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SOCIALNÄMNDEN 2015-04-28 
Plats  Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen   
Tid kl. 18.30-19.05 

 
 

Beslutande Britt Hjertqvist (FP) ordförande 
Malin Taggu (M) tjg ersättare för Sofia Forsgren-Böhmer (M)  
Anders Widesjö (M) ledamot  
Lena Forsberg (M) ledamot  
Krister Wiman (M) ledamot  
Anna Ericson (M) ledamot  
Monika Sandelin (M) ledamot 
Peter Appel (FP) ledamot 
Annika Mårtensson (S) ledamot 
Per Bengtsson (S) ledamot  
Karin Everlund (S) tjg. ersättare för Conny Bäck (S)  
 

 

Övriga deltagare Kristina Kinnman-Starck (M) ersättare 
Gunilla Lundström (FP) ersättare 
Lena Svensson (C) ersättare 
Rune Setthammar (S) ersättare  
Louise Herslow (MP) ersättare 
Amelie Gustafsson, förvaltningschef  
Sara Rånlund, områdeschef 
Susanne Persson, nämndsekreterare  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Karin Everlund  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2015-05-05 
 

Para-
grafer 
34-39 

Underskrifter Sekreterare   

  Susanne Persson  
 Ordförande   

  Britt Hjertqvist  
 Justerande  

 
 

  Karin Everlund 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2015-04-28   

Paragrafer 34-39   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2015-05-07 Datum när anslaget  
tas ned 

2015-05-29 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SOCIALNÄMNDEN 2015-04-28 
 

SN § 34 Dnr SN 2015:57.042 
 
 

Kvartalsrapport för socialnämnden januari-mars 2015  
och omdisponering av budget mellan socialnämndens verksam-
heter 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun ska kvartalsrapport  
upprättas per 31 mars. I kvartalsrapporten ska analys göras av periodens utfall/  
verksamhet samt en helårsprognos ingå. Socialförvaltningen har upprättat  
kvartalsrapport för januari-mars 2015 för socialnämnden.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-04-16 § 53.  
Arbetsutskottet beslutade att överlämnade kvartalsrapporten till socialnämnden 
utan eget ställningstagande då kvartalsrapporten inte var komplett vid tillfället för 
arbetsutskottets sammanträde.  
 
I kvartalsrapporten redogörs även för en omdisponering av budget mellan social-
nämndens verksamheter. Omdisponeringen innebär att Individ- och familje-
omsorgens internram utökas med 534 tkr och LSS-verksamhetens internram 
minskas med 534 tkr.  

 
Beslutsunderlag  
- Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-04-16 § 53 
- Socialnämndens kvartalsrapport januari-mars 2015  

 
 Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att omdisponera budget mellan socialnämndens  
verksamheter, vilket innebär att Individ- och familjeomsorgens internram utökas 
med 534 tkr och LSS-verksamhetens internram minskas med 534 tkr.  
 
– Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av kvartalsrapport för  
socialnämnden januari-mars 2015 och att, efter redaktionella ändringar har  
genomförts, överlämna kvartalsrapporten till kommunstyrelsen.  

 
./.                Bilaga A 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2015-04-28  
 

SN § 35 Dnr SN 2014:158.214 
 
 

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Lomma 33:11 m fl i 
Lomma (Sjögräsgatan)  

 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har bjudit in Socialnämnden till granskning av förslag till de-
taljplan för del av Lomma 33:11 m fl (område vid Sjögräsgatan). Detaljplanens 
syfte är att pröva lämpligheten för park, torg, teknisk anläggning samt skola.  
Samtidigt görs en översyn av trafik- och parkeringssituationen, som bland annat 
syftar till ökad framkomlighet för oskyddade trafikanter. Socialnämnden har tidi-
gare ställts sig positiva till förslaget. 

 
Socialförvaltningen driver idag en LSS-gruppbostad i nära anslutning till planom-
rådet. Det bor således personer med olika typer av funktionshinder i området. 
Tillgänglighetsfrågorna i området är därför särskilt viktiga att beakta i detalj-
planen.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-04-16 § 54.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-04-16 § 54 
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-03-30 
– Förslag till detaljplan för del av Lomma 33:11 m fl i Lomma (Sjögräsgatan)  

 
Socialnämnden beslutar följande:  
– Socialnämnden har inget att invända mot förslag till detaljplan för del  
av Lomma 33:11 m fl i Lomma (område vid Sjögräsgatan) och ser fortsatt  
positivt på att området kommer att förskönas.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2015-04-28 
 

SN § 36 Dnr SN 2015:76.060 
 
 

Erbjudande att teckna avtal gällande deltagande och finansiering 
av en regional utvecklingsenhet på Kommunförbundet Skåne  

 
Ärendebeskrivning  
2015 avvecklas statliga utvecklingsmedel för kunskapsutveckling inom social-
tjänst och därtill berörd hälso- och sjukvård, som finansierat ett antal tjänster på 
Kommunförbundet Skåne, och kommunerna förväntas hantera dessa frågor själva. 
Kommunförbundet tog fram ett förslag på en regional utvecklingsenhet som var 
ute på remiss i alla kommunerna och Socialnämnden tog beslut om svar på remis-
sen i februari 2014, med ett antal synpunkter på förslaget. Ett omarbetat förslag 
har skickats ut och dialogmöten har genomförts med kommunerna för att inhämta 
ytterligare synpunkter. 

 
Avtalet är nu klart och utskickat till alla kommuner. Uppdraget innebär att den  
regionala utvecklingsenheten ska kunna ge metodstöd, handledning och process-
ledning till kommunerna samt vara behjälplig vid implementering av till exempel 
nationella riktlinjer. Avtalet är på 3 år (2016-01-01—2019-01-01), och innebär en 
kostnad på 50 tkr per år, samt 4 kr per invånare, det vill säga 142 tkr per år.  

 
Lomma kommun ser fortfarande positivt på ett ökat samarbete för att skapa goda 
förutsättningar för kunskapsutveckling inom socialtjänstens verksamhetsområde. 
Dock ställer sig Lomma kommun tveksam till om den regionala enheten är rätt 
form, och om det behov som finns kommer att tillfredsställas genom denna enhet. 
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-04-16 § 55.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-04-16 § 55 
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-04-10  
– Avtal gällande gemensam finansiering för kommunerna av en regional ut-

vecklingsenhet, dnr 15-7-57 
– Remissvar angående bildandet av en regional utvecklingsenhet inom Kom-

munförbundet Skåne, daterat 2014-02-04 
 

Socialnämnden beslutar följande:  
– Socialnämnden beslutar att inte teckna avtal gällande deltagande och  
finansiering av en regional utvecklingsenhet på Kommunförbundet Skåne.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2015-04-28 
 

SN § 37 Dnr SN 2014.15.002 
 
 

 Delegationsbeslut och meddelanden 
 

1.   Beslut fattade med stöd av delegation 
  - Delegationslista IFO 2015-03-01 – 2015-03-31 
  - Delegationslista HVO 2015-03-01 – 2015-03-31 
  - Delegationslista avgiftsbeslut 2015-03-01 – 2015-03-31 
 

2. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2015-04-16 §§ 45-57 
 

3. Dom från Lunds tingsrätt, 2015-03-26 mål nr T 674-15 avseende utseende av 
särskild förordnad vårdnadshavare  

 
4. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2015-02-16, mål nr 3824-14 avseende 

utdömande av särskild avgift enligt lagen (1993:387) om stöd och service tll 
vissa funktionshindrade (LSS) 

 
5. Beslut från Länsstyrelsen 2015-04-08 om statsbidrag till verksamhet med  

                         personligt ombud, dnr SN 2013:144.047 
 

6. Begäran från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 2015-04-08 om ytt-
rande och handlingar avseende inkommet klagomål, IVO.s dnr 8.2-
9146/2015-3 

 
7. Beslut från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 2015-03-19 avseende 

särskilda boendet Strandängsgatan 2, Lomma, IVO:s dnr 8.5-6115/2015-7 
 

8. Skrivelse från KPR Bjärred angående upphandling äldreomsorgen, daterad 
2015-03-16  

 
9. Skrivelse från Orion 2 angående vårdtyngd, daterad 2014-03-26 

 
10. Återkopplande skrivelse från Förenade Care 2015-04-17 angående hög vård-

tyngd och arbetsbelastning på Orion  
 

11. Beslut från kommunfullmäktige 2015-03-19 § 34, Fastställelse av reviderat 
styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun  

 
12. Beslut från kommunstyrelsen 2015-03-25 § 63, Fastställande av preliminära 

ramar för åren 2016-2018 
 

13. Beslut från kommunstyrelsen 2015-03-25 § 66, Återrapportering av utförd in-
tern kontroll 2014  
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SOCIALNÄMNDEN  2015-04-28 
 
  Dnr SN 2014:15.002 
 Forts. SN § 37 
  

14. Beslut från kommunstyrelsen 2015-03-25 § 67, Uppföljning av synpunkts- 
och klagomålshantering 2014 

 
Socialnämnden beslutar följande:  
– Socialnämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till  
handlingarna.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SOCIALNÄMNDEN 2015-04-28 
 

SN § 38  Dnr SN 2015.10.709 
 

 
Information från förvaltningen  
 
Ärendebeskrivning  
Socialchef Amelie Gustafsson meddelar att ingen aktuell information finns att 
delge.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2015-04-28 
 

SN § 39   
 

 
Övrigt 
 
- En fråga ställs angående det extrainsatta nämndssammanträdet i juni.  

Förtydligande görs avseende datum för sammanträden i juni månad.  
Tisdagen den 2 juni har socialnämnden sitt ordinarie sammanträde kl 18.30. 
Tisdagen den 16 juni hålls ett extra nämndsammanträde kl 18.30.  
Den 16 juni äger även ett extra arbetsutskott rum kl 8.30.  

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

 


