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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   
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 
Anette Fäldt, tf förvaltningschef §§ 86-95 
Susanne Persson nämndsekreterare §§ 86-95 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Conny Bäck      

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2014-11-11 Paragrafer 86-
95 (för §§ 84-
85 se separat 
protokoll) 

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 86-95 (för §§ 84-85 se 
separat protokoll)  

  

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-11-13 Datum när anslaget  
tas ned 

2014-12-05 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-11-04 
 

SN § 86 Dnr SN 2014:130.751 
 
 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående 
inkommet klagomål, dnr 8.2-23064/2014 

 
Ärendebeskrivning  
Den 18 augusti inkom klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)  
gällande handläggningen av ett barnärende. IVO begär nämndens yttrande över  
klagomålsskrivelsen. Av yttrandet ska bland annat framgå huruvida det finns en 
pågående utredning, om kontakten med barnet efter anmälan togs på det sätt som 
beskrivs i klagomålet samt om vårdnadshavaren kontaktades innan kontakt togs 
med barnet.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande, daterat 2014-09-25. 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-10-23 § 163. 

  
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-10-23 §163 
– Skrivelse med yttrande från socialförvaltningen, 2014-09-25 
– Begäran från Inspektionen för vård och omsorg om yttrande och handlingar, 

2014-09-03  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande och översänder  
det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-11-04 
 

SN § 87 Dnr SN 2014:107.750 
 
 

Uppföljning av 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.  
Socialförvaltningen har tagit fram en skrivelse i ärendet och de externa placering-
arna redovisas i en bilaga till skrivelsen.  
 
Utöver de placeringar som redovisas har förvaltningen 16 ensamkommande barn 
och unga som är placerade. Tre barn i familjehem, övriga barn och ungdomar är 
placerade på kommunens egna HVB-hem med tillhörande träningslägenheter.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-10-23 § 164.  

  
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-10-23 § 164 
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-10-10 
– Rapport om externa placeringar oktober 2014 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-11-04 
 

SN § 88 Dnr SN 2014:212.740 
 
 

Uppföljning av individuella bemötandeplaner på särskilt boende, 
korttidsenheten och dagverksamheten 

 
Ärendebeskrivning  
År 2011 togs ett politiskt beslut i Lomma kommun om att alla personer med  
demenssjukdom som bor på särskilt boende ska ha en upprättad individuell  
bemötandeplan. Beslutet omfattar endast personer som bor på vårdboende med 
demensinriktning. För personer med demenssjukdom som bor på vårdboende med 
inriktning somatik, ska en individuell bemötandeplan upprättas då det finns svå-
righeter kring omvårdnaden. 
 
Under maj månad 2014 begärde socialförvaltningen in kopior på upprättade indi-
viduella bemötandeplaner från samtliga boendeenheter för personer med demens-
sjukdom, korttidsenheten och dagverksamheten. Samtliga inlämnade individuella 
bemötandeplaner har granskats av förvaltningens demenssjuksköterska, som gjort 
en bedömning av hur väl de individuella bemötandeplanerna stämmer överens 
med de nationella riktlinjerna.  
 
Utifrån den nu genomförda uppföljningen konstaterar socialförvaltningen att det i 
verksamheterna finns behov av förbättringar inom området. Uppföljningsresulta-
ten och de föreslagna åtgärderna har gåtts igenom, och diskuterats, med företräda-
re för berörda verksamheter. Socialförvaltningen gör bedömningen att kvaliteten i 
bemötandeplanerna framöver kommer att utvecklas så att de blir det goda verktyg 
för en bra omvårdnad som avses. 
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-10-23 § 165.  

  
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-10-23 § 165. 
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-10-14 
– Uppföljningsrapport 2014-10-10 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-11-04 
 

SN § 89 Dnr SN 2014:69.040 
 
 

Månadsuppföljning per september 
 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi.  
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-10-23 § 166.  
  
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-10-23 § 166.  
– Socialnämndens månadsuppföljning per september 2014  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-10-20 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har tagit del av månadsuppföljning per september 2014.  
 

./.                Bilaga A 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN  2014-11-04 
 

SN § 90 Dnr SN 2014:239.100 
 
 

Yttrande över förslag till handlingsprogram enligt lagen om 
skydd mot olyckor 

 
Ärendebeskrivning  
I Lagen om skydd mot olyckor fastslås att kommunen ska ha ett handlingspro-
gram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Programmet ska enligt 
lag innehålla kommunens mål för verksamheten, redovisning av de risker för 
olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, en be-
skrivning av hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den 
planeras samt vilken förmåga och vilka resurser kommunen har och avser att skaf-
fa sig för att genomföra räddningsinsatser. 

 

Kommunstyrelsen har 2014-10-08 beslutat att remittera förslag till reviderat 
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för Lomma kommun 2015-
2018, till myndigheter som har ett väsentligt intresse i saken. Socialnämnden har 
beretts tillfälle att inkomma med synpunkter.  

 

Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-10-23 § 167.  

  
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-10-23§ 167. 
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-10-14 
– Förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för Lomma 

kommun 2015-2018 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har inget att invända mot förslag till Handlingsprogram enligt 
 lagen om skydd mot olyckor för Lomma kommun.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-11-04 
 

SN § 91 Dnr SN 2014:230 
 
 

Förslag till sammanträdestider 2015 för socialnämndens arbetsut-
skott och socialnämnden 

 
Ärendebeskrivning  
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider år 2015 för  
socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott. Förslaget har tagits fram till-
sammans med ordförande för socialnämnden, ekonomiavdelningen, förvaltnings-
chef och nämndsekreterare. Vid framtagandet av förslaget har hänsyn i möjligaste 
mån tagits till ekonomiprocesser samt sammanträdestider för planledningsgrup-
pen, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och övriga nämnder.  

 
Nämndens handläggning  
Sedan arbetsutskottets behandling av ärendet vid sammanträdet 2014-10-23 har 
ekonomiavdelningen påtalat behovet av en ändring i förslaget till sammanträdes-
tider och att socialnämndens sammanträde i februari flyttas till den 12 februari.  
Socialnämndens ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M) yrkar att socialnämnden 
beslutar att fastställa förslaget till sammanträdestider år 2015 med den ändringen 
att sammanträdet i februari äger rum den torsdagen 12 februari.  
 
Följande sammanträdestider föreslås för år 2015:  

 
Socialnämndens arbetsutskott: 29 januari, 12 mars, 16 april, 21 maj, 18 juni, 20 
augusti, 17 september, 22 oktober, 19 november.  

 
 

Socialnämnden: 7 januari (onsdag), 12 februari (torsdag), 24 mars, 28 april,  
2 juni, 1 september, 29 september, 3 november, 1 december.  

 
Ordinarie starttid för socialnämndens arbetsutskotts sammanträden är kl 8.30. 
Ordinarie starttid för socialnämndens sammanträden är kl 18.30.  

 

Studiebesök i verksamheten arrangeras den 28 april och den 29 september, från  
kl 13.30 och i anslutning till nämndens sammanträde. 

 
Utbildning arrangeras den 24 och 25 februari och socialnämndens temadag äger 
rum den 15 oktober.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-10-23 § 168.  
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SOCIALNÄMNDEN 2014-11-04 
 

Forts. SN § 91 Dnr SN 2014:230 
 
  

Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-10-23 § 168 
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-10-09 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att fastställa följande sammanträdestider för år 2015:  

 
Socialnämndens arbetsutskott: 29 januari, 12 mars, 16 april, 21 maj, 18 juni, 20 
augusti, 17 september, 22 oktober, 19 november.  

 
 

Socialnämnden: 7 januari (onsdag), 12 februari (torsdag), 24 mars, 28 april,  
2 juni, 1 september, 29 september, 3 november, 1 december.  

 
Ordinarie starttid för socialnämndens arbetsutskotts sammanträden är kl 8.30. 
Ordinarie starttid för socialnämndens sammanträden är kl 18.30.  

 
Studiebesök i verksamheten arrangeras den 28 april och den 29 september, från  
kl 13.30 och i anslutning till nämndens sammanträde. 

 
Utbildning arrangeras den 24 och 25 februari och socialnämndens temadag äger 
rum den 15 oktober.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-11-04 
 

SN § 92 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 till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre må-
nader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av 
bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för re-
spektive beslut. 

 
Kvartalsrapport för kvartal 3 år 2014 är anmält till IVO. Förvaltningen har inga 
gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum att  
rapportera för kvartal 3 år 2014.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-10-23 § 169.  

  
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-10-23 § 169.  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-09-29 
 
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 2014-11-04 
 

SN § 93 Dnr SN 2014:15.002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden  
 
 1. Beslut fattade med stöd av delegation 
  - Delegationslista IFO 2014-09-01- 2014-10-31 
  - Delegationslista HVO 2014-09-01- 2014-10-31 
  - Delegationslista avgiftsbeslut 2014-09-01- 2014-10-31 
 

 2.   Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2014-10-23 §§ 152-153 
      Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2014-10-23 §§ 154-172  
 
3. Beslut från Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-16 § 75,  
      Förslag till kommunfullmäktige om ramförskjutning av extern budgetram 
      mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för åren 2015-2017  
 
4.   Förhandsgranskning angående resultat av Socialstyrelsens grundkrav 1,  
      2014-09-18 
 
5. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, 2014-10-06 mål nr 6038-14 
 
6. Avsägelse från Bert Larsson (M) av uppdrag som 1:e vice ordförande i social-

nämnden och vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott,  
                         SN 2014:241.709 
 

Socialnämnden beslutar följande: 
 –   Socialnämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till hand-

lingarna.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-11-04 
 

SN § 94 Dnr SN 2014:3.709 
 
 

Information från förvaltningen 
 

Ärendebeskrivning  
Vid sammanträdet lämnar tillförordnad förvaltningschef Anette Fäldt information 
om 
 
– rekrytering av ny enhetschef på socialförvaltningen och rekrytering av en  

socionom med specialistkompetens. 
 
– nämndsekreterare Susanne Persson informerar om att blanketter för förtroen-

devalda nu finns tillgängliga som e-tjänster på Lomma kommuns hemsida.  
 

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-11-04 
 

SN § 95  
 
 

Övrigt 
 

Socialnämnden avtackar 2:e vice ordförande Barbro Söderberg (S) och ledamot 
Anita Ekdahl (M).  

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

 


