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SOCIALNÄMNDEN 2016-04-26 
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Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) 

Britt Hjertqvist (L)  

Anders Widesjö (M)  

Krister Wiman (M) 

Anna Ericson (M) 

Monica Sandelin (M)  
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Gunilla Lundström (L) 
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vice ordförande 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

tjg. ersättare för Lena Forsberg (M) 

tjg. ersättare för Per Bengtsson (S) 

tjg. ersättare för Peter Appel (L) 

tjg. ersättare för Conny Bäck (S) 

tjg. ersättare för Annika Mårtensson (S) 

 
Övriga deltagare Kristina Kinnman-Starck (M) 
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Amelie Gustafsson 
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Utses att justera Karin Everlund  

Justeringens plats 

och tid 
Lomma kommunhus, 2016-03-30 
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27-35 

 
Underskrifter Sekreterare   

  Sara Sätterberg  

 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 

 

  Karin Everlund 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2016-04-26   

Paragrafer 27-35   

Datum när anslaget 

sätts upp 

2016-05-04 Datum när anslaget  

tas ned 

2016-05-26 
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protokollet 

Kommunhuset i Lomma   
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SOCIALNÄMNDEN 2016-04-26 

 

SN § 27 Dnr SN 2016:83.040 

 

 

Kvartalsrapport för socialnämnden januari-mars 2016 
 

Ärendebeskrivning  
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska kvartalsrapport upprättas 

per 31 mars. I kvartalsrapporten ska analys göras av periodens utfall per 

kommunfullmäktigeverksamhet och en helårsprognos ska ingå. 

Socialförvaltningen har upprättat kvartalsrapport för januari-mars 2016. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-04-19, § 87. 

 

Beslutsunderlag  

– Socialnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2016 

– Kvartalsuppföljning januari-mars 2016 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 87/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

– Socialnämnden har tagit del av kvartalsrapport för socialnämnden till och med 

mars månad 2016, samt överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN  2016-04-26 

 

SN § 28 Dnr SN 2015:123.770 

 

 

Yttrande gällande avtal om ansvarsfördelning, samverkansformer 

och gemensam utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 

 

Ärendebeskrivning  
2015-05-29 skickades ett förslag på avtal om ansvarsfördelning, 

samverkansformer och gemensam utveckling avseende hälso- och sjukvården i 

Skåne ut till alla kommuner för synpunkter. Kommunerna i 5 YES enades om att i 

en gemensam skrivelse beskriva de synpunkter kommunerna hade på förslaget. 

Där framhölls vikten av en analys av de ekonomiska konsekvenserna och 

ansvarsfördelningen mellan parterna. Man önskade även ett förtydligande 

avseende det delregionala och centrala samverkansorganet, gällande 

representation och mandat. Skrivelsen avslutades med att man inte kunde 

underteckna avtalet i dess dåvarande form. Med utgångspunkt från kommunernas 

synpunkter kom ett nytt, reviderat avtal till kommunerna 2016-01-27. Kommun-

förbundet Skånes styrelse ställer sig bakom förslaget och rekommenderar 

kommunerna att anta avtalet, under förutsättning att Regionfullmäktige gör 

detsamma vid sitt möte 2016-04-26. 

 

Det nya avtalsförslaget Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende 

hälso- och sjukvården i Skåne består av en grundöverenskommelse och en 

utvecklingsplan med fyra utvecklingsområden som ska vara beslutade och 

implementerade 2020. Avtalet beskriver hur de långsiktiga ekonomiska 

konsekvenserna av det nya arbetssättet är svårbedömda. Parterna ska därför 

noggrant följa de ekonomiska konsekvenserna under avtalsperioden och det 

eventuella behovet av åtgärder ska avhandlas i Centralt Samverkansorgan. Vidare 

beskrivs tydligt arbetet i, och sammansättningen av, de delregionala 

samverkansorganen och centralt samverkansorgan.  

 

HSL-organisationen i Lomma kommun är väl rustad för kommande förändringar. 

I samtal med hälsovalsenheterna framkommer dock att det är oklart för dem hur 

patienterna ska vara listade i den nya vårdform som avtalet beskriver. 

Diskussioner om det pågår fortfarande inom Region Skåne. I maj ska det beslutas 

hur läkarna ska vara organiserade och först då kan planeringen för Lommas nya 

vårdform, där man arbetar teambaserat för att kunna utföra vård kontinuerligt i 

den enskildes hemmiljö, påbörjas. De ekonomiska konsekvenserna på kort sikt är 

huvudsakligen personalkostnader för utvecklingen av avtalet. Under planering och 

införande kommer sjuksköterskor i kommunen att behöva frikopplas för planering 

i olika arbetsgrupper. En projektledare kommer att behövas för att planera, 

administrera och göra ekonomiska kalkyler. Projektledarens uppdrag blir också att 

hålla samman de olika arbetsgruppernas arbete. En ytterligare större utgiftspost 

kan vara att det blir aktuellt för Lomma kommun att bli så kallade producenter i 

Nationella patientöversikten. 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-04-26 

 

SN § 28 (forts.) Dnr SN 2015:123.770  

 

 

De ekonomiska konsekvenserna på längre sikt behöver följas men det kan bli 

svårt att dra absoluta slutsatser då kostnaderna för det ökade antalet svårt sjuka 

äldre kommer att öka oavsett arbetssätt. Däremot kommer det nya planerade 

arbetssättet vara en förutsättning för att kunna hantera framtidens ökade 

vårdbehov. Arbetssättet med ökat läkarstöd i teamarbete med kommunens 

sjuksköterskor gör det möjligt att undvika onödig sjukhusinläggning för de 

patienter det inte gagnar. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-04-19, § 86. 

 

Nämndens handläggning 

Vid nämndens sammanträde lämnar förvaltningschef Amelie Gustafsson 

information. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-08 

– Skrivelse från Kommunförbundet Skåne, 2016-03-01 

– Avtal om ansvarsförsfördelning och utveckling avseende hälso- och 

sjukvården i Skåne, 2016-01-19 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 86/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

–   Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Lomma kommun 

godkänner Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 

sjukvården i Skåne. 

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-04-26 

 

SN § 29 Dnr SN 2016:29.751 

 

 

Rapport om externa placeringar inom IFO och HVO 

 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att två gånger om året lämna en 

redogörelse avseende externa placeringar inom nämndens ansvarsområde. Externa 

placeringar avser placeringar utanför kommunens egen verksamhet. 

 

Förvaltningen redogör för externa placeringar i skrivelse. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-04-19, § 85. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-18 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 85/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

– Socialnämnden har tagit del av informationen. 

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-04-26 

 

SN § 30 Dnr SN 2016:1.001 

 

 

Rapport om ej verkställda beslut 

 

Ärendebeskrivning  

Socialnämnden ska enligt 16 kap. 6 f-g § SoL och 28 f-g § LSS rapportera alla 

gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre 

månader från dagen för beslutet samt anmäla när besluten verkställts. Rapporten 

och anmälan ska sändas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, en gång per 

kvartal. 

 

Socialnämnden skall till fullmäktige enligt 16 kap. 6 h § SoL och 28 h LSS lämna 

en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för 

respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut 

gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 

 

Kvartalsrapport och individrapporter för kvartal 1, 2016 är inskickade till IVO. 

 

Två beslut enligt 4 kap. 1 § SoL om dagverksamhet hade inte verkställts inom tre 

månader från det att besluten fattades. Platser inom dagverksamheten har frigjorts 

och besluten är nu verkställda. 

 

Tre beslut enligt 9 § 4 LSS om kontaktperson har inte verkställts inom tre 

månader från det att besluten fattades. För två av dessa individer har 

kontaktperson nu tillsatts, medan ett beslut ännu inte kunnat verkställas. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-04-19, § 90. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-06 

– Statistikrapport 2016, kvartal 1 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 90/16 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-04-26 

 

SN § 30 (forts.) Dnr SN 2016:1.001 

 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

–   Socialnämnden ser mycket allvarligt på att gynnande beslut åter inte verkställs 

inom föreskriven tid. Det kan även konstateras att tilldelad budget under 2015 

inte har utnyttjats. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att till 

nämnden redovisa orsakerna till avvikelserna från den tydligt uttalade ambition 

som nämnden har gett uttryck för, samt att redovisa åtgärder. 

 

–   Socialnämnden har tagit del av rapporten för kvartal 1 år 2016 avseende ej 

verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL, och 9 § lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och överlämnar rapporten 

till kommunfullmäktige och revisionen för anmälan. 

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-04-26 

 

SN § 31 Dnr SN 2016:24.002 

 

 

 Delegationsbeslut och meddelanden 
 

1. Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO 2016-03-26 – 2016-04-25 

- Delegationslista HVO 2016-03-26 – 2016-04-25 

- Delegationslista avgiftsbeslut 2016-03-26 – 2016-04-25 

 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2016-04-19 

 

2. Beslut från kommunstyrelsen 2016-03-30 § 48, Förslag till preliminära ramar 

för åren 2017-2019 

 

3. Beslut från kommunstyrelsen 2016-03-30 § 49, Fördelning av tillfälligt 

statsbidrag för flyktingmottagandet. Kommunstyrelsen beslutar att fördela det 

extra statsbidraget avseende flyktingmottagande så att kommunstyrelsen 

erhåller 39 tkr, socialnämnden 1392 tkr samt barn- och utbildningsnämnden 

1899 tkr. 

 

4. Beslut från kommunstyrelsen 2016-03-30 § 52, Uppföljning av intern kontroll 

2015 

 

5. Meddelande från Akademikerförbundet SSR angående att 

Akademikerförbundet SSR är djupt oroat över de förslag som förs fram från 

olika håll om dispens från krav på socionomexamen för arbete med 

myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården. 

 

6. Skrivelse från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna: 

Förtydligande av rutiner samt justering av årsplanering för mottagande av 

nyanlända för bosättning 2016, 160330 

 

7. Beslut från Migrationsverket 2016-04-07 avseende ersättning för mottagande 

av ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Migrationsverket avslår 

delvis Lomma kommuns begäran om ersättning enligt 29 § förordningen 

(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.  

 

8. Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2016-04-06, avseende ekonomiskt 

bistånd. Förvaltningsrätten bifaller delvis överklagandet av socialnämndens 

beslut. 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-04-26 

 

SN § 31 (forts.) Dnr SN 2016:24.002 

 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

–  Socialnämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-04-26 

 

SN § 32 SN 2016:5.000 

 

 

Information från förvaltningen  
 

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Amelie Gustafsson lämnar information om skadegörelse riktad 

mot boenden för nyanlända barn utan legal vårdnadshavare i Sverige. 

 

                   Socialnämnden beslutar följande:  

– Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-04-26 

 

SN § 33 Dnr SN 2016:136.700 

 

 

Jourbeslut utanför ordinarie kontorstid och i brådskande fall 

under semesterperioden 

 

Ärendebeskrivning 

Under semesterperioden behöver socialnämnden utöka möjligheten att vid behov 

fatta beslut utanför ordinarie kontorstid och i brådskande fall.  

 

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. 

 

Lena Forsberg (M) och Anders Widesjö (M) föreslås bemyndigas att från och med 

2016-06-01 till och med 2016-08-31 i samma utsträckning som ordförande/vice 

ordförande 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  

 

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 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-04-26 

 

SN § 33 (forts.) Dnr SN 2016:136.700 

 

 

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: 

J 5.2 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: 

 Lena Forsberg (M) och Anders Widesjö (M) bemyndigas att från och med 

2016-06-01 till och med 2016-08-31 i samma utsträckning som 

ordförande/vice ordförande 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 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-04-26 

 

SN § 33 (forts.) Dnr SN 2016:136.700 

 

 

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: 

J 5.2  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 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-04-26 

 

SN § 34  

 

 

Information inför kommundialog  
 

Ärendebeskrivning 

Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer redogör för den presentation som hon 

kommer att ge på Lomma kommuns kommundialog den 27 april. 

 

                   Socialnämnden beslutar följande:  

– Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-04-26 

 

SN § 35 Dnr SN 2016:126.214 

 

 

Nämndsplan för socialnämnden 2017 
 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med styrsystemet för Lomma kommun ska nämnden varje år fastställa 

sitt förslag till nämndsplan för det kommande året. Nämndsplanens syfte är att 

ange de viktigaste målen för nämndens verksamhet och att utgöra underlag för 

socialförvaltningens verksamhetsplan.  

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-04-19 § 91. 

 

Nämndens handläggning 

Vid nämndens sammanträde diskuteras alternativa nämndsmål och dess för- och 

nackdelar. 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

– Socialnämnden beslutar att ärendet återupptas till behandling vid kommande 

sammanträde. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


