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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 §§ 47-54,56-59 jäv §55 
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 
Björn Haaland (M) tjg. ersättare § 55 
 

 

Övriga deltagare Björn Haaland (M) ersättare §§ 47-54, 56-59 
Anna Ericson (M) ersättare 
Krister Wiman (M) ersättare 
Monika Sandelin (M)  
Catrin Koch (M) ersättare  
Kim Köster (M) ersättare 
Gun Britt Ohlsson (FP) ersättare 
Lena Svensson (C) ersättare 
Conny Bäck (S) ersättare 
Per-Erik Persson (S) ersättare  
Britt-Marie Pettersson, förvaltningschef §§ 47-59 
Lennart Eriksson, avdelningschef § 47 
Åsa Marie-Sundström, avdelningschef §§ 47-59 
Susanne Persson nämndsekreterare §§ 47-59 
 
 
 

 

Utses att justera Barbro Söderberg    

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2014-06-10 Paragrafer 
47-59 

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 47-59 (Paragraferna 45-46  
är protokollförda i separat 
protokoll på grund av 
omedelbar justering) 

  

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-06-12 Datum när anslaget  
tas ned 

2014-07-04 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-06-03 
 

SN  § 47 Dnr SN 2006:228.736 
 
 

Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter 
enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-10 att godkänna avtal om överlåtelse av 
huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst mellan Lomma kommun och 
Region Skåne. Fullmäktige bemyndigade samtidigt socialnämnden att teckna av-
talet. Avtalet, som tecknades 2011-05-11, omfattar utöver överlåtelse av färdtjänst 
och riksfärdtjänst från och med 2011-10-01 också finansieringen av densamma.  
Överenskommelsen om verksamhetens finansiering innebär att Lomma, intill dess 
att Region Skåne beslutar finansiera verksamheten med eget skatteuttag och längst  
till och med 2015-12-31, ska utge ett årligt bidrag till Region Skåne. Bidragets 
storlek motsvarar Lommas redovisade kostnad för verksamheten 2010, med årlig 
indexuppräkning.   
 

Lomma är en av 23 Skånekommuner för vilka färdtjänst- och riksfärdtjänstverk-
samheten överlåtits till Region Skåne. Avtalet mellan Region Skåne och Lomma 
kommun gäller till och med 2015-12-31 medan avtalen mellan Region Skåne och 
övriga 22 kommuner löper ut 2014-12-31. Då förutsättningar för en finansiering 
av färdtjänst- och riksfärdtjänstverksamheten genom regionalt skatteuttag i dags-
läget saknas, har Region Skåne i dialog med Kommunförbundet Skåne, utarbetat 
ett förslag till överenskommelse om fortsatt finansiering av färdtjänst- och riks-
färdtjänstverksamheten. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2014-05-08 § 77.  

  
Beslutsunderlag  
–   Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-05-08 § 77.  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-04-29  
– Beslut från Kommunfullmäktige 2011-02-10 § 33 samt bilaga § 3/11, Avtal om 

överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst” mellan 
Lomma kommun och region Skåne 

– Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färd-
tjänst- och riksfärdtjänstlag 

– Regeringsbeslut 2013-12-05, N2013/5567/TE, Uppdrag att genomföra en för-
studie om lagstiftningen för särskilda persontransporter 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-06-03 
 

Forts. SN  § 47 Dnr SN 2006:228.736 
 

Socialnämnden beslutar följande: 
–   Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till 
”Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färd-
tjänst- och riksfärdtjänstlag” mellan Region Skåne och Lomma kommun. 

 

– Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige bemyndiga socialnämnden att 
teckna överenskommelsen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-06-03 
 

SN  § 48 Dnr SN 2014:69.040 
 
 

Månadsuppföljning per april 2014  
 
Ärendebeskrivning  
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi.  
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2014-05-22 § 83.  
  
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-05-22 § 83.  
– Socialnämndens månadsuppföljning per april 2014  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har tagit del av månadsuppföljning per april 2014 och  
översänder den, för kännedom, till kommunstyrelsen.  
 

./.                Bilaga A 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-06-03 
 

SN  § 49 Dnr SN 2014:124.214 
 
 

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Önnerup 1:2 m fl, 
område mellan Bjärred och Habo Ljung  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till utställning för att hämta in 
synpunkter på förslag till ny detaljplan för del av Önnerup 1:2 m fl, område mel-
lan Bjärred och Habo Ljung. Syftet med detaljplanen är att fastställa intentionerna 
i den fördjupade översiktsplanen för kustzonen i Lomma kommun, genom att be-
gränsa avstyckning och nybyggnation samt reglera markanvändningen utmed 
stranden med ambitionen att genomföra ett sammanhängande gångstråk.  

 
Socialförvaltningen har tagit fram ett yttrande över förslag till detaljplan för del av 
Önnerup 1:2 mfl, område mellan Bjärred och Habo Ljung.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2014-05-08 § 76.  

  
Beslutsunderlag  
–   Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-05-08 § 76.  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-04-25 
– Förslag till detaljplan för del av Önnerup 1:2 m fl, område mellan Bjärred och 

Habo Ljung 
  
Socialnämnden beslutar följande: 
–   Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt 
eget och översänder detta till kommunstyrelsen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-06-03 
 

SN  § 50 Dnr SN 2014:113.751 
 
 

Remissvar angående departementspromemorian Samordnat  
ansvar för vissa familjefrågor S2014/3313 FST 
 
Ärendebeskrivning  
Socialdepartementet har skickat ut en promemoria till 79 myndigheter och/eller 
organisationer för att efterhöra deras synpunkter på förslaget att utveckla Myndig-
heten för internationella adoptionsfrågor (MIA) till att bli ansvarig myndighet 
även för vissa familjefrågor. Bakgrunden och grunden för förslaget till införandet 
av samordnat ansvar för vissa familjefrågor är i sin helhet beskriven i departe-
mentspromemorian (S2014/3313/FST).  

 
Socialdepartementet föreslår i departementspromemorian att Myndigheten för in-
ternationella adoptionsfrågor (MIA) utvecklas till att även bli ansvarig myndighet 
för vissa familjefrågor. Den nya myndigheten föreslås byta namn till Myndigheten 
för familjerätt och adoption. Den nya myndigheten, för vilken staten ansvarar för, 
föreslås vara ansvarig för att samordna frågor som rör adoption på nationell och 
internationell nivå samt familjerättsliga frågor. Myndigheten för familjerätt och 
adoption föreslås också ansvara för att ta fram och upprätthålla den kunskapsbas 
gällande den nationella strategin för föräldrastöd för vilken Statens folkhälsoinsti-
tut tidigare ansvarat för.  

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2014-05-22 § 82.  
 

Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-05-22 § 82.  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-05-12 
 
Nämndens handläggning 
I arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-22 § 82 föreslogs  
socialnämnden överlämna yttrandet till kommunstyrelsen, för antagande.  
Det är dock inte nödvändigt att yttrandet behandlas i kommunstyrelsen.  
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer frågar därför socialnämnden om nämnden kan 
besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända detsamma till 
Socialdepartementet. Ordförande finner att socialnämnden svarar ja.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder detsamma till Socialdepartementet.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-06-03 
 

SN  § 51 Dnr SN 2014:131.730 
 
 

Införande av Äldres Behov i Centrum (ÄBIC) vid utredning enligt 
socialtjänstlagen (SoL)  
 
Ärendebeskrivning  
Regeringen har inom ramen för satsningen på att samordna vård och omsorg om 
de mest sjuka äldre gett Socialstyrelsen i uppdrag att introducera Äldres Behov I 
Centrum (ÄBIC) för Sveriges kommuner. ÄBIC är ett arbetssätt som innebär 
strukturerad dokumentation av äldre personers behov med användning av interna-
tionell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).  

 
Syftet är att stärka individperspektivet, likvärdigheten och säkerställa rättsäkerhe-
ten. Arbetssättet ska också ge ökade möjligheter för den enskilde och hans eller 
hennes anhöriga att delta i utredning, planering och uppföljning av stödet i det 
dagliga livet. Arbetssättet ger också ett gemensamt språk och möjliggör statistiskt 
underlag för jämförelser.  

 
Socialstyrelsen har för 2014 utlyst statsbidrag för att införa ÄBIC i kommunerna. 
För att ta del av statsbidraget ska kommunen ha färdigutbildade processledare 
samt tagit beslut om att införa ÄBIC. Totalt ska 70 miljoner fördelas till de kom-
muner som uppfyller kraven. Statsbidraget fördelas i två storlekar där Lomma 
kommun är berättigade till ett högre belopp eftersom Lomma kommun idag har 
två färdigutbildade processledare, förutsatt att beslut tas om att införa ÄBIC i 
kommunen. ÄBIC är framtaget som ett arbetssätt avseende utredning av äldres 
behov. Det finns dock inget i arbetssättet som hindrar användande även för utred-
ningar i andra åldersgrupper och för utredningar enligt både socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).   
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2014-05-22 § 84.  

  
Beslutsunderlag 
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-05-22 § 84.  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-05-07 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att Äldres Behov I Centrum (ÄBIC) ska användas som 
arbetssätt vid utredning enligt socialtjäntslagen (SoL) för äldre.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-06-03 
 

SN  § 52 Dnr SN 2014:235.704 
 
 

Rapport avseende resultat i Öppna Jämförelser av social barn- 
och ungdomsvård 2014  
 
Ärendebeskrivning  
Öppna jämförelser är ett verktyg för att följa, analysera, och utveckla socialtjäns-
tens och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal, regional och nationell 
nivå. Öppna jämförelser genomförs av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen. 
Undersökningen bygger på en enkät till samtliga kommuner, webbgranskning av 
kommunernas hemsidor samt utdrag från nationella register och datakällor.  

 
Resultatet redovisas via indikatorer som påvisar ett underliggande förhållande  
eller en utveckling. Indikatorerna har tagits fram med utgångspunkt från aktuell 
forskning eller beprövad erfarenhet och lagstiftning. 

 
Socialstyrelsen presenterar för femte gången Öppna jämförelser av social barn- 
och ungdomsvård. I år presenteras 62 indikatorer, varav 30 är nya eller förändra-
de. Kommunenkäten besvarades under november månad 2013. Utifrån resultatet 
har förvaltningen identifierat ett antal återstående utvecklingsområden inom den 
sociala barn- och ungdomsvården. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2014-05-22 § 79.  

  
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-05-22 § 79.  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-04-28 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-06-03 
 

SN  § 53 Dnr SN 2014:107.750 
 
 

Rapport om externa placeringar inom IFO och HVO 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att, två gånger om året lämna en 
redogörelse avseende externa placeringar inom nämndens ansvarsområde.  
Externa placeringar redovisas i bilaga till den tjänsteskrivelse som socialförvalt-
ningen tagit fram i ärendet. Utöver dessa placeringar har förvaltningen 16 ensam-
kommande barn och unga som är placerade. Tre barn i familjehem, en ungdom på 
externt HVB-hem (hem för vård eller boende), övriga barn och ungdomar är pla-
cerade på kommunens eget HVB-hem med tillhörande träningslägenheter.   
 
I tjänsteskrivelsen från socialförvaltningen beskrivs även vad utvecklingsarbetet 
inom myndighetsavdelningen avseende Individ- och familjeomsorg, LSS och Äld-
reomsorg kommer att fokusera på under året.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2014-05-08 § 74.  

 
Beslutsunderlag  
–   Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-05-08 § 74.  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-04-11  
– Redovisning av externa placeringar april 2014 
  
Socialnämnden beslutar följande: 
–   Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-06-03 
 

SN  § 54 Dnr SN 2014:12.709 
 
 

Rapport om ej verkställda beslut  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen ska, enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS), rapportera alla gynnande nämndsbeslut enligt SoL 
4 kap. 1 § och enligt LSS 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för beslutet.  Rapporterna ska sändas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
en gång per kvartal.  

 
Socialnämnden ska, enligt socialtjänstlagen, också lämna en statistikrapport till 
kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap.  
1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämnden ska dessutom ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Kvartalsrapport och  
individrapporter för respektive ärende för kvartal 1 år 2014 är anmälda till Inspek-
tionen för vård och omsorg. Samtliga tre individärenden har verkställts under april 
månad 2014.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2014-05-08 § 75.  

  
Beslutsunderlag 
–   Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-05-08 § 75.  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-04-11  
– Statistikrapport 2014, kvartal 1 
  
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har tagit del av rapporten avseende ej verkställda beslut och 
överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för anmälan.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-06-03 
 

SN  § 55 Dnr SN 2014:147.700 
 
 

Fyllnadsval av uppdrag som vice ordförande och ledamot i social-
nämndens arbetsutskott till och med 2014-12-31 
 
Ärendebeskrivning  
Robert Wenglén (M) har avsagt sig uppdragen som ledamot och 1:e vice ordfö-
rande i socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-24 § 19 att god-
känna hans avsägelse samt att till ny ledamot och 1:e vice ordförande i social-
nämnden utse Bert Larsson (M). Socialnämnden har nu att utse ny ledamot och 
tillika vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott till och med 2014-12-31.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2014-05-22 § 86.  
 
Beslutsunderlag 
–   Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-05-22 § 86.  

  
Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden beslutar att välja Bert Larsson (M) till ledamot och tillika vice 
ordförande i socialnämndens arbetsutskott för tiden till och med 2014-12-31.  
 
Bert Larsson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-06-03 
 

SN § 56 Dnr SN 2014:15.002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 
 

 

 1.  Beslut fattade med stöd av delegation 
  - Delegationslista IFO 2014-04-01 - 2014-04-30 
  - Delegationslista HVO 2014-04-01 - 2014-04-30 
  - Delegationslista avgiftsbeslut 2014-04-01 - 2014-04-30 
 

2. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2014-04-22 §§ 65-67 
      Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2014-05-08 §§ 68-78 
      Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2014-05-12 §§ 79-88 

 
3. Avsägelse från Robert Wenglén av uppdrag som 1:e vice ordförande och le-

damot i socialnämnden, 2014-04-24, dnr KS/KF 2014:163.113 
 

4. Beslut från kommunfullmäktige 2014-04-24 § 19 Godkännande av avsägelse 
från Robert Wenglén (M) avseende uppdragen som 1:e vice ordförande och 
ledamot i socialnämnden för tiden från och med 2014-05-18 till och med 
2014-12-31 samt fyllnadsval med anledning härav 

 
5. Beslut från kommunfullmäktige 2014-04-24 § 25 Överföring av budgetavvi-

kelser i driftredovisningen från år 2013 samt justering av planerade utbetal-
ningar vad gäller investeringar   

 
6. Beslut från kommunstyrelsen 2014-04-23 § 60 Förslag till investeringsbudget 

för åren 2015-2017 
 

7. Beslut från kommunstyrelsen 2014-04-23 § 62 Befolkningsprognos 2014-
2019 för Lomma kommun  

 
8. Beslut från kommunstyrelsen 2014-04-23 § 66 Yttrande över betänkandet 

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)  
 

9. Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2014-05-06 § 31, Fria resor i allmän 
kollektivtrafik för färdtjänst – legitimerade kunder i Skåne  

 
10. Skrivelse 2014-03-24 angående utredning enligt Lex Sarah 

 
11. Lex Sarah-rapport 2014-05-06 avseende anmälan om missförhållande inom 

socialtjänsten, inkommen 2014-03-26 
 

12. Rapport från Socialstyrelsen - Utvärdering av nya bestämmelser om ansvars-
fördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun  
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SOCIALNÄMNDEN  2014-06-03 
 
Forts. SN § 56  Dnr SN 2014:15.002 
 

  
13. Information från Kommunförbundet Skåne 2014-05-09 avseende ”Handlings-

plan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre” 
 

14. Information från Migrationsverket om ersättning för betydande extraordinära 
kostnader samt vissa särskilda kostnader från Migrationsverket, dnr KS/KF 
2014:193.133 

 
15. Patientnämndens Årsberättelse 2013 

 
16. Rapport från Humana om kommuners inställning till konkurrensutsättning 

 
17. Skrivelse 2014-04-28 från Synskadades Riksförbund avseende färdtjänst, dnr 

KS/KF 2013:436.736 
 

18. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2014-04-25 mål nr 3040-14 
 

19. Ansökan om utdömande av särskild avgift, föreläggande från Förvaltningsrät-
ten i Malmö 2014-04-15, mål nr 3824-14, dnr SN 2014:49.792 

  
20. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2014-05-06 dnr 8.2-

5412/2014 
 

21. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2014-05-05 dnr 8.2-
13732/2014 

 
 

Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har tagit del av och lägger delegationsbeslut och meddelanden 
till handlingarna.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-06-03 
 

SN § 57 Dnr SN 2014:3.709 
 
 

Information från förvaltningen 
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om 
 
– Ny chef för individ- och familjeomsorgen är Karin Johansson som nu har på-

börjat sin anställning. 
– Rekrytering pågår av ny enhetschef för HSL på grund av att Christina Ekdahl 

har slutat sin tjänst.  
– Barnens Bästa-turnen pågår och anställda inom kommunen får information om 

kommande aktiviteter kopplande till Barnens Bästa. 700 har anmält sig till in-
formationsträffarna. Barnens Bästa tillhör nu ordinarie verksamhet.  

– Senior Sport School har haft 23 deltagare i år och områdena hälsa mat och rö-
relse har varit i fokus. Inom Senior Sport School har deltagarna tagit fram en 
egen kokbok. Gruppen kommer att fortsätta träffas i egen regi. 

– Kartläggning pågår av behov av nya projekt inom ramen för Finsam.  
– Arbete pågår med budget 2015-2017.  

Det nya äldreboendet Orion är nu invigt. Förberedelser pågår för inflyttning. 
 

Socialnämnden beslutar följande: 
–  Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Jourbeslut utanför ordinarie kontorstid under semesterperioden  
 
Ärendebeskrivning 
Då Bert Larsson (M) är ny sin roll som 1:e vice ordförande i socialnämnden  
behöver socialnämnden utöka möjligheten att vid behov fatta beslut utanför ordi-
narie kontorstid.  
 
Nämndens handläggning 
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer frågar socialnämnden om ärendet kan tas upp 
för behandling trots att det inte är berett av socialnämndens arbetsutskott. 
Ordförande finner att nämnden svarar ja.  
 
Ordförande yrkar att ledamot Lena Forsberg (M) bemyndigas att från och med 
2014-07-04 till och med 2014-08-18 bli delegat och fatta beslut i socialnämndens 
namn i nedanstående ärenden, preciserade enligt socialnämndens delegationsord-
ning. Ordförande ställer frågan om socialnämnden kan besluta i enlighet med ord-
förandens förslag och finner att nämnden svarar ja.  
 
Lena Forsberg (M) föreslås bemyndigas att bli delegat och fatta beslut i social-
nämndens namn i följande ärenden, preciserade enligt socialnämndens delega-
tionsordning:  
 
D Ekonomiskt bistånd: 
D 1.2 - Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd enligt riksnorm och riktlinjer och 
därutöver upp till + 20 % av basbeloppet (utanför kontorstid)  
D 1.4 -  Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd över riksnorm och riktlinjer mer 
än 20 % av basbeloppet (utanför kontorstid) 
 
E Insatser för barn och ungdom:  
E.3.1 – Beslut om bistånd i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård 
eller boende (barn och ungdom) 
E 3.3 – Beslut om bistånd i form av vård (placering/omplacering) i av arbetsut-
skottet godkänt familjehem 
 
F Insatser för vuxna:  
F1 – Beslut om bistånd i form av vård (placering/omplacering) i familjehem  
(vuxna)  
F2 – Beslut om bistånd i form av plats vid hem för vård eller boende (vuxna)  
F3 – Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i hem för vård eller boende 
eller i familjehem  
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I LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga: 
I 1.2 – Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 20 år 
I 1.3 – Beslut om hur vården ska anordnas och var den unge ska vistas under vård-
tiden 
I 1.4 – Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 
I 1.15 – Beslut om tillfälligt flyttningsförbud  
I 1.16 – Beslut att begära polishandräckning för att bereda läkaren tillträde till den 
unges hem eller för att inställa den unge till läkarundersökning  
I 1.17 - Beslut om att omhändertagande enligt 6 § LVU skall upphöra 
I 1.18 – Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård  
eller omhändertagande med stöd av LVU 
I 2.7 - Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enl. 27 § LVU skall upphöra  

 
J LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall: 
J5.2- Beslut om begäran av biträde av polis för att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande eller läkarundersökning utanför kontorstid 
J 6 – Beslut om omedelbart omhändertagande samt beslut om att ej fullfölja beslut 
om omedelbart omhändertagande 
J 8 – Beslut att upphäva nämndens beslut om omedelbart omhändertagande om 
det inte längre finns skäl för omhändertagande 

 
P LSS, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade: 
P 8 – Boende i familjehem för barn och ungdomar  

 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att ärendet får behandlas trots att det inte är berett av 
socialnämndens arbetsutskott.  
 
– Socialnämnden beslutar att bemyndiga ledamot Lena Forsberg (M) att från 
och med 2014-07-04 till och med 2014-08-18 bli delegat och fatta beslut i social-
nämndens namn i följande ärenden, preciserade enligt socialnämndens delega-
tionsordning:   
 
D Ekonomiskt bistånd: 
D 1.2 - Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd enligt riksnorm och riktlinjer och 
därutöver upp till + 20 % av basbeloppet (utanför kontorstid)  
D 1.4 -  Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd över riksnorm och riktlinjer mer 
än 20 % av basbeloppet (utanför kontorstid) 
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E Insatser för barn och ungdom:  
E.3.1 – Beslut om bistånd i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård 
eller boende (barn och ungdom) 
E 3.3 – Beslut om bistånd i form av vård (placering/omplacering) i av arbetsut-
skottet godkänt familjehem 
 
F Insatser för vuxna:  
F1 – Beslut om bistånd i form av vård (placering/omplacering) i familjehem  
(vuxna)  
F2 – Beslut om bistånd i form av plats vid hem för vård eller boende (vuxna)  
F3 – Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i hem för vård eller boende 
eller i familjehem  
 
I LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga: 
I 1.2 – Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 20 år 
I 1.3 – Beslut om hur vården ska anordnas och var den unge ska vistas under vård-
tiden 
I 1.4 – Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 
I 1.15 – Beslut om tillfälligt flyttningsförbud  
I 1.16 – Beslut att begära polishandräckning för att bereda läkaren tillträde till den 
unges hem eller för att inställa den unge till läkarundersökning  
I 1.17 - Beslut om att omhändertagande enligt 6 § LVU skall upphöra 
I 1.18 – Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård  
eller omhändertagande med stöd av LVU 
I 2.7 - Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enl. 27 § LVU skall upphöra  

 
J LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall: 
J5.2- Beslut om begäran av biträde av polis för att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande eller läkarundersökning utanför kontorstid 
J 6 – Beslut om omedelbart omhändertagande samt beslut om att ej fullfölja beslut 
om omedelbart omhändertagande 
J 8 – Beslut att upphäva nämndens beslut om omedelbart omhändertagande om 
det inte längre finns skäl för omhändertagande 

 
P LSS, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade: 
P 8 – Boende i familjehem för barn och ungdomar  
  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Övrigt 
 
– Avtackning av förvaltningschef Britt-Marie Pettersson 
– Presentation av Bert Larsson, ny 1:e vice ordförande i socialnämnden.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
 


