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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, 2015-06-09 
 

Para-
grafer 
43-54 

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 2015-06-02   

Paragrafer 43-54 (§§ 40-42 återfinns i 
ett separat protokoll  
 

  

Datum när anslaget 
sätts upp 

2015-06-11 Datum när anslaget  
tas ned 

2015-07-03 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SOCIALNÄMNDEN 2015-06-02 
 

SN  § 43 Dnr SN 2015:80.751 
 
 

Rapport om externa placeringar inom IFO och HVO  
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att två gånger om året 
lämna en redogörelse avseende externa placeringar inom nämndens ansvarsom-
råde. Externa placeringar redovisas i bilagan Redovisning av externa placeringar 
april 2015. Utöver dessa placeringar har förvaltningen 14 ensamkommande barn 
och unga som är placerade. Två barn är placerade i familjehem, en pojke på SIS 
institution och en flicka placerad i ett privat HVB-hem. Övriga barn och ung-
domar är placerade på kommunens egna HVB-hem med tillhörande tränings-
lägenheter.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 75.   

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 75.  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-05-07 
– Redovisning av externa placeringar april 2015 

 
 Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att ha tagit del av informationen.    

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2015-06-02 
 

SN § 44 Dnr SN 2015:247.750 
 
 

Öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård 2015 
 

Ärendebeskrivning 
Öppna jämförelser är ett verktyg för att följa, analysera, och utveckla socialtjäns-
tens och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal, regional och nationell 
nivå. Öppna jämförelser genomförs av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen.  

 
Undersökningen bygger på en webbenkät till samtliga kommuner samt på utdrag 
från nationella register. Resultatet redovisas via indikatorer som påvisar ett under-
liggande förhållande eller en utveckling. Indikatorerna har tagits fram med ut-
gångspunkt från aktuell forskning eller beprövad erfarenhet och lagstiftning. 
 
Socialstyrelsen presenterar för sjätte gången öppna jämförelser av social barn- och 
ungdomsvård. I år presenteras 48 indikatorer, varav 10 är nya. Webbenkäten  
besvarades under perioden oktober-november 2014.  
 
I skrivelse från socialförvaltningen daterad 2014-04-30 beskrivs de åtgärder som  
genomförts utifrån fjolårets resultat, det utvecklingsarbete som pågår samt vilka 
utvecklingsområden som Lomma kommun identifierat utifrån resultatet 2015.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 76.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 76 
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-04-30  
– Bilaga: Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård, jämförbara indika-

torer för åren 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.  
 

 Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att ha tagit del av informationen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2015-06-02 
 

SN § 45 Dnr SN 2015:57.042 
 
 

Månadsuppföljning för socialnämnden per april 2015 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsuppföljning för socialnämnden per april presenteras.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 77.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 77 
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-05-20 
– Socialnämndens månadsuppföljning per april 2015  

 
 Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att ha tagit del av månadsuppföljning per april 2015.  

 
./.                Bilaga A 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2015-06-02  
 

SN § 46 Dnr SN 2015:77.702 
 
 

Revidering av Riktlinje för serveringstillstånd och tillsyn av  
serveringstillstånd 

 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen genomförde i november 2014 en tillsyn enligt alkohollagen och  
tobakslagen. Socialnämnden har tidigare delgivits Länsstyrelsens beslut.  
Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att kommunens riktlinjer är heltäckande men 
föreslog några justeringar. I samband med dessa justeringar har dokumenten setts 
över i sin helhet och omarbetats.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av Riktlinje för serve-
ringstillstånd och tillsyn av serveringstillstånd.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 78.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 78 
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-05-04 
– Förslag till revidering av Riktlinje för serveringstillstånd och tillsyn av serve-

ringstillstånd 
 

 Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att fastställa Riktlinje för serveringstillstånd och  
tillsyn av serveringstillstånd, att gälla från och med 2015-07-01.  

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

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 7 (14) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDEN 2015-06-02 
 

SN § 47 Dnr SN 2015:77.702 
 
 

Revidering av Riktlinje för tillsyn av detaljhandel med folköl samt 
servering av folköl  

 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen genomförde i november 2014 en tillsyn enligt alkohollagen och  
tobakslagen. Socialnämnden har tidigare delgivits Länsstyrelsens beslut.  
Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att kommunens riktlinjer är heltäckande men 
föreslog några justeringar. I samband med dessa justeringar har dokumenten setts 
över i sin helhet och omarbetats.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av Riktlinje för tillsyn av 
detaljhandel med folköl samt servering av folköl.  
  
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 79.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 79 
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-05-04 
– Förslag till revidering av Riktlinje för tillsyn av detaljhandel  
med folköl samt servering av folköl.  

 
 Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att fastställa Riktlinje för tillsyn av detaljhandel  
med folköl samt servering av folköl, att gälla från och med 2015-07-01. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2015-06-02 
 

SN § 48 Dnr SN 2015:77.702 
 
 

Revidering av Riktlinje för tillsyn av detaljhandel med tobak 
 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen genomförde i november 2014 en tillsyn enligt alkohollagen och  
tobakslagen. Socialnämnden har tidigare delgivits Länsstyrelsens beslut.  
Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att kommunens riktlinjer är heltäckande men 
föreslog några justeringar. I samband med dessa justeringar har dokumenten setts 
över i sin helhet och omarbetats.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av Riktlinje för tillsyn av 
detaljhandel med tobak.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 80.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 80 
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-05-04 
– Förslag till revidering av Riktlinje för tillsyn av detaljhandel  
med tobak  

 
 Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att fastställa Riktlinje för tillsyn av detaljhandel  
med tobak, att gälla från och med 2015-07-01.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2015-06-02 
 

SN § 49 Dnr SN 2015:77.702 
 
 

Revidering av Riktlinje för tillsyn av vissa receptfria läkemedel 
 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen genomförde i november 2014 en tillsyn enligt alkohollagen och  
tobakslagen. Socialnämnden har tidigare delgivits Länsstyrelsens beslut.  
Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att kommunens riktlinjer är heltäckande men 
föreslog några justeringar. I samband med dessa justeringar har dokumenten setts 
över i sin helhet och omarbetats.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av Riktlinje för tillsyn av 
vissa receptfria läkemedel. 
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 81.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 81 
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-05-04 
– Förslag till revidering av Riktlinje för tillsyn av vissa receptfria läkemedel  

 
 Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att fastställa Riktlinje för tillsyn av vissa receptfria  
läkemedel, att gälla från och med 2015-07-01. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN  2015-06-02 
 

SN § 50 Dnr 2015:101.214 
 
 

Yttrande över förslag till planprogram för Pråmlyckan-
Lindströms 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till samråd kring förslag till plan-
program för Pråmlyckan-Lindströms. Huvudsyftet med programmet är att redo-
visa grunddragen i användningen av mark och vatten samt att visa på olika ut-
vecklingsmöjligheter av området. Avsikten är att programmet sedan ska följas av 
upprättande av en eller flera detaljplaner som i ytterligare detalj beskriver  
användningen av området.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över planprogram för 
Pråmlyckan-Lindströms.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 82.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 82 
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-05-04  
– Förslag till planprogram för Pråmlyckan-Lindströms  

 
 Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden vill lyfta fram betydelsen av att i den fortsatta planeringen  
av området skapa god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar så 
att området kan vara en plats för alla kommuninvånare. Socialnämnden har inget 
att invända mot förslag till planprogram för Pråmlyckan-Lindströms. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2015-06-02 
 

SN § 51 Dnr 2015:109.214 
 

 
Nämndsplan för socialnämnden 2016 
 
Ärendebeskrivning  
I enlighet med styrsystemet för Lomma kommun ska nämnderna fastställa sitt  
förslag till nämndsplan för det kommande året. Kommunfullmäktige kommer vid 
sammanträdet den 11 juni att fastställa vision och övergripande mål för Lomma 
kommun. Eftersom kommunens vision och övergripande mål inte fastställts har 
socialnämnden inte tagit fram några nya nämndsmål. Socialnämnden  
kommer därför att för år 2016 fastställa samma nämndsmål som fastställts i 
nämndsplan för socialnämnden för år 2015.  
 
Vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2015-05-21 beslutade arbetsut-
skottet att ge socialförvaltningen i uppdrag att till socialnämndens sammanträde 
den 2 juni ta fram dokumentet nämndsplan för socialnämnden för år 2016.  

 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 85.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 85 
– Förslag till nämndsplan för socialnämnden för år 2016 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
– Socialnämnden beslutar att, efter kommunstyrelsens hörande, för år 2016  
fastställa samma nämndsmål som fastställts i nämndsplan för år 2015 för  
socialnämnden.  

 
./.                Bilaga B 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2015-06-02 
 

SN § 52 Dnr SN 2014.15.002 
 
 

 Delegationsbeslut och meddelanden 
 

 

 1.   Beslut fattade med stöd av delegation 
  - Delegationslista IFO 2015-04-01 – 2015-04-30 
  - Delegationslista HVO 2015-04-01 – 2015-04-30 
  - Delegationslista avgiftsbeslut 2015-04-01 – 2015-04-30 
 

2. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 §§ 58-59 
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2015-05-21 §§ 60-85 

 
3. Beslut från Socialstyrelsen 2015-04-28 om utvecklingsmedel för att kvalitets-

utveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och vålds-
utövare 
 

4. Beslut från Socialdepartementet 2015-04-30 Uppdrag att ta fram ett stöd till 
yrkesintroduktion och anskaffa uppdragsutbildningar, regeringsbeslut 11:2 

 
5. Beslut från förvaltningsrätten i Malmö 2015-04-23, mål nr 9090-14, Bistånd 

enligt socialtjänstlagen; fråga om avskrivning  
 

6. Skrivelse angående hemtjänsten i Lomma, daterad 2015-05-25 
 

7. Beslut från kommunstyrelsen 2015-04-29 § 86 Avstämning av tillväxtpost 
2015 med nivåhöjning år 2016-2018 

 
8. Beslut från kommunstyrelsen 2015-04-29 § 88 Godkännande av befolknings-

prognos för Lomma kommun 2015-2020 
 

9. Beslut från kommunstyrelsen 2015-04-29 § 95 Förslag till investeringsbudget 
för åren 2016-2018 

 
10. Beslut från kommunstyrelsen § 99 Kompensation för löneökningar år 2015 

samt ramjustering för 2016-2017  
 

Socialnämnden beslutar följande:  
– Socialnämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till  
handlingarna.  
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SOCIALNÄMNDEN 2015-06-02 
 

SN § 53  
 

 
Information från förvaltningen  
 
Ärendebeskrivning  
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschef Amelie Gustafsson information om 
följande: 
 
- Charlotte Widén Odder kommer att tjänstgöra som tillförordnad socialchef 
under Amelie Gustafssons semester.  

 
- Information ges om det pågående arbetet med upphandlingen inom  
äldreomsorgen 

 
- Pågående arbete med nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Ett förslag till avtal har 

tagits fram och en remisskonferens kommer att äga rum i juni.  
 

Socialnämnden beslutar följande:  
– Socialnämnden beslutar att ha tagit del av informationen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2015-06-02 
 

SN § 54  
 

 
Övrigt 
 
Ärendebeskrivning  
En fråga ställs angående kostnad för korttidsplatser. Förvaltningschef Amelie 
Gustafsson redogör för betalningssystemet avseende korttidsplatser.  

 
Socialnämnden beslutar följande:  
– Socialnämnden beslutar att ha tagit del av informationen.  

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

 
 


