
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 1 (9) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
SOCIALNÄMNDEN 2016-03-29 
Plats  Kommunhuset i Lomma, Alnarp 
Tid Tisdagen den 29 mars 2016 kl.18.30–19.30 

 

 

Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) 

Britt Hjertqvist (L)  

Conny Bäck (S) 

Anders Widesjö (M)  

Lena Forsberg (M)  

Krister Wiman (M) 

Monica Sandelin (M)  

Peter Appel (L)  

Annika Mårtensson (S) 

Per Bengtsson (S) 

Malin Taggu (M)  

 

ordförande 

vice ordförande 

2:e vice ordförande 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

tjg. ersättare för Anna Ericson (M) 

 
Övriga deltagare Johan Danielsson (M) 

Bert Larsson (M) 

Björn Haaland 

Gunilla Lundström 

Lena Svensson 

Karin Everlund 

Rune Setthammar 

Louise Herslow 

 

Amelie Gustafsson 

Sara Sätterberg 

 

 

 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

 

förvaltningschef 

nämndsekreterare  

 

Utses att justera Conny Bäck  

Justeringens plats 

och tid 
Lomma kommunhus, 2016-03-30 

 

Paragrafer  

21-26 

 
Underskrifter Sekreterare   

  Sara Sätterberg  

 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 2016-03-29   

Paragrafer 21-26   

Datum när anslaget 

sätts upp 

2016-03-31 Datum när anslaget  

tas ned 

2016-04-22 

Förvaringsplats för  

protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 

Underskrift 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 3 (9) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDEN 2016-03-29 

 

SN § 21 Dnr SN 2016:83.040 

 

 

Månadsuppföljning januari-februari 
 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 

Månadsuppföljning för socialnämnden januari-februari presenteras i skrivelse. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-03-15, § 58. 

 

Beslutsunderlag  

– Socialnämndens månadsrapport, januari-februari 2016 

– Månadsuppföljning januari-februari 2016, Socialnämnden 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 58/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

– Socialnämnden har tagit del av månadsuppföljning för socialnämnden januari-

februari 2016.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 4 (9) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDEN  2016-03-29 

 

SN § 22 Dnr SN 2016:82:040 

 

 

Förslag till investeringsbudget för socialnämnden för åren 2017-

2019 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunens budget består utav flera olika delar där investeringsbudgeten är en 

del. I december varje år beslutar kommunstyrelsen om de finansiella ramarna för 

investeringsverksamheten de kommande tre åren. Socialnämnden har att fatta 

beslut om förslag till investeringsbudget för socialnämnden. Baserat på 

nämndernas förslag och investeringsplaneringsgruppens behandling ska 

kommunstyrelsen senast under maj månad upprätta ett kommunövergripande 

förslag till investeringsbudget. 

 

I tjänsteskrivelse presenteras förslag till investeringsbudget för socialnämnden för 

åren 2017-2019. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-03-15, § 59. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, Investeringsbudget 2017-2019, 2016-03-11 

 Bilaga: Sammanställning av investeringsbehov 2017-2023 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 59/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

– Socialnämnden antar förvaltningens förslag till investeringsbudget för 2017-

2019 enligt bilaga. Detta inkluderar inte investeringar som rör 

integrationsverksamheten. 

– Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att budgeten 2016 för 

inventarier till ny gruppbostad, LSS, flyttas till 2018. 

 

./. Bilaga. 

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-03-29 

 

SN § 23 Dnr SN 2015:3.709 

 

 

Redovisning av inkomna avvikelser och missförhållanden inom 

socialtjänsten 
 

Ärendebeskrivning  

Enligt 5 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) 

om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska vårdgivaren eller den som 

bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ta emot och utreda klagomål och 

synpunkter på verksamhetens kvalitet. Enligt 5 kap. 6 § ska inkomna rapporter, 

klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att vårdgivaren 

eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna se 

mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. 

 

I tjänsteskrivelse redogör förvaltningen för inkomna avvikelserapporteringar. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-03-15, § 60. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, Redovisning av inkomna avvikelser och 

missförhållanden inom socialtjänsten 2015, 2016-03-08 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 60/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

– Socialnämnden har tagit del av informationen. 

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 6 (9) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDEN 2016-03-29 

 

SN § 24 Dnr SN 2016:84.214 

 

 

Yttrande över förslag till upphävande av detaljplan för del av 

Lilla Habo 1:7 i Lomma (Soldattorpet) 
 

Ärendebeskrivning  

Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden att yttra sig över föreliggande 

förslag till upphörande av detaljplan för del av Lilla Habo 1:7 (Soldattorpet). 

Syftet med att upphäva detaljplanen är att göra marken tillgänglig för andra 

ändamål än de som regleras i gällande detaljplan. 

 

Nämndens handläggning 

Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer frågar socialnämnden om ärendet 

kan tas upp för behandling utan att ha beretts av socialnämndens arbetsutskott, 

enligt Reglemente för Socialnämnden, § 18. Ordföranden finner att 

socialnämnden svarar ja. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, Yttrande över förslag till upphävande av 

detaljplan för del av Lilla Habo 1:7 i Lomma (Soldattorpet), 2016-03-29 

– Underrättelse – Samråd från kommunstyrelsen, planeringsavdelningen, 2016-

03-15 

– Plan- och genomförandebeskrivning 2016-02-16, Samrådshandling, KS/KF 

2015:191.214 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

– Socialnämnden har inget att erinra mot förslag till upphävande av detaljplan 

för del av Lilla Habo 1:7 i Lomma (Soldattorpet). 

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDEN 2016-03-29 

 

SN § 25 Dnr SN 2016:24.002 

 

 

 Delegationsbeslut och meddelanden 
 

1. Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO 2016-03-01 – 2016-03-25 

- Delegationslista HVO 2016-03-01 – 2016-03-25 

- Delegationslista avgiftsbeslut 2016-03-01 – 2016-03-25 

 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2016-03-15 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2016-03-21 

 

2. Beslut från kommunstyrelsen 2016-03-09 § 43, Uppföljning av synpunkts- 

och klagomålshantering (LUKAS) 2015 

 

3. Tackbrev för erhållet föreningsbidrag från Neuroförbundet Lundabygden 

 

4. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2016-03-09, dnr 8.1.1-

8036/2016-4, avseende lex Maria-anmälan. IVO avslutar ärendet. 

 

5. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2016-03-14, dnr 8.1.2-

8053/2016-3, avseende lex Sarah-anmälan. IVO avslutar ärendet. 

 

6. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2016-03-15, dnr 8.4.2-

3916/2016-10, avseende föranmäld tillsyn enligt 3 kap. 19 § 

socialtjänstförordningen av HVB barn och unga vid Bredgatan 16 A i 

Lomma. IVO avslutar ärendet. 

 

7. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2016-03-15, dnr 8.4.2-

3917/2016-5, avseende föranmäld tillsyn enligt 3 kap. 19 § 

socialtjänstförordningen av HVB barn och unga vid Bredgatan 16 B i 

Lomma. IVO avslutar ärendet. 

 

8. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2016-03-15, dnr 8.4.2-

3935/2016-4, avseende föranmäld tillsyn enligt 3 kap. 19 § 

socialtjänstförordningen av HVB barn och unga vid Smedgatan i Lomma. 

IVO avslutar ärendet. 

 

9. Beslut från hovrätten över Skåne och Blekinge 2016-03-09, fastställande av 

faderskap, fråga om avskrivning. Hovrätten avskriver målet. Tingsrättens 

dom står därför fast. 

 

10. Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2016-03-18, bistånd enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
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SOCIALNÄMNDEN 2016-03-29 

 

SN § 25 (forts.) Dnr SN 2016:24.002 

 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

–  Socialnämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-03-29 

 

SN § 26  

 

 

Information från förvaltningen  
 

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Amelie Gustafsson lämnar information i följande ärenden: 

– den aktuella situationen och fortsatt planering för kommunens 

flyktingmottagande 

– ett reviderat förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Skånes 

kommuner och Region Skåne har presenterats 

– verksamhetsuppstarten i samband med övergången mellan utförare av drift av 

hemtjänst och särskilt boende  

 

                   Socialnämnden beslutar följande:  

– Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


