
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 1 (9) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
SOCIALNÄMNDEN 2016-09-27 
Plats  Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Flädie 
Tid Tisdagen den 27 september 2016 kl.18.30–20.20  

 

 

Beslutande Britt Hjertqvist (L)  

Conny Bäck (S) 

Anders Widesjö (M) 

Lena Forsberg (M) 

Krister Wiman (M) 

Monica Sandelin (M)  

Peter Appel (L) 

Malin Taggu (M) 

 

Johan Danielsson (M) 

Karin Everlund (S) 

Rune Setthammar (S) 

ordförande 

2:e vice ordförande 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

tjg. ersättare för Sofia Forsgren- 

Böhmer (M) 

tjg. ersättare för Anna Ericsson (M) 

tjg. ersättare för Annika Mårtensson (S) 

tjg. ersättare för Per Bengtsson (S) 

 
Övriga deltagare Bert Larsson (M) 

Björn Haaland (M) 

Gunilla Lundström (L) 

Lena Svensson (C) 

Louise Herslow (MP) 

 

Amelie Gustafsson 

Karin Rangin 

Diana Åkesson 

Adam Edvinsson 

 

 

 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

 

förvaltningschef 

förbundssamordnare, Finsam § 56 

områdeschef § 56 

nämndsekreterare 

 

Utses att justera Conny Bäck  

Justeringens plats 

och tid 
Lomma kommunhus, 2016-10-03 

 

Paragrafer  

56-61 

 
Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson  

 Ordförande   

  Britt Hjertqvist 
 Justerande  

 

 

  Conny Bäck 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 2 (9) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2016-09-27   

Paragrafer 56-61   

Datum när anslaget 

sätts upp 

2016-10-04 Datum när anslaget  

tas ned 

2016-10-26 

Förvaringsplats för  

protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 

Underskrift 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 3 (9) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDEN 2016-09-27 

 

SN § 56 Dnr SN 2016:5.000 

 

Information från samordningsförbundet Finsam 
 

Ärendebeskrivning 

Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma initierar, samordnar och stödjer 

gemensamma insatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 

Skåne och Kävlinge och Lomma kommuner. 

 

Förbundssamordnare Karin Rangin från Finsam informerar socialnämnden om 

förbundets verksamhet samt om genomförda och pågående aktiviteter inom 

områdena förebyggande av psykisk ohälsa bland unga och aktiviteter avseende 

etablering och integration.  

 

Områdeschef Diana Åkesson informerar om socialförvaltningens pågående 

integrationsprojekt i samverkan med samordningsförbundet Finsam. 

 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

– Socialnämnden har tagit del av informationen.  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 4 (9) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDEN 2016-09-27 

 

SN § 57 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 

föräldrabalken 

 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 

föräldrabalken avseende NN. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-09-20, § 189. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-09-07 

– Skrivelse från Vitanova, 2016-05-03 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 189/16  

 

Socialnämnden beslutar följande: 

–    Socialnämnden lägger ned faderskapsutredning avseende NN enligt 2 kap. 7 

§ 1 p. föräldrabalken. 

 

 Bilaga SN § 57/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 5 (9) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDEN 2016-09-27 

 

SN § 58 Dnr SN 2016:83.040 

 

 

Delårsrapport för socialnämnden 2016 
 

Ärendebeskrivning 

Delårsrapport för år 2016 för socialnämnden redovisas. Rapporten visar verksam-

heternas resultat för perioden januari-augusti samt inkluderar en helårsprognos.  

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-09-20, § 203. 

 

Beslutsunderlag 

– Socialnämndens delårsrapport januari-augusti 2016 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 203/16 

 

 Socialnämnden beslutar följande: 

– Socialnämnden beslutar att ha tagit del av informationen och överlämnar de-

lårsrapporten, inklusive redaktionella ändringar, för socialnämnden januari-

augusti 2016 till kommunstyrelsen. 

 

./.                Bilaga A 

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 6 (9) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDEN 2016-09-27 

 

SN § 59 Dnr SN 2015:143.740 

 

 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 
 

Ärendebeskrivning  
Inspektionen för vård och omsorg har utrett en anmälan om klagomål gällande 

vården av NN. Nämnden ges möjlighet att yttra sig på föreslaget beslut. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-09-20, § 204. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-09-14 

– Underrättelse från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-08-24 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 204/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

– Socialnämnden har inga ytterligare synpunkter att lämna till Inspektionen för 

vård och omsorg.  

 

Bilaga SN § 59/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 7 (9) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDEN 2016-09-27 

 

SN § 60 Dnr SN 2016:24.002 

 

 

 Delegationsbeslut och meddelanden 
 

1. Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO 2016-08-28 – 2016-09-25 

- Delegationslista HVO 2016-08-28 – 2016-09-25 

- Delegationslista avgiftsbeslut 2016-08-28 – 2016-09-25 

 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2016-09-16 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2016-09-20 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2016-09-26 

 

2. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-07, handlingsplan för rå-

det för trygghet och folkhälsa. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar för-

slaget till handlingsplan till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritids-

nämnden, socialnämnden och tekniska nämnden för yttrande senast 2016-10-

25 

 

3. Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2016-08-30 § 71, inrättande av fa-

miljecentral. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen för ut-

bildning, kost, kultur och fritid att bistå socialförvaltningen i utredningen av 

ett inrättande av familjecentral i Lomma kommun. 

 

4. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2016-09-15, lex Sarah-

anmälan. IVO avslutar ärendet och vidtar inga ytterligare åtgärder. 

 

5. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2016-09-09, lex Maria-

anmälan. IVO avslutar ärendet och vidtar inga ytterligare åtgärder. 

 

6. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2016-08-25, föranmäld 

tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid HVB Habo-

vägen i Lomma. IVO avslutar ärendet då tillsynen inte visat brister avseende 

säkerheten för ungdomarna.  

 

7. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2016-08-25, föranmäld 

tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid HVB Flädie 

i Lomma. IVO avslutar ärendet då tillsynen inte visat brister avseende säker-

heten för ungdomarna.  

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 8 (9) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDEN 2016-09-27 

 

SN § 60 (forts.) Dnr SN 2016:24.002 

 

 

8. Beslut från kammarrätten i Göteborg 2016-08-30, personlig assistans; fråga 

om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. För-

valtningsrättens avslag av överklagan av socialnämndens beslut står därför 

fast. 

 

9. Beslut från förvaltningsrätten i Malmö 2016-09-19, omedelbart omhänderta-

gande enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Förvaltningsrätten fast-

ställer socialnämndens beslut. 

 

10. Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2016-08-26, personlig assistans enligt 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förvaltningsrät-

ten avslår överklagandet av socialnämndens beslut. 

 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

– Socialnämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 9 (9) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDEN 2016-09-27 

 

SN § 61 SN 2016:5.000 

 

 

Information från förvaltningen  
 

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Amelie Gustafsson informerar om följande ärenden: 

– Under sommaren har flera tillsynsbesök av Frösundas verksamhet genomförts. 

Tillsynsrundan är nu avslutad. 

– Invigning av Strandängens nya dagverksamhet för yngre demenssjuka. 

 

 

                   Socialnämnden beslutar följande:  

– Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 


