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SOCIALNÄMNDEN 2014-11-04 
Plats  Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen   
Tid kl. 18.30- 19.05  
Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande  

Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande 
Lennart Badersten (M) ledamot 
Anita Ekdahl (M) ledamot 
Lena Archenholtz (M) ledamot 
Björn Haaland (M) tjg. ersättare för Bert Larsson (M)  
Anna Ericson (M) tjg. ersättare för Lena Forsberg (M)  
Britt Hjertqvist (FP) ledamot § 85, deltar ej § 84 pga jäv 
Gun Britt Ohlsson (FP) tjg. ersättare § 84 för Britt Hjertqvist (FP)  
Gunilla Tynell (FP) ledamot 
Per Lindell (SPI) ledamot 
Conny Bäck (S) tjg. ersättare för Annika Mårtensson (S) 
 

 

Övriga deltagare Krister Wiman (M) ersättare 
Monika Sandelin (M) ersättare 
Catrin Koch (M) ersättare 
Kim Köster (M) ersättare 
Gun Britt Ohlsson (FP) ersättare § 85  
Anette Fäldt, tf förvaltningschef  
Susanne Persson nämndsekreterare  
 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Conny Bäck      

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2014-11-04 
Omedelbar justering 
 

Para-
grafer 
84-85 

Underskrifter Sekreterare   

  Susanne Persson  
 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 
 

  Conny Bäck  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2014-11-04   

Paragrafer 84-85  
Omedelbar justering 

  

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-11-05 Datum när anslaget  
tas ned 

2014-11-27 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-11-04 
 

SN § 84 Dnr SN 2014:250.700 
 
 

Godkännande av avsägelse av uppdrag som vice ordförande samt 
val av ny vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott till och 
med 2014-12-31 

 
Ärendebeskrivning  
Med anledning av att Bert Larsson (M) avsagt sig uppdraget som vice ordförande 
i socialnämndens arbetsutskott har socialnämnden att godkänna avsägelsen samt 
att välja en ny vice ordförande för socialnämndens arbetsutskott för tiden till och 
med 2014-12-31. Bert Larsson (M) kommer dock att kvarstå som ledamot i  
socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-10-23 § 171. 
 
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-10-23 §171 

 –    Avsägelse från Bert Larsson (M), dnr SN 2014:241.709 
 

Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att godkänna Bert Larssons (M) avsägelse som vice 
ordförande i socialnämndens arbetsutskott samt att välja Britt Hjertqvist (FP) till 
ny vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott för tiden till och med  
2014-12-31.  

 
Britt Hjertqvist (FP) deltar inte i ärendets handläggning på grund av jäv.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-11-04 
 

SN § 85 Dnr SN 2014:255.700 
 
 

Jourbeslut utanför ordinarie kontorstid 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden behöver för tiden till och med 2014-12-31 utöka möjligheten att 
vid behov fatta beslut utanför ordinarie kontorstid.  
 
Nämndens handläggning 
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer frågar socialnämnden om ärendet med stöd av 
Reglemente för socialnämnden § 18 kan tas upp för behandling trots att det inte är 
berett av socialnämndens arbetsutskott. Ordförande finner att nämnden svarar ja.  
 
Ordförande yrkar att ledamöterna Lena Forsberg (M) och Britt Hjertqvist (FP)  
bemyndigas att till och med 2014-12-31 bli delegat och fatta beslut i socialnämn-
dens namn i nedanstående ärenden, preciserade enligt socialnämndens delega-
tionsordning. Ordförande ställer frågan om socialnämnden kan besluta i enlighet 
med ordförandens förslag och finner att nämnden svarar ja.  
 
Lena Forsberg (M) och Britt Hjertqvist (FP) föreslås bemyndigas att bli delegat 
och fatta beslut i socialnämndens namn i följande ärenden, preciserade enligt  
socialnämndens delegationsordning:  
 
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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SOCIALNÄMNDEN 2014-11-04 
 

Forts. SN § 85 Dnr SN 2014:255.700 
 
 
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 med stöd av Reglemente för socialnämnden § 18 att 
ärendet får tas upp för behandling på socialnämndens sammanträde trots att  
ärendet inte har beretts av socialnämndens arbetsutskott.  
 
– Socialnämnden beslutar att bemyndiga ledamöterna Lena Forsberg (M) och  
Britt Hjertqvist (FP) att till och med 2014-12-31 bli delegat och fatta beslut i  
socialnämndens namn i följande ärenden, preciserade enligt socialnämndens dele-
gationsordning:   
 
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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SOCIALNÄMNDEN 2014-11-04 
 

Forts. SN § 85 Dnr SN 2014:255.700 
 

 
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  
 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
  
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 


