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SOCIALNÄMNDEN 2014-09-30 
Plats  Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp    
Tid kl. 18.30-20.00  
Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) 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 
Annika Mårtensson (S) ledamot 
Per Lindell (SPI) ledamot  
Björn Haaland (M) tjg. ersättare för Bert Larsson (M)  
 

 

Övriga deltagare Gustav Carlberg (M) ersättare 
Anna Ericson (M) ersättare 
Krister Wiman (M) ersättare 
Monika Sandelin (M) ersättare 
Catrin Koch (M) ersättare 
Kim Köster (M) ersättare 
Gun Britt Ohlsson (FP) ersättare 
Lena Svensson (C) ersättare 
Conny Bäck (S) ersättare 
Anette Fäldt, tf förvaltningschef §§ 76-77 
Åsa-Marie Sundström, avdelningschef § 76 
Susanne Persson nämndsekreterare §§ 76-77 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Barbro Söderberg    

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2014-09-30 Omedelbar justering 
 

Paragrafer 
76-77 

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 2014-09-30   

Paragrafer 76-77 Omedelbar justering   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-10-01 Datum när anslaget  
tas ned 

2014-10-23 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-09-30  
 

SN § 76  Dnr SN 2014:103.752 
 
 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende 
klagomål, dnr 8.2-9903/2014 

 
Ärendebeskrivning  
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begär nämndens yttrande i ett ärende av-
seende klagomål. Ärendet gäller klagomål om otillräcklig aktivitet utifrån oros-
anmälan rörande en ung kvinna vid socialtjänsten i Lomma kommun.  
 
Nämnden ska vidta åtgärder för att:  
 
- säkerställa att rutiner finns för att ta emot samt sammanställa och analysera 

klagomål och synpunkter enligt 5 kap. 3 och 6 § § SOSFS 2011:9.  
- säkerställa att rutiner finns enligt 2 kap. 7 § SOL för att erbjuda att en indivi-

duell plan upprättas för personer som har behov av insatser enligt hälso- och 
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen och som har behov av samordning.  

 
I april 2014 fastställdes en ny rutin för avvikelsehantering. Rutinen omfattar samt-
liga verksamheter inom socialförvaltningen och beskriver hur synpunkter, klago-
mål, avvikelser samt vårdskador och missförhållanden ska hanteras. I samband 
med att den nya rutinen fastställdes reviderades blanketten för rapport av avvikel-
se och blanketten för rapport om missförhållande eller risk för missförhållande 
(Lex Sarah). Samtliga medarbetare har via utbildningsinsatser informerats om de 
nya rutinerna.  
 
Som ett komplement till den förvaltningsövergripande rutinen har en rutin för 
klagomålshantering inom individ- och familjeomsorgen tagits fram.  
I Rutin för samordnad vårdplanering beskrivs hur samordnad vårdplanering mel-
lan Region Skånes slutenvård, hälsovalsenheterna och kommunen ska ske.  
Rutinen omfattar samtliga verksamheter inom socialförvaltningen och reviderades 
i januari 2014.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-09-18 § 148.  

  
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-09-18 § 148. 
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-09-01 
– Beslut från IVO dnr 8.2-9903/2014  
– Rutin för avvikelsehantering 
– Blankett Lex Sarah 
– Avvikelseblankett  
– Rutin för klagomålshantering inom individ- och familjeomsorgen 
– Rutin för samordnad vårdplanering 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-09-30  
 

Forts. SN § 76 Dnr SN 2014:103.752 
 
 

Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande och översänder 
det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
 
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-09-30  
 

SN § 77 Dnr SN 2014:169.757 
 
 

Remissvar angående Betänkandet Assisterad befruktning för  
ensamstående kvinnor (SOU 2014:29)  

 
Ärendebeskrivning  
Socialnämnden har blivit inbjuden att lämna synpunkter på delbetänkandet Assi-
sterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014: 29). Utredningens över-
gripande uppdrag är att överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt 
barnlösa att kunna bli föräldrar.  

 
Socialnämnden i Lomma kommun delar utredarens uppfattning att konsekvenser-
na bara får marginell betydelse för nämnden. Socialnämnden är redan i dag skyl-
dig att genomföra en faderskaps – eller en föräldraskapsutredning när en svensk 
ensamstående kvinna har fött barn och barnet dels står under någons vårdnad dels 
har hemvist i Sverige. En del av dessa utredningar genomförs redan idag avseende 
barn som tillkommit genom assisterad befruktning i utlandet.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-09-18 § 149.  
   
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-09-18 § 149. 
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-09-10 
– Betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande och översänder  
det till regeringskansliet.   
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 


