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SOCIALNÄMNDEN 2014-12-02 
Plats  Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen   
Tid kl.18.30-19.40  
Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande  

Lennart Badersten (M) ledamot  
Lena Archenholtz (M) ledamot  
Britt Hjertqvist (FP) ledamot 
Gunilla Tynell (FP) ledamot 
Annika Mårtensson (S) ledamot 
Gustav Carlberg (M) tjg. ersättare för Bert Larsson (M) 
Anna Ericson (M) tjg. ersättare för Lena Forsberg (M) 
Krister Wiman (M) tjg. ersättare för Anita Ekdahl (M) 
Monika Sandelin (M) tjg. ersättare för Per Lindell (SPI)  
Conny Bäck (S) tjg. ersättare för Barbro Söderberg (S) 
 
 
 
 

 

Övriga deltagare Kim Köster (M) ersättare 
Gun-Britt Ohlsson (FP) ersättare 
Lena Svensson (C) ersättare  
Anette Fäldt, tf förvaltningschef  
Susanne Persson nämndsekreterare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Conny Bäck      

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2014-12-10 Paragrafer 96-
111 

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 2014-12-02   

Paragrafer 96-111   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-12-12 Datum när anslaget  
tas ned 

2015-01-03 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SOCIALNÄMNDEN  2014-12-02 
 

SN § 96 Dnr SN 2014:251.700 
 
  

Redovisning av resultat från brukarundersökning  
 

Ärendebeskrivning  
På regeringens uppdrag undersöker Socialstyrelsen årligen de äldres uppfattning 
om vården och omsorgen inom områdena hemtjänst och särskilda boenden. Syftet 
med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och om-
sorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och 
som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre.  

 
Undersökningen genomfördes under mars till och med maj månad. Samtliga per-
soner, 65 år och äldre, som den 31 december 2013 hade hemtjänst minst 2 timmar 
per månad eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara enkäten. 

 
Totalt har 130 735 personer svarat på årets enkäter (92 945 personer med hem-
tjänst i ordinärt boende och 37 790 personer boende på särskilt boende).  
Resultatet presenteras från nationell nivå till verksamhetsnivå med minst 7 sva-
rande.  
 
I tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2014-10-30 presenteras resultatet från 
hemtjänst och särskilt boende. Majoriteten av de områden som undersökningen 
omfattar ligger inom Förenade Cares ansvarsområde. Resultatet från undersök-
ningen kommer att redovisas för Förenade Care i slutet av november. Förenade 
Care kommer att bli ombedda att göra en djupare analys av resultatet i respektive 
verksamhet och återkomma till kommunen med förslag på förbättringsåtgärder.  
  
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-11-20 § 189.  

  
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-11-20 § 189. 
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-10-30  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN  2014-12-02 
 

SN § 97 Dnr SN 2014:201.109 
 
 

Kommunikationsplan/aktivitetsplan för socialnämnden/ 
socialförvaltningen 2015  

 
Ärendebeskrivning  
I Lomma kommun ansvarar varje nämnd för information inom sitt verksamhets-
område. Nämnden ska upprätta aktivitetsplaner för sina respektive informations-
åtgärder. Aktivitetsplanerna utgör bilagor till den kommungemensamma kommu-
nikationsplanen. Av aktivitetsplanerna ska framgå vilka informationsinsatser 
nämnden vidtar för att förtydliga kommunens tjänsteutbud och dess kvalitets-
nivåer. Socialförvaltningen har tagit fram förslag till kommunikations-
plan/aktivitetsplan för socialnämnden/socialförvaltningen 2015.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-12-02 § 185.  
  
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-12-02 § 185.  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-10-06 
– Bilaga till Kommunikationsplan för Lomma kommun  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att godkänna föreliggande aktivitetsplan som  
nämndens, till den kommungemensamma kommunikationsplanen.  
 

./.                Bilaga A 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-12-02 
 

SN § 98 Dnr SN 2014:252.700 
 
  

Verksamhetsplan för socialförvaltningen 2015, för socialnämn-
dens hörande 

 
Ärendebeskrivning  
Socialnämndens nämndsplan för 2015 utgör, tillsammans med den av kommun-
fullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande politiska styrdokumentet för 
socialförvaltningens verksamheter under det kommande året. 
Med verksamhetsplan för 2015 anger förvaltningen hur nämndsplanen kommer att 
omsättas i aktiviteter samt vilka övriga områden som prioriterats för verksamhets-
året 2015. Förvaltningens förslag föreläggs nämnden för hörande, i enlighet med 
Lomma kommuns styrsystem. 
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-11-20 § 187.  

  
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-11-20 § 187.  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-11-03 
– Verksamhetsplan 2015 för socialförvaltningen, förslag 2014-10-31 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen avseende Verksamhetsplan  
för socialförvaltningen 2015 och har inget att erinra mot förvaltningens förslag.  
 

./.                Bilaga B 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 6 (20) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDEN 2014-12-02 
 

SN § 99 Dnr SN 2014:254.700 
 
  

Verksamhetsuppföljning 2015 
 

Ärendebeskrivning  
Verksamheterna inom socialförvaltningen följs upp löpande under hela året.  
Genom Socialstyrelsens öppna jämförelser deltar förvaltningen i kvalitetsmät-
ningar kontinuerligt. Målen i nämndsplanen utgår från resultaten från öppna jäm-
förelser av barn och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroende-
vården, stöd till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg och 
hemsjukvård.  

 
Nämndplan och enhetsplaner följs upp i samband med delårsbokslut och års-
bokslut. Kontrollpunkter i plan för internkontroll följs upp i samband med års-
bokslut. Utöver dessa uppföljningar har förvaltningen planerat att genomföra föl-
jande kompletterande kvalitetsuppföljningar under verksamhetsåret 2015, med 
resultatredovisning till nämnden: Avvikelsehantering HSL, Avvikelsehantering 
SoL och LSS, Synpunkts- och klagomålshantering, Uppföljning av externa placer-
ingar HVO, LSS och IFO, Kvalitetsnyckeltal HVO, LSS och IFO, Externa avtal 
ordinärt boende och särskilt boende samt Externa avtal LOV-företag.  

  
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-11-20 § 188.  

  
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-11-20 § 188.  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-11-04  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-12-02 
 

SN § 100 Dnr SN 2014:260.700 
 
 

Årlig översyn av taxor och avgifter  
 

Ärendebeskrivning  
Grunden för kommunens möjlighet att ta ut avgifter finns i Kommunallagen, kap 
8 §§ 3b-3c. Där framgår att 
- kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller, 
- för tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att tillhandahålla, får 

avgift tas ut bara om det är särskilt föreskrivet, 
- kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de 

tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnaden). 
 
Genom bemyndigande från kommunfullmäktige, har socialnämnden att hantera 
följande avgiftsformer inom sitt verksamhetsområde: 
• Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg (särskilt föreskrivet i Soci-

altjänstlagen, kap 8 § 2 samt Hälso- och sjukvårdslagen, § 26) 
• Avgifter för mat inom Hälsa, vård och omsorg 
• Avgift för familjerådgivningsverksamhet (Socialtjänstlagen, kap 8 § 2) 
• Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen (Alkohollagen, kap 8 § 

10) 
• Avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller de-

taljhandel med öl (Alkohollagen kap 8 § 10) 
• Avgifter för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet 

med tobaksvaror (Tobakslagen § 19b) 
• Avgifter för kontroll av den som bedriver handel med vissa receptfria läkeme-

del (Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel § 23) 
• Avgift för Lomma kommuns bostadskö till trygghetsbostäder 

 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-11-20 § 186.  
 
Nämndens handläggning 
Socialnämnden enas om att beslutsformuleringen ska tydliggöras så att det framgår 
att en årlig indexuppräkning görs men att ingen höjning av avgifterna i övrigt 
kommer att genomföras.   
  
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-11-20 § 186.  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-11-10 
– Bilaga Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg 
– Bilaga Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen  
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SOCIALNÄMNDEN 2014-12-02 
 

Forts. SN § 100 Dnr SN 2014:260.700 
 
 

Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att ingen höjning utöver indexuppräkning görs av  
följande avgifter:  
 
- Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg 
- Avgifter för mat inom Hälsa, vård och omsorg 
- Avgift för familjerådgivningsverksamhet 
- Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen 
- Avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller de-

taljhandel med öl 
- Avgifter för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet 

med tobaksvaror 
- Avgifter för kontroll av den som bedriver handel med vissa receptfria läkeme-

del 
- Avgift för Lomma kommuns bostadskö till trygghetsbostäder 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-12-02 
 

SN § 101 Dnr SN 2014:69.040 
 
 

Månadsuppföljning per oktober 
 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi.  
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-12-02 § 184.  
  
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-12-02 § 184.  
– Socialnämndens månadsuppföljning per oktober 2014  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har tagit del av månadsuppföljning per oktober 2014.  
 

./.                Bilaga C 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-12-02 
 

SN § 102 Dnr SN 2014:259.700 
 
  

Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal 
vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande barn, för 
perioden 2015-01-01 – 2015-12-31 

 
Ärendebeskrivning  
I december 2010 fastställde kommunfullmäktige huvudprinciperna och målen för 
kommunens mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Samtidigt be-
myndigades socialnämnden att framöver, inför varje kalenderår och utifrån de 
fastställda huvudprinciperna och målen, träffa överenskommelse med Migrations-
verket/Länsstyrelsen om mottagande.  

 
Lomma kommun har sedan hösten 2011 haft överenskommelser med Migrations-
verket om mottagande av asylsökande ensamkommande barn, där det senaste av-
talet löper ut 2014-12-31. Under hösten 2014 har Lomma haft en ny dialog med 
Länsstyrelsen, avseende en ny överenskommelse om mottagande. Dialogen har 
resulterat i en överenskommelse som nu ställs till socialnämnden för ställningsta-
gande. Överenskommelsen, som gäller för perioden 2015-01-01–2015-12-31, om-
fattar tre delar; 
– Övergripande överenskommelse 
– Överenskommelse om asylplatser 
– Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd 
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-11-20 § 191.  

  
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-11-20 § 191.  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-11-10 
– Avsiktsförklaring angående mottagande av ensamkommande asylsökande 

barn och ungdomar samt bemyndigande och uppdrag till socialnämnden med 
anledning härav (KF §133/2010-12-09) 

– Övergripande överenskommelse 
– Överenskommelse om asylplatser 
– Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd 
 
Socialnämndens beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att ingå avtal med Migrationsverket om mottagande 
av asylsökande ensamkommande barn i enlighet med förslag till  

- Övergripande överenskommelse 
- Överenskommelse om asylplatser (sju asylplatser) 
- Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd (tretton 

platser) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN  2014-12-02 
 

SN § 103 Dnr SN 2014:256.700 
 
  

Yttrande med anledning av revisionens granskning av intern  
kontroll  

 
Ärendebeskrivning  
PwC har på uppdrag av Lomma kommuns revisorer genomfört en granskning av 
intern kontroll inom socialnämnden. Bedömningen är att socialnämnden har en 
delvis tillräcklig verksamhetsövergripande intern kontroll. Revisionen har vid 
sammanträde 2014-10-13 beslutat anta föreliggande granskning att översändas till 
socialnämnden för yttrande.  

 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-11-20 § 192.  

  
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-11-20 § 192.   
– Skrivelse från socialförvaltningen med yttrande 2014-11-04  
– Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden godkänner förvaltningens yttrande avseende revisionens 
granskning av intern kontroll, daterat 2014-11-04, och översänder det till Lomma 
kommuns revisorer.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-12-02 
 

SN § 104 Dnr SN 2014:249.700 
 
  

Yttrande över remiss Energi- och klimatplan 2020 för Lomma 
kommun  

 
Ärendebeskrivning  
Socialnämnden har blivit ombedd att lämna synpunkter på förslag till Energi- och 
klimatplan 2020. Energi- och klimatplan 2020 är en del av kommunens miljö-
målsprogram (Miljömål för Lomma kommun 2014-2020) men tas som ett fristå-
ende dokument av kommunfullmäktige eftersom det är ett lagstadgat krav.  

Energi- och klimatplanen ska användas som ett strategiskt verktyg i arbetet med 
att säkerställa energitillgång för kommunens medborgare, bidra till att använda 
energi mer effektivt och till att göra en omställning till ett samhälle som baseras 
på fossilfria energikällor.  

 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-11-20 § 190.  

  
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-11-20 § 190.  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-10-23 
– Socialnämndens yttrande över förslag till Energi- och klimatplan 2020 för 

Lomma kommun, daterat 2014-10-23 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att lämna yttrande över förslag till Energi- och  
klimatplan 2020 för Lomma kommun daterat 2014-10-23. Yttrandet överlämnas 
till kommunstyrelsen.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-12-02 
 

SN § 105 Dnr SN 2014:133.214 
 
  

Yttrande över förslag till detaljplan för Vinstorp 38:6 m fl i  
Lomma, Lomma kommun (Karstorpskolan)  

 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till granskning för att hämta in 
synpunkter på förslag till ny detaljplan för Vinstorp 38:6 m fl i Lomma  
(Karstorpskolan). Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att möjliggöra 
utbyggnad för skolans framtida behov samt göra en översyn av markanvändning-
en inom planområdet. Förslaget berör inte socialnämndens verksamhetsområde.  

 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-11-20 § 193.  

  
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-11-20 § 193.   
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-10-23 
– Remissunderlag Detaljplan för Vinstorp 38:6 m fl i Lomma, Lomma kommun 

(Karstorpskolan)  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har inget att invända mot förslag till detaljplan för  
Vinstorp 38:6 m fl i Lomma (Karstorpskolan)  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-12-02 
 

SN § 106 Dnr SN 2014:87.214 
 
  

Yttrande över förslag till detaljplan för Vinstorp 31:1  
(f d vattenverkstomten)  
  
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till underrättelse - granskning på 
förslag till ny detaljplan för del av Vinstorp 31:1 (f.d. vattenverkstomten). I ett  
tidigare skede av planprocessen har socialnämnden kommenterat att förslaget ger 
förutsättningar för att bygga bostäder i området och att dessa bostäder kan vara i 
form av bostad med särskild service för vuxna (9 § 9 LSS). Det framgår också av 
socialnämndens tidigare synpunkter att det finns ett behov av en ny bostad med 
särskild service för vuxna (9 § 9 LSS) under de närmaste åren och att en lämplig 
placering skulle kunna vara i det område som förslaget till detaljplanen gäller. 
Kommunstyrelsen har noterat tidigare inkomna synpunkter.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-11-20 § 194.  

  
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-11-20 § 194.  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-11-12 
– Remissunderlag Detaljplan för Vinstorp 31:1 (f d vattenverkstomten)  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har inget att invända mot förslag till detaljplan för  
Vinstorp 31:1 (f d vattenverkstomten) och ser fortsatt positivt på den möjlighet 
som planen därmed ger för byggnation av bostad för särskild service för vuxna  
(9 § 9 LSS).  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-12-02 
 

SN § 107 Dnr SN 2012:158.060 
 
 

Avtalsuppföljning Förenade Care 
 
Ärendebeskrivning  
Lomma Kommun har ingått avtal med Förenade Care gällande verksamhetsdrift 
av särskilt boende och hemtjänst i ordinärt boende. Avtalet löper från 2013-03-01 
till 2016-02-29 med möjlighet till förlängning med två år vid två tillfällen. 
Om förlängning önskas ska en överenskommelse om detta träffas före den 1  
december 2014. Socialförvaltningen gör en samlad bedömning att inte utnyttja 
möjligheten till förlängning efter avtalstidens utgång 2016-02-29. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2014-11-27 § 199.  
Delegationsbeslut fattades 2014-11-27 av ordförande Sofia Forsgren-Böhmer, 
jämlikt kommunallagen 6:36 samt delegationsordning för socialnämnden i  
Lomma kommun.   

 
Socialnämnden beslutar följande: 
–   Socialnämnden har tagit del av informationen.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-12-02 
 

SN § 108 Dnr SN 2014:15.002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden  
 

 

 1.  Beslut fattade med stöd av delegation 
  - Delegationslista IFO 2014-11-01--2014-11-30 
  - Delegationslista HVO 2014-11-01--2014-11-30 
  - Delegationslista avgiftsbeslut 2014-11-01--2014-11-30 
  

2. Delegationsbeslut fattat 2014-11-27 av ordförande Sofia Forsgren-Böhmer jml 
kommunallagen 6:36 och delegationsordning för socialnämnden. Avtalsupp-
följning Förenade Care, dnr 2012:158.060.  

 
3. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2014-11-20 §§ 173-194 

 
4. Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2014-10-07 §§ 6-11 
 
5. Beslut från kommunfullmäktige 2014-10-23 § 62, Delårsrapport avseende pe-

rioden 2014-01-01 – 2014-08-31 och helårsprognos för år 2014, revisionen 
granskning av delårsrapport januari-augusti år 2014-11-24 

 
6. Beslut från kommunstyrelsen 2014-10-29 § 160, Yttrande över nämndernas 

nämndsplaner för 2015  
 

7. Beslut från Socialstyrelsen 2014-11-13 om statsbidrag för Äldres behov i 
Centrum ÄBIC, 2014 

 
8. Meddelandeblad från Socialstyrelsen nr 6/2014, Högkostandsskyddsbelopp 

för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2015 
 

9. Begäran 2014-11-12 från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om upp-
lysningar gällande LVU-placering. dnr 8.5-32132/2014-1 

 
10. Beslut 2014-11-20 från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande kla-

gomål om otillräcklig aktivitet utifrån orosanmälan, dnr 8.2-9903/2014-17 
 

11. Beslut 2014-11-20 från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande kla-
gomål om handläggning av anmälan, dnr 8.2-23064/2014-8 

 
12. Beslut 2014-11-14 från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande till-

syn av HVB barn och unga, dnr 8.4.2-30374/2014-3 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 17 (20) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDEN 2014-12-02 
 

Forts. SN § 108 Dnr SN 2014:15.002 
 
 

13. Beslut från Förvaltningsrätten i Malmö 2014-11-24 gällande omedelbart om-
händertagande enligt LVM, mål nr 11716-14 

 
14. Beslut 2014-11-05 från Länsstyrelsen i Skåne gällande statsbidrag till verk-

samhet med personligt ombud, dnr 821-2992-2014 
 

15. Rekrytering av socialchef, skrivelse från kommmunledningskontoret 2014-11-
13, dnr SN 2014:175.700. (Socialnämndens arbetsutskott har yttrat sig över 
förslaget 2014-11-20 ).  

 
Socialnämnden beslutar följande:  

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-12-02 
 

SN § 109 Dnr SN 2014:3.709 
 
 

Information från förvaltningen 
 

Ärendebeskrivning  
Vid sammanträdet lämnar tillförordnad förvaltningschef Anette Fäldt information 
om förlängning av hjälpmedelsavtal med Sodexo.  

 
Nämndsekreterare Susanne Persson informerar om inlämning av Ipad för de  
ledamöter och ersättare som inte kommer att sitta i någon nämnd under komman-
de mandatperiod.  

 
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer informerar om att socialnämndens första  
sammanträde för år 2015 äger rum onsdagen den 7 januari. Starttid för grupp-
möten är kl 17.30 och nämndens sammanträde börjar kl 18.00. För de ledamöter 
som även ska närvara på kommunstyrelsens sammanträde samma kväll börjar 
kommunstyrelsen kl 19.00.  

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-12-02 
 

SN § 110 Dnr SN 2014:125.702 
 
  

Återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap 18 § alkohollagen 
  
Ärendebeskrivning  
Västkust Krog HB upphör med sin verksamhet på Bjärreds Krog från och med 
2014-11-30 och kommer därmed inte att bedriva servering av alkohol på Bjärreds 
Krog längre. Serveringstillståndet bör därför återkallas med stöd av 9 kap 18 § 
punkt 1 alkohollagen, då det inte längre utnyttjas.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-12-02 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar enhälligt att ärendet får tas upp för behandling 
på socialnämndens sammanträde, enligt socialnämndens reglemente § 18 och 
kommunallagen 6 kap § 33.  
 
– Socialnämnden beslutar att enligt 9 kap 18 § punkt 1 alkohollagen återkalla 
 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Västkust Krog HB att året 
runt servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker måndag till söndag 11.00-
01.00 från och med 2014-11-30.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-12-02 
 

SN § 111  
 
 

Övrigt 
 

Socialnämndens ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M) avtackar ledamöter och 
ersättare som inte kommer att sitta i socialnämnden kommande mandatperiod.  

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

 


