
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 1 (8) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDEN 2015-01-07 
Plats  Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp   
Tid kl.18.00-18.30  
Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande § 2-6, deltar ej § 

1 pga jäv 
Britt Hjertqvist (FP) ordförande § 1, 1:e vice ordförande 
§§ 3-6, deltar ej § 2 pga jäv 
Conny Bäck (S) 2:e vice ordförande,deltar ej § 2 pga jäv 
Anders Widesjö (M) ledamot, deltar ej § 2 pga jäv 
Lena Forsberg (M) ledamot, deltar ej § 2 pga jäv 
Krister Wiman (M) ledamot, deltar ej § 3 pga jäv 
Anna Ericson (M) ledamot, deltar ej § 3 pga jäv 
Monika Sandelin (M) ledamot, deltar ej § 3 pga jäv 
Peter Appel (FP) ledamot, deltar ej § 3 pga jäv 
Annika Mårtensson (S) ledamot, deltar ej § 3 pga jäv 
Per Bengtsson (S) ledamot  
Malin Taggu (M) tjg. ers § 1-3 
Johan Danielsson (M) tjg. ers §§ 2-3 
Karin Everlund (S) tjg. ers §§ 2-3 
Lena Svensson (C) tjg. ers §§ 2-3 
Kristina Kinnman-Starck (M) tjg ers § 3 
 

 

Övriga deltagare Malin Taggu (M) ersättare §§ 4-6 
Johan Danielsson (M) ersättare §§ 1, 4-6 
Kristina Kinnman-Starck (M) ersättare §§ 1-2, 4-6 
Björn Haaland (M) ersättare  
Lena Svensson (C) ersättare §§ 1, 4-6 
Karin Everlund (S) ersättare §§ 1, 4-6 
Rune Setthammar (S) ersättare  
Louise Herslow (MP) ersättare  
Anette Fäldt, tf förvaltningschef  
Susanne Persson nämndsekreterare 
 

 

Utses att justera Per Bengtsson  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2015-01-07 
Omedelbar justering  

Paragrafer 1-6 

Underskrifter Sekreterare   

  Susanne Persson  
 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer §§ 2-6/Britt Hjertqvist § 1 
 Justerande  

 
 

  Per Bengtsson   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 2 (8) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2015-01-07   

Paragrafer 1-6   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2015-01-07 Datum när anslaget  
tas ned 

2015-01-29 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 3 (8) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDEN  2015-01-07 
 

SN § 1  Dnr SN2014:281.700 
 
  

Val av ledamot samt ordförande till socialnämndens arbetsutskott 
för åren 2015-2018 

 
Ärendebeskrivning  
Enligt Socialnämndens reglemente § 17 ska inom socialnämnden finnas ett  
utskott. Socialnämnden har att välja ledamöter och ersättare samt ordförande och 
vice ordförande till socialnämndens arbetsutskott för åren 2015-2018. 

  
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att till ledamot och ordförande i socialnämndens  
arbetsutskott för åren 2015-2018 välja Sofia Forsgren-Böhmer (M).  
 
På grund av jäv deltar inte Sofia Forsgren-Böhmer (M) i handläggningen av  
ärendet.   
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 4 (8) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDEN  2015-01-07 
 

SN § 2 Dnr SN2014:281.700 
 
  

Val av ledamöter samt vice ordförande till socialnämndens  
arbetsutskott för åren 2015-2018 

 
Ärendebeskrivning  
Enligt Socialnämndens reglemente § 17 ska inom socialnämnden finnas ett  
utskott. Socialnämnden har att välja ledamöter och ersättare samt ordförande och 
vice ordförande till socialnämndens arbetsutskott för åren 2015-2018. 

  
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att till ledamot och vice ordförande i socialnämndens  
arbetsutskott för åren 2015-2018 välja Britt Hjertqvist (FP).  
 
–   Socialnämnden beslutar att till övriga ledamöter i socialnämndens arbetsutskott 
för åren 2015-2018 välja Lena Forsberg (M), Anders Widesjö (M) och Conny 
Bäck (S).  
 
På grund av jäv deltar inte Britt Hjertqvist (FP), Lena Forsberg (M),  
Anders Widesjö (M) och Conny Bäck (S) i handläggningen av ärendet.   
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 5 (8) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDEN  2015-01-07 
 

SN § 3 Dnr SN2014:282.700 
 
  

Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott för åren 2015-
2018 

 
Ärendebeskrivning  
Enligt Socialnämndens reglemente § 17 ska inom socialnämnden finnas ett  
utskott. Socialnämnden har att välja ledamöter och ersättare samt ordförande och 
vice ordförande till socialnämndens arbetsutskott för åren 2015-2018. 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
–   Socialnämnden beslutar att till ersättare i socialnämndens arbetsutskott för åren 
2015-2018 välja Krister Wiman (M), Anna Ericson (M), Monika Sandelin (M) 
Peter Appel (FP) och Annika Mårtensson (S).  

 
På grund av jäv deltar inte Krister Wiman (M), Anna Ericson (M),  
Monika Sandelin (M), Peter Appel (FP), och Annika Mårtensson (S) i handlägg-
ningen av ärendet.   
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 6 (8) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDEN  2015-01-07 
 

SN § 4 Dnr SN 2014:266.751 
 
  

Yttrande till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) angående 
begäran om upplysningar, dnr 8.5-32132/2014-1 

 
Ärendebeskrivning  
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att inleda tillsyn över hur  
socialnämnden i Lomma har hanterat en placering enligt LVU på ett SiS  
ungdomshem i december 2013. Inspektionen för vård och omsorg begär nu en re-
dogörelse från socialnämnden. Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
yttrande.  
 
Då ärendet inte har beretts av socialnämndens arbetsutskott har socialnämnden  
enligt Reglemente för Socialnämnden § 18 att fatta beslut om ärendet får tas upp 
för behandling på sammanträdet.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen med förslag till yttrande, 2014-12-19 
– Bilaga 1: Begäran 2014-11-12 från IVO om upplysningar 
– Bilaga 2: Flödesschema 
– Bilaga 3: Barnavårdsutredningsmodell  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar enhälligt att ärendet får tas upp för behandling 
på socialnämndens sammanträde, enligt Reglemente för Socialnämnden § 18.  
 
– Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande daterat  
2014-12-19 och översänder det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 7 (8) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDEN 2015-01-07 
 

SN § 5 Dnr SN 2014:15.002 
 
 

 Delegationsbeslut och meddelanden 
 

 

 1.  Beslut fattade med stöd av delegation 
  - Delegationslista IFO 2014-12-01 – 2014-12-31 
  - Delegationslista HVO 2014-12-01 – 2014-12-31 
  - Delegationslista avgiftsbeslut 2014-12-01 – 2014-12-31 
 

2. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2014-11-27 §§ 195-199 
      Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2014-12-18 §§ 200-201 

                         Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2014-12-18 §§ 202-206 
 
Socialnämnden beslutar följande: 

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

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 8 (8) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDEN 2015-01-07 
 

SN § 6 Dnr SN 2014:3.709 
 
 

Information från förvaltningen 
 

Ärendebeskrivning  
Vid sammanträdet lämnar tillförordnad förvaltningschef Anette Fäldt information 
om  
 
- Förfrågningsunderlag gällande ny upphandling inom äldreomsorgen 
- Amelie Gustavsson tillträder som ny socialchef den 1 mars.  
- Utbildning för socialnämnden 24-25 februari (med övernattning).  

 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

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

 
 


