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SOCIALNÄMNDEN
2015-06-02
Plats
Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp
Tid
kl. 18.30-19.40
Beslutande

Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande
Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande
Conny Bäck (S) 2:e vice ordförande
Anders Widesjö (M) ledamot
Lena Forsberg (M) ledamot
Krister Wiman (M) ledamot
Anna Ericson (M) ledamot
Rune Setthammar (S) tjg. ersättare för Monika Sandelin (M)
Peter Appel (FP) ledamot
Karin Everlund (S) tjg. ersättare för Annika Mårtensson (S)
Per Bengtsson (S) ledamot

Övriga deltagare

Louise Herslow (MP) ersättare
Amelie Gustafsson, förvaltningschef
Susanne Persson, nämndsekreterare

Utses att justera

Conny Bäck

Justeringens plats
och tid

Lomma kommunhus, 2015-06-03

Underskrifter

Sekreterare
Susanne Persson
Ordförande
Sofia Forsgren-Böhmer
Justerande
Conny Bäck
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2015-06-02

SN § 40

Dnr SN 2015:96.751

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående
inkommet klagomål, dnr 8.2-10592/2015-5
Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 15 mars 2015 fått ett klagomål
från en skild person där bland annat synpunkter framfördes på socialtjänstens
handläggning, utredning samt insatsernas kvalitet av ett ärende som gäller ett
barn. IVO beslutade den 26 mars att inte utreda ärendet och hänvisade till Lomma
kommuns klagomålshantering.
Den enskilde har återkommit den 7 april 2015 till IVO och framfört att han redan
framfört klagomål på socialtjänsten i Lomma och att han då fått information att
han, om han inte var nöjd, kunde anmäla ärendet till IVO.
IVO begär nu in en redovisning av hur socialnämnden har hanterat klagomålet
samt en kopia av den utredning som nämnden genomfört med anledning av
klagomålet.
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 73.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 73
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-05-06
– Begäran från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om yttrande och handlingar, 2015-04-28 dnr 8.2-10592/2015-5
– Mail – skriftliga synpunkter
– Brev och ändringar i samband med kommunicering, ett bilagt dokument till
utredning
– Klagomålsdokumentation
– Avvikelserapport
– Rutin för klagomålshantering inom individ- och familjeomsorgen
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande och översänder
det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SN § 41

Dnr SN 2015:80.751

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående
inkommet klagomål, dnr 8.2-9146/2015-3
Ärendebeskrivning
Den 24 mars 2015 inkom klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
från en kvinna som är aktuell på socialtjänsten i Lomma kommun. Klagomålet rör
dels nämndens handläggning av behandlingsinsatser avseende den klagandes
missbruksproblematik, dels nämndens handläggning av familjehemsplaceringen
jml LVU avseende den klagandes dotter.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begär nu socialnämndens yttrande kring
följande:
–

–
–

Socialnämndens redogörelse av insatser som erbjudits och beviljats klagande
under den period som klagomålet avser (20140101-20150321) samt en redovisning av hur nämndens uppföljning av insatserna beviljats, sett ut under
aktuell period.
Socialnämndens redogörelse för om klagande fått sin önskan om eftervård
prövad samt om hon getts möjlighet att överklaga beslutet.
Socialnämndens yttrande över hur klagande görs delaktig i planeringen av
hennes dotter, jml LVU

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 74.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 74
– Skrivelse från socialförvaltningen 2015-05-05
– Begäran från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om yttrande och handlingar, 2015-04-08, dnr 8.2-9146/2015-3
– Vårdplan 2013-06-03
– Dokumentation SiS
– Umgängesplan
– Kontrakt
– Aktuell vårdplan och genomförandeplan
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande och översänder
det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2015-06-02
dnr SN 2015:120.700

Jourbeslut utanför ordinarie kontorstid under semesterperioden
Ärendebeskrivning
Under semesterperioden behöver socialnämnden utöka möjligheten att vid behov
fatta beslut utanför ordinarie kontorstid.
Nämndens handläggning
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer frågar socialnämnden om ärendet
kan tas upp för behandling trots att det inte är berett av socialnämndens arbetsutskott, enligt Reglemente för Socialnämnden § 18. Ordförande finner att socialnämnden svarar ja.
Ordförande yrkar att ledamot Lena Forsberg (M) bemyndigas att från och med
2015-06-19 till och med 2015-08-16 bli delegat och fatta beslut i socialnämndens
namn i nedanstående ärenden, preciserade enligt socialnämndens delegationsordning. Ordförande ställer frågan om socialnämnden kan besluta i enlighet med ordförandens förslag och finner att nämnden svarar ja.
Lena Forsberg (M) 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 arbetsutskottet 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

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2015:120.700

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 vårdtiden
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 att ärendet får behandlas trots att det inte är berett av
socialnämndens arbetsutskott, enligt Reglemente för Socialnämnden § 18.
Socialnämnden beslutar att bemyndiga ledamot Lena Forsberg (M) att från och
med 2015-06-19 till och med 2015-08-16 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)
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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 arbetsutskottet 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 vårdtiden
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
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

