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SOCIALNÄMNDEN 2016-11-08 
Plats  Kommunhuset i Lomma, Stora sessionssalen 
Tid Tisdagen den 8 november 2016 kl.18.30–20.55  

Ajournering: 19.15-19.30, 20.25-20.45 

 

 

Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) 

Britt Hjertqvist (L)  

Conny Bäck (S) 

Anders Widesjö (M) 

Lena Forsberg (M) 

Krister Wiman (M) 

Anna Ericson (M) 

Monica Sandelin (M)  

Per Bengtsson (S) 

Gunilla Lundström (L) 

Karin Everlund (S) 

ordförande 

vice ordförande 

2:e vice ordförande 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

tjg. ersättare för Peter Appel (L) 

tjg. ersättare för Annika Mårtensson (S) 
Övriga deltagare Malin Taggu (M) 

Johan Danielsson (M) 

Bert Larsson (M) 

Kristina Kinnman-Starck (M) 

Lena Svensson (C) 

Rune Setthammar (S) 

Amelie Gustafsson 

Åsa-Marie Sundström 

Mikael Mansdorff 

Anette Björk 

Carina Bolin 

Lena Modin Raflund 

Jonas Reinholdsson 

Pia Johnsson (S) 

Oscar Remfors (M) 

Adam Edvinsson 

 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

förvaltningschef 

avdelningschef § 70 

enhetschef § 70 

enhetschef § 70 

enhetschef § 70 

enhetschef § 70 

jurist § 70 

tillträdande ledamot § 70 

tillträdande ersättare § 70 

nämndsekreterare 

 
Utses att justera Conny Bäck  

Justeringens plats 

och tid 
Lomma kommunhus, 2016-11-15 

 

Paragrafer  

62-71 

 
Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson  

 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 2016-11-08   

Paragrafer 62-71   

Datum när anslaget 

sätts upp 

2016-11-15 Datum när anslaget  

tas ned 

2016-12-07 

Förvaringsplats för  

protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 

Underskrift 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-11-08 

 

SN § 62 Dnr SN 2016:29.751 

 

 

Rapport om externa placeringar inom IFO, HVO och LSS 
 

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 egna verksamhet. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-10-27, § 244. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-07 

– Rapport om externa placeringar oktober 2016 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 244/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

– Socialnämnden har tagit del av informationen.  
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SOCIALNÄMNDEN 2016-11-08 

 

SN § 63 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 beslutet verkställts. Rapporten 

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

kvartal. 

 

Socialnämnden ska 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 ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut 

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

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-10-27, § 246.  

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-03 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 246/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

– Socialnämnden har tagit del av rapporten för kvartal 3 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 2016-11-08 

 

SN § 64 Dnr SN 2016:235.736 

 

 

Yttrande avseende översyn av ersättningsmodell för färdtjänst 
 

Ärendebeskrivning 

Lomma är en av 23 Skånekommuner för vilka färdtjänst- och 

riksfärdtjänstverksamheten överlåtits till Region Skåne (Skånetrafiken). Övriga 

kommuner är Bjuv, Bromölla, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Hörby, 

Höör, Kristianstad, Landskrona, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, 

Svalöv, Tomelilla, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge. 

 

I enlighet med Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter 

enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst, har en 

översyn av modellen för kommunernas ersättning till Skånetrafiken genomförts 

och ett förslag till ny ersättningsmodell fr.o.m. 2018 presenterats. Förslaget har 

utarbetats av en tjänstemannagrupp bestående av representanter för kommunerna 

respektive Skånetrafiken och samordnats av Kommunförbundet Skåne. 

 

Förslaget har skickats på remiss till de 23 berörda kommunerna, varefter 

kommunstyrelsen berett socialnämnden möjlighet att senast 2016-11-08 inkomma 

med yttrande till kommunstyrelsen. 

 

Förvaltningen har i skrivelse lämnat förslag till kommentarer avseende remiss om 

översyn av ersättningsmodell för färdtjänst. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-10-27, § 247. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-20 

– Remiss från kommunstyrelsen, 2016-10-13 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 247/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden ställer sig positiv till föreslagen ny ersättningsmodell för färd-

tjänst, och förordar således att Lomma kommun tecknar förslag till tilläggsav-

tal 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-11-08 

 

SN § 65 Dnr SN 2016:83.040 

 

 

Månadsuppföljning januari-september 
 

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

Månadsuppföljning för socialnämnden till och med september presenteras. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-10-27, § 249. 

  

Beslutsunderlag  

– Kommentarer till månadsuppföljning per september 2016 

– Månadsuppföljning januari-juli 2016, Socialnämnden 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 249/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden lägger månadsuppföljning för socialnämnden januari – 

september 2016 till handlingarna. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-11-08 

 

SN § 66 Dnr SN 2016:222.026 

 

 

Svar till Arbetsmiljöverket gällande resultatet av inspektionen 

maj/juni 
 

Ärendebeskrivning  
Som ett led i Arbetsmiljöverkets nationella tillsynsinsats med inspektionen av 

första linjens chefer inom vård och omsorg, gjordes ett tillsynsbesök i Lomma 

under våren 2016.  

 

Arbetsmiljöverkets tillsyn genomfördes av fyra områdeschefer i HVO och LSS-

verksamheten och resulterade i ett inspektionsmeddelande, Resultat av 

inspektionen Maj/Juni 2016.  

 

Socialförvaltningen har tillsammans med skyddsombuden tagit fram ett antal 

åtgärder som beskrivs i Information om åtgärder 2016-10-18. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-10-27, § 251. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-18 

– Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 2016-09-18 

– Information om åtgärder, 2016-10-18 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 251/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden antar tjänsteskrivelsen Information om åtgärder 2016-10-18 

(bilaga) som sitt svar och översänder detsamma till Arbetsmiljöverket. 

 

./. Bilaga. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-11-08 

 

SN § 67 Dnr SN 2016:219.214 

 

 

Yttrande avseende bildandet av Naturreservat Öresundsparkens 

fritidsområde 
 

Ärendebeskrivning  
Planavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har bjudit in socialnämnden 

till yttrande, via internremiss, på planeringen av bildandet av Naturreservat 

Öresundsparkens fritidsområde i Lomma kommun. 

 

Handlingarna är ute på remiss mellan 23 september och 11 november. Skriftliga 

svar ska vara planeringsavdelningen tillhanda senast 11 november 2016. 

 

Förvaltningen har i skrivelse lämnat förslag till kommentarer till förslaget om 

bildandet av naturreservat Öresundsparkens fritidsområde. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-10-27, § 252. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-04 

– Internremiss från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016-09-19 

– Förslag till beslut och föreskrifter för Naturreservat Öresundsparkens 

fritidsområde, 2016-09-19 

– Förslag på skötselplan för Naturreservat Öresundsparkens fritidsområde, 

2016-09-19 

– Förslag på förändringar och upprustningar i samband med bildande av 

Naturreservat Öresundsparkens fritidsområde, 2016-09-20 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 252/16 

 

Överläggning 

Vid socialnämndens sammanträde enas ledamöterna om att utöver arbetsutskottets 

förslag till beslut, besluta om följande tillägg: 

– att det ur trygghetshänsyn även i framtiden bör finnas någon slags belysning 

vid motionsspår och gångar eftersom motionärer m.fl. kommer att vistas i 

området kvällstid. 

 

Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden ställer sig positiv till det framlagda förslaget i sin helhet och 

lämnar följande synpunkter:  
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SOCIALNÄMNDEN 2016-11-08 

 

SN § 67 (forts.) Dnr SN 2016:219.214 

 

 

Socialnämnden utgår ifrån att planen beaktar tillgänglighet och framkomlighet för 

personer med funktionsnedsättning, vid exempelvis: 

 

– Anläggning av naturlekplats 

– Passager vid strandstråket 

– Större sociala sammankomster 

– Parkering 

– Grillplatser 

– Bänkar och bord 

– Gångvägar och stigar 

 

Socialnämnden föreslår att synpunkter avseende tillgänglighet och framkomlighet 

inhämtas från det kommunala funktionshindersrådet. 

 

Socialnämnden anser att det ur trygghetshänsyn även i fortsättningen bör finnas 

någon slags belysning vid motionsspår och gångar eftersom motionärer m.fl. 

kommer att vistas i området kvällstid. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-11-08 

 

SN § 68 Dnr SN 2016:24.002 

 

 

 Delegationsbeslut och meddelanden 
 

1. Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO 2016-09-26 – 2016-11-04 

- Delegationslista HVO 2016-09-26 – 2016-11-04 

- Delegationslista avgiftsbeslut 2016-09-26– 2016-11-04 

 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2016-10-27 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2016-10-28 

 

2. Beslut från kommunfullmäktige avseende fastställelse av reviderad upphand-

lingspolicy 2016-09-08 

 

3. Beslut från kommunfullmäktige avseende fastställande av program för upp-

följning av och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare 

 

4. Beslut från kommunstyrelsen avseende delårsrapport avseende perioden 2016-

01-01 – 2016-08-31 samt helårsprognos för 2016. 

 

5. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2016-10-17 avseende 

klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende bristfällig 

vård vid särskilda boendet Vega. Dokumentationen i patientjournalen har varit 

bristfällig och därför går det inte att bedöma om det särskilda boendet har gett 

den vård som patienten var i behov av. Inspektionen för vård och omsorg av-

slutar ärendet. 

 

6. Dom från Helsingborgs tingsrätt 2016-09-20, i tvistemål avseende vårdnad av 

barn. 

 

7. Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2016-10-03, beredande av vård enligt 

lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Förvaltningsrätten bifaller social-

nämndens ansökan. 

 

8. Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2016-10-26, avseende överklagan av so-

cialnämndens beslut avseende avlösarservice i hemmet. Förvaltningsrätten av-

slår överklagandet.  

 

9. Avsägelse från Catrin Koch (M) avseende uppdraget som ersättare fr.o.m. 

2016-09-14. 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-11-08 

 

SN § 68 (forts.) Dnr SN 2016:24.002 

 

 

10. Avsägelse från Annika Mårtensson (S) avseende uppdragen som ledamot i so-

cialnämnden samt som ersättare i socialnämndens arbetsutskott fr.o.m. 2016-

09-21 

 Socialnämndens beslutar följande: 
– Socialnämndens lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-11-08 

 

SN § 69 SN 2016:5.000 

 

 

Information från förvaltningen 
 

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Amelie Gustafsson informerar om följande ärenden: 

– Resultatet av undersökningen öppna jämförelser 2016. Resultatet avseende 

särskilt boende har försämrats jämfört med tidigare år och hänvisas till att en 

ny utförare har övertagit verksamheten vilket medfört uppstartsproblem. 

– Aktuella Lex Sarah-anmälningar. 

 

                   Socialnämnden beslutar följande:  

– Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-11-08 

 

SN § 70 SN 2016:5.000 

 

 

Information om förslag till ny delegationsordning för 

socialnämnden 
 

Ärendebeskrivning  
Jonas Reinholdsson, jurist, informerar nämnden om ett förslag till en ny 

delegationsordning för socialnämnden samt generellt om delegering jämlikt 6 kap. 

§§ 33-38 kommunallagen. 

 

Jonas Reinholdsson har anlitats för revidera den nuvarande delegationsordningen. 

I revideringen av delegationsordningen har prioriterats skapa en ökad 

tillgänglighet och tydlighet, såväl för förtroendevalda som för tjänstemän. 

 

                   Socialnämnden beslutar följande:  

– Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-11-08 

 

SN § 71 Dnr SN 2016:215.100 

 

 

Yttrande avseende ”Handlingsplan för Rådet för trygghet och 

folkhälsa” 
 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden har ombetts inkomma med remissyttrande på förslag till 

handlingsplan för rådet för trygghet och folkhälsa. 

 

Huvudsyftet med handlingsplanen är att nå en samsyn kring hur god folkhälsa, 

säkerhet och trygghet ska uppnås utifrån ett medborgerligt och samhällsinriktat 

perspektiv. 

 

Den övergripande uppgiften för rådet för trygghet och folkhälsa blir att initiera, 

stödja, följa och utvärdera insatser som vidtas för att långsiktigt och strategiskt 

skapa förutsättningar för ett tryggt och hälsosamt samhälle. Rådet ska ta fram och 

följa strategiska fokusområden för att säkerställa målen och syftet med dess 

handlingsplan. Rådet blir även ett forum för diskussion kring våldsbejakande 

extremism och för frågor kring det sedan tidigare påbörjade arbetet kring ”barnens 

bästa” och trafiksäkerhetsfrågor. 

 

Förvaltningen redogör i skrivelse för förslag till kommentarer till förslag till 

handlingsplan för Rådet för trygghet och hälsa. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-10-27, § 250. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-20 

– Handlingsplan för rådet för trygghet och folkhälsa 2016-2020. 

– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 250/16 

 

Överläggning 

Ordföranden yrkar att socialnämnden antar förvaltningens skrivelse som sitt 

yttrande med följande tillägg: 

– Ur ekonomisk synvinkel ligger i förslaget en utvidgad administrativ åtgärd 

som inte ligger i linje med budgetförutsättningarna för kommunen. 

 

Conny Bäck (S) yrkar att socialnämnden beslutar att anta följande yttrande: 

– Från nämndens sida ser vi inget behov av att starta upp ett nytt råd för att styra 

verksamheten inom dessa områden. Vi anser att dessa frågor kan tas upp till 

behandling i befintliga samverkansorgan. I de fall som de behandlade frågorna 

primärt berör andra aktörer än kommunen kan dessa bjudas in för att kunna 

genomföra en gemensam dragning. 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-11-08 

 

SN § 71 (forts.) Dnr SN 2016:215.100 

 

 

– Förutom att vi inte ser ett behov av en ny arena för att framgångsrikt kunna 

fortsätta att utveckla trygghetsskapande åtgärder finner vi inte att angivna 

fokusområden utgör en tillräckligt genomarbetad bas som motiverar en 

generellt utvidgad samverkan i en situation med en väl fungerande 

samhällsapparat. 

– I en krissituation kan planen troligtvis utgöra ett värdefullt förarbete. 

– Ur ekonomisk synvinkel ligger en utvidgad administrativ åtgärd som här 

föreslås, stick i stäv med den effektivisering av central administration som det 

pågående budgetarbetet förespeglar. 

– Socialnämnden anser att det föreslagna rådet för trygghet och folkhälsa inte 

ska inrättas. 

 

Gunilla Lundström (L) och Britt Hjertqvist (L) yrkar bifall till ordförandens 

yrkande med följande tillägg: 

– Socialnämnden avstyrker därmed förslaget till handlingsplan för Rådet för 

trygghet och folkhälsa i dess nuvarande form. 

 

Propositionsordning 

Sedan överläggningen förklarats avslutad avser ordförande Sofia Forsgren 

Böhmer (M) att först ställa proposition på bifall respektive avslag till sitt eget 

yrkande. Därefter kommer proposition att ställas på bifall respektive avslag till 

Conny Bäcks (S) yrkande. Därefter kommer proposition att ställas på bifall 

respektive avslag till Gunilla Lundströms (L) och Britt Hjertqvists (L) yrkande. 

 

Propositionsordningen godkänns. 

 

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande 

varefter socialnämnden bifaller detsamma. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Conny 

Bäcks (S) yrkande varefter socialnämnden avslår detsamma. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Gunilla 

Lundströms (L) och Britt Hjertqvists (L) yrkande varefter socialnämnden avslår 

detsamma. 

 

Votering begärs av Gunilla Lundström (L). 

 

Votering 

Votering genomförs enligt följande ordning: De ledamöter som bifaller 

ordförandens yrkande svarar JA. De ledamöter som bifaller Gunilla Lundströms 

(L) och Britt Hjertqvists (L) yrkande svarar NEJ. 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-11-08 

 

SN § 71 (forts.) Dnr SN 2016:215.100 

 

 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Sofia Forsgren Böhmer, ordf. (M) X   

Britt Hjertqvist (L)  X  

Conny Bäck (S)  X  

Anders Widesjö (M) X   

Lena Forsberg (M) X   

Krister Wiman (M) X   

Anna Ericson (M) X   

Monika Sandelin (M) X   

Per Bengtsson (S)   X  

Gunilla Lundström (L) tjg. ersättare  X  

Karin Everlund (S) tjg. ersättare  X  

Summa 6 5  

 

Efter genomförd votering finner ordförande att 6 ledamöter svarat JA och 5 

ledamöter svarat NEJ. Gunilla Lundströms (L) och Britt Hjertqvists (L) yrkande 

avslås därmed. 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens skrivelse (bilaga) som sitt 

yttrande till kommunstyrelsen med följande tillägg: 

– Ur ekonomisk synvinkel ligger i förslaget en utvidgad administrativ åtgärd 

som inte ligger i linje med budgetförutsättningarna för kommunen. 

 

./. Bilaga 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


