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 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDEN 2014-06-03 
Plats  Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen    
Tid kl. 18.30-19.50  
Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande  

Bert Larsson (M) 1:e vice ordförande  
Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande  
Lena Forsberg (M) ledamot  
Lennart Badersten (M) ledamot 
Anita Ekdahl (M) ledamot 
Lena Archenholtz (M) ledamot 
Britt Hjertqvist (FP) ledamot 
Gunilla Tynell (FP) ledamot 
Per Lindell (SPI) ledamot 
Annika Mårtensson (S) ledamot 
 

 

Övriga deltagare Björn Haaland (M) ersättare 
Anna Ericson (M) ersättare 
Krister Wiman (M) ersättare 
Monika Sandelin (M)  
Catrin Koch (M) ersättare  
Gun Britt Ohlsson (FP) ersättare 
Lena Svensson (C) ersättare 
Conny Bäck (S) ersättare 
Per-Erik Persson (S) ersättare  
Britt-Marie Pettersson, förvaltningschef §§ 45-46 
Åsa-Marie Sundström, avdelningschef §§ 45-46 
Lennart Eriksson, avdelningschef §§ 45-46 
Susanne Persson nämndsekreterare §§ 45-46 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Barbro Söderberg    

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2014-06-03 Omedelbar justering Paragrafer 
45-46 

Underskrifter Sekreterare   

  Susanne Persson  
 Ordförande   

  Sofia Forsgren Böhmer  
 Justerande  

 
 

  Barbro Söderberg 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2014-06-03   

Paragrafer 45-46 (Paragraferna proto-
kollförs separat på grund 
av omedelbar justering) 

  

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-06-04 Datum när anslaget  
tas ned 

2014-06-26 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-06-03 
 

SN § 45 Dnr SN 2014:130.751 
 
 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående 
inkommet klagomål, diarienummer 8.2-13464/2014   
 
Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt yttrande från Lomma kom-
mun med anledning av ett till IVO inkommet klagomål gällande handläggning 
och bemötande. IVO begär nämndens redovisning över hur klagomålet har tagits 
emot och utretts samt vilka eventuella åtgärder som har vidtagits.  

 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2014-05-22 § 80.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-05-22 § 80 
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-05-08  
– Inspektionen för vård och omsorgs begäran om redovisning, daterad  
      2014-05-05 
– Sammanställning av ärendet 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och  
översänder det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
 
Paragrafen anses omedelbart justerad.  
 
Bilaga SN 45 § /14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-06-03 
 

SN § 46 Dnr SN 2014:103.752 
 
 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående 
inkommet klagomål, diarienummer 8.2-9903/2014  
 
Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt yttrande från Lomma  
kommun med anledning av ett till IVO inkommet klagomål gällande otillräcklig 
aktivitet utifrån orosanmälan rörande en ung kvinna vid socialtjänsten i Lomma 
kommun. IVO begär nämndens yttrande över klagomålet och akthandlingar.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2014-05-22 § 81.  
Vid arbetsutskottets sammanträde gav arbetsutskottet förvaltningen i uppdrag att 
till socialnämndens sammanträde se över om tillägg behövde göras i förvaltning-
ens yttrande. Till socialnämndens sammanträde har en komplettering i samman-
ställningen över ärendets handläggning gjorts.   

 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-05-22 § 81.  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-05-06 
– Inspektionen för vård och omsorgs begäran om yttrande, daterad  
      2014-04-08 
– Sammanställning över ärendets handläggning, reviderad 2014-05-22 
– Akthandlingar  

 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
 
Paragrafen anses omedelbart justerad.  
 
Bilaga SN 46 § /14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


