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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-04-10 
Plats  Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup   
Tid kl. 08.30-10.45  
Beslutande Robert Wenglén (M) ordförande 

Barbro Söderberg (S) ledamot  
Britt Hjertqvist (FP) ledamot  
Lennart Badersten (M) tjg. ersättare för Sofia Forsgren 
Böhmer (M)  
Lena Archenholtz (M) tjg. ersättare för Lena Forsberg (M)  
 

 

Övriga deltagare Britt-Marie Pettersson, förvaltningschef §§ 52-64 
Åsa-Marie Sundström, avdelningschef §§ 52-60 
Ann-Louise Persson, gruppledare Förenade Care §§ 52-53 
Eva Terfors, vårdpersonal Solberga/Havsblick §§ 52-53 
Anna Emmertz, gruppledare Förenade Care §§ 52-53 
Marie Nykvist, verksamhetschef Förenade Care §§ 52-53 
Birgitta Gyllensten, verksamhetschef Förenade Care §§52-53 
Anne-Christine Karlsson, verksamhetschef Förenade  
Care §§ 52-53 
Susanne Persson nämndsekreterare §§ 52-64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Britt Hjertqvist   

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2014-04-15 Paragrafer 
52-64 

Underskrifter Sekreterare   

  Susanne Persson  
 Ordförande   

  Robert Wenglén   
 Justerande  

 
 

  Britt Hjertqvist 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott   

Sammanträdesdatum 2014-04-10   

Paragrafer 52-64   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-04-17 Datum när anslaget  
tas ned 

2014-05-09 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-04-10 
 

SN AU § 52 Dnr SN 2014:1.709 
 
 

Ständiga förbättringar 
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnar Anne-Christine Karlsson, verksamhetschef Förenade 
care, Ann-Louise Persson, gruppledare Förenade Care, Eva Terfors, vårdpersonal 
Solberga/Havsblick, Anna Emmertz, gruppledare Förenade Care, Marie Nykvist, 
verksamhetschef Förenade Care och Birgitta Gyllensten, verksamhetschef  
Förenade Care information om arbetet med ständiga förbättringar inom hemtjäns-
ten.  

 
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-04-10 
 

SN AU § 53 Dnr SN 2014:2.709 
 
 

Mål- och resultatuppföljning  
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet medverkar Anne-Christine Karlsson, verksamhetschef Förena-
de Care, Ann-Louise Persson, gruppledare Förenade Care, Eva Terfors, vårdper-
sonal Solberga/Havsblick, Anna Emmertz, gruppledare Förenade Care,  
Marie Nykvist, verksamhetschef Förenade Care och Birgitta Gyllensten,  
verksamhetschef Förenade Care och redovisar hur man inom hemtjänsten arbetar 
med mål- och resultatuppföljning.  

 
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-04-10 
 

SN AU § 54 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen 
 
Ärendebeskrivning 
Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen avseende N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-03-17  
  
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga den 
till handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 54/14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-04-10 
 

SN AU § 55 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen 
 
Ärendebeskrivning 
Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen avseende N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-03-21  
  
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga den 
till handlingarna.  

 
Bilaga SN AU § 55/14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-04-10 
 

SN AU § 56 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Familjehemsplacering jml 4 kap. 1 § SoL 
 
Ärendebeskrivning 
Familjehemsplacering jml 4 kap. 1 § SoL avseende N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-03-27 
  
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N familjehemsplacering 
jml 4 kap. 1 § SoL i familjehemmet N.N och N.N.     
 
Bilaga SN AU § 56/14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-04-10 
 

SN AU § 57 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Familjehemsplacering jml 4 kap. 1 § SoL 
 
Ärendebeskrivning 
Familjehemsplacering jml 4 kap. 1 § SoL avseende N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-03-31 
  
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N familjehemsplacering 
jml 4 kap 1 § SoL i familjehemmet N.N och N.N.  
 
Bilaga SN AU § 57/14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-04-10 
 

SN AU § 58 Dnr SN 2014:49.792 
 
 

Yttrande på begäran av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
dnr 8.8.1-40256/2013  
 
Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt yttrande från Lomma kom-
mun med anledning av inkommen skrivelse från N.N och N.N angående hand-
läggning av en ansökan om LSS gällande N.N.   
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-03-31 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta yttrandet och översända det samma till  
Inspektionen för vård och omsorg samt att paragrafen förklaras omedelbart juste-
rad.  

 
Bilaga SN AU § 58/14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-04-10 
 

SN AU § 59 Dnr SN 2014:49.792 
 
 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 8.2-
27/2014 
 
Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har berett socialnämnden i Lomma 
kommun möjlighet att lämna yttrande med anledning av ett klagomålsärende 
gällande brukare inom ordinärt boende i Lomma kommun, N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-04-02 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta yttrandet och översända det samma till Inspek-
tionen för vård och omsorg samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 
Bilaga SN AU § 59/14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-04-10 
 

SN AU § 60 Dnr SN 2014:69.040 
 
 

Kvartalsrapport januari-mars 2014 för socialnämnden  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun ska kvartalsrapport  
upprättas per 31 mars. I kvartalsrapporten ska analys göras av periodens utfall/  
verksamhet samt en helårsprognos ingå. Socialförvaltningen har upprättat  
kvartalsrapport januari-mars 2014 för socialnämnden (preliminära siffror).  

 
Beslutsunderlag  
–  Socialnämndens kvartalsrapport januari-mars 2014 (preliminära siffror) 

 
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott överlämnar Kvartalsrapport januari-mars 2014  
utan eget ställningstagande till socialnämnden. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
–   Socialnämnden överlämnar Kvartalsrapport januari-mars 2014 till kommunsty-
relsen.  

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 12 (15) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-04-10 
 

SN AU § 61  Dnr SN 2014:93.214 
 
 

Yttrande över förslag till detaljplan för Lomma 35:120 m fl i 
Lomma (stationsområdet)  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till samråd för att hämta in syn-
punkter på förslag till ny detaljplan för Lomma 35:120 m fl (stationsområdet).  
Socialnämnden har i ett tidigare skede av denna planprocess lämnat synpunkter 
och då föreslagit att planen ska kompletteras med sociala konsekvenser och kon-
sekvenser ur ett barnperspektiv samt att den fysiska tillgängligheten tillgodoses 
inom hela området.  

 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över detaljplan för 
Lomma 35:120.  
 
Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-03-28 
Samrådshandling förslag till detaljplan för Lomma 35:120 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:  
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till  
socialnämndens sammanträde göra kompletteringar i förslaget till yttrande gällan-
de konkretisering av behovet av tillgänglighet och god överblickbarhet för att  
reducera risken att stationsområdet blir ett ”tillhåll”.  

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att, efter genomförda kompletteringar, anta förvaltning-
ens yttrande som sitt eget och översända detsamma till kommunstyrelsen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-04-10 
 

SN AU § 62  Dnr SN 2014:87.214 
 
 

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Vinstorp 31:1  
(f.d vattenverkstomten) 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till samråd för att hämta in  
synpunkter på förslag till ny detaljplan för del av Vinstorp 31:1 (f.d. vattenverks-
tomten). Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra för bostäder 
inom planområdet.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över detaljplan för del av 
Vinstorp 31:1.  
 
Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-03-28 
– Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Vinstorp 31:1  

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget 
och översända yttrandet till kommunstyrelsen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-04-10 
 

SN AU § 63  Dnr SN 2014:52.700 
 
 

Yttrandet med anledning av remiss – Betänkandet Framtidens 
valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)  
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen gav i oktober 2012 en särskild utredare i uppgift att analysera och ut-
värdera effekterna av införandet av lagen om valfrihetssystem inom socialtjänst-
området.  

Utvärderingen skulle särskilt fokusera på vilken effekt reformen har haft för bru-
karna och därutöver ge en samlad bild när det gäller utvecklingen av utförare ur 
ett mångfaldsperspektiv, hur LOV fungerar ur konkurrenssynpunkt samt vilken 
betydelse reformen haft för utvecklingen av bland annat kvalitet, kostnader och 
effektivitet i de kommuner och inom de områden där LOV tillämpas.  

Utredningen har nu lämnat sitt betänkande och Lomma kommun har getts möjlig-
het att lämna synpunkter.  

 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen  
avseende framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten.  
 
Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-03-27 
– Remiss Betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten  
(SOU 2014:2) 

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översända detsamma till kommunstyrelsen.  
 
– Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet som sitt och  
översända det till Socialdepartementet.  

 
Barbro Söderberg (S) deltar inte i beslutet.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-04-10 
 

SN AU § 64 Dnr SN 2014:3.709  
 
 

Information från förvaltningen  
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om 
 
– Den 15 maj är det temadag (heldag) för socialnämnden på Flädie Mat och 
Vingård. Fokus för dagen kommer att vara på barn och individ- och  
familjeomsorgen. En inbjudan till temadagen kommer att skickas ut till social-
nämnden. 

 
– Ny programperiod för 2014-2020 inom EU-området. Information om  
möjlighet att söka pengar kommer att ges på seminarium den 22 maj. 
 
– Förberedelser pågår inför kommundialogen den 23 april.  

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

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

 
 


