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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 §§ 78-83 
Åsa-Marie Sundström, avdelningschef §§ 78-79 
Susanne Persson nämndsekreterare §§ 78-83 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Barbro Söderberg    

Justeringens plats 
och tid 

Flädie Mejeriväg 19, 2014-10-09 
 

Paragrafer 
78-83 

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 78-83 (§§ 76-77 justerades 
omedelbart och återfinns i 
separat protokoll)  

  

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-10-10 Datum när anslaget  
tas ned 

2014-11-01 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-30  
 

SN § 78 Dnr SN 2014:188.750 
 
 

Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete  
 

Ärendebeskrivning  
Socialnämndens arbetsutskott har uppmärksammat behovet av en systematisk  
metod för kvalitetssäkring och uppföljning av insatser inom Individ och familje-
omsorg. Syftet är att metoden med tiden ska kunna användas vid all hantering av 
inkomna ärenden till Individ och familjeomsorgen. 
 
I mars 2014 redovisade socialförvaltningen en rapport för socialnämnden avseen-
de systematisk metod för kvalitetssäkring och uppföljning av insatser inom indi-
vid- och familjeomsorgen. I rapporten redovisades sex utvecklingsområden:  
 
- Tillgänglighet och den konsultativa rollen  
- Kvalitetssäkring av utredningar, barnperspektiv, rättssäkerhet 
- Utredarens roll kontra utförarens 
- Barns delaktighet i överväganden och utredningar 
- Placeringar utanför familjen, t ex familjehem, institutionsplaceringar 
- Avtalstecknande och uppföljning av avtalen vid institutionsplaceringar 
 
I tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2014-08-28 redovisas en upp-
följning av de utvecklingsområden som redovisades i rapporten.  
 
Med presenterade förändringar och vidtagna åtgärder bedömer socialförvaltningen 
att behovet av en systematisk metod för kvalitetssäkring och uppföljning av insat-
ser inom Individ och familjeomsorg är tillgodosett. De olika arbetssätten ska an-
vändas vid all hantering av inkomna ärenden till Individ och familjeomsorgen. 
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-09-18 § 133.  

  
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-09-18 § 133.  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-08-28.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
–   Socialnämnden har tagit del av informationen.  

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

SN § 79 Dnr SN 2014:69.757 
 
 

Delårsrapport för socialnämnden 2014  
 

Ärendebeskrivning  
Delårsrapport för år 2014 för socialnämnden redovisas. Rapporten visar verksam-
heternas resultat för perioden januari-augusti samt inkluderar en helårsprognos.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-09-18 § 136. 

  
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-09-18 § 136.  
– Socialnämndens delårsrapport januari-augusti 2014 

 
Socialnämnden beslutar följande:  
– Socialnämnden beslutar att ha tagit del av informationen och överlämnar  
delårsrapporten för socialnämnden januari-augusti 2014 till kommunstyrelsen.  

 
./.                Bilaga A 
 

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

SN § 80 Dnr SN 2014:190.214 
 
 

Yttrande över förslag till planprogram för Alnarpsområdet 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till samråd kring förslag till plan-
program för Alnarpsområdet. Huvudsyftet med planprogrammet är att visa grund-
dragen i användningen av mark och vatten samt visa på olika utvecklingsmöjlig-
heter i området. Planprogrammet för Alnarpsområdet kommer att följas av 
upprättande av en eller flera detaljplaner som i ytterligare detalj beskriver an-
vändningen av området.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-09-18 § 150.  

  
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-09-18 § 150.  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-09-02 
– Planprogram för Alnarpsområdet  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden vill lyfta fram betydelsen av Alnarpsområdet som plats för 
möten och rekreation. I den fortsatta planeringen av Alnarpsområdet är det viktigt 
att skapa god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar så att  
området kan vara en plats för alla kommuninvånare. Socialnämnden har inget att 
invända mot förslag till planprogram för Alnarpsområdet.  

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

SN § 81 Dnr SN 2014:226.043 
 
 

Överenskommelse om flytt av externbudgetram mellan social-
nämnden och barn- och utbildningsnämnden, för åren 2015-2017 

 
Ärendebeskrivning  
Socialnämnden har ansvaret för matdistribution till brukare i Lomma kommun. En 
del av matdistributionen omfattar tillagning och leverans av specialkost. Social-
nämnden har beslutat att fortsättningsvis inte köpa detta från extern leverantör. 
Kostenheten i kommunen har möjlighet att tillhandahålla tjänsten av tillagning av 
specialkoster till socialnämnden. Socialnämnden ombesörjer själv leveranserna. 
Tillagningen motsvarar 10 portioner per dag och kostnaden blir 421 tkr för år 
2015. För att förenkla hanteringen görs en överflyttning av externbudgetramen på 
motsvarande 421 tkr från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ärendet har inte beretts av socialnämndens arbetsutskott och socialnämnden har, 
enligt Reglemente för socialnämnden, § 18, att fatta beslut om ärendet får tas upp 
för behandling på socialnämndens sammanträde trots att det inte har beretts av  
socialnämndens arbetsutskott.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-09-23 
– Överenskommelse om flytt av externbudgetram, mellan socialnämnden och 

barn- och utbildningsnämnden för åren 2015-2017, daterad 2014-09-10.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar med stöd av Reglemente för socialnämnden § 18 att 
ärendet ”Överenskommelse om flytt av externbudgetram mellan socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden för åren 2015-2017” får tas upp för behandling 
på socialnämndens sammanträde trots att ärendet inte har beretts av socialnämn-
dens arbetsutskott.  

 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
–    Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om en ramförskjutning 
av externa budgetmedel från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden 
motsvarande 421 tkr per år för 2015, 2016 och 2017.    
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-09-30 
 

SN § 82 Dnr SN 2014:15.002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 
 
1. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2014-09-18 §§ 131-132 (omedel-

bar justering)  
      Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2014-09-18 §§ 133-151 
 
2. Beslut från kammarrätten i Göteborg 2014-09-18, mål nr 4963-14 
  
Socialnämnden beslutar följande: 

 -  Socialnämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till hand-
lingarna.  

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

SN § 83 Dnr SN 2014:3.709 
 
 

Information från förvaltningen 
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnar tf förvaltningschef Anette Fäldt information om  
 
– Inspirationsdag den 8 oktober mellan kl 14-18. Temat för inspirationsdagen  
är IT och teknik.  

 
– Temadag för socialnämnden äger rum den 9 oktober. Fokus för dagen är   
området HVO (Hälsa, vård och omsorg).  

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

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

 
 
 
 


