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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-05-08 
Plats  Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup   
Tid kl. 08.30-11.00  
Beslutande Robert Wenglén (M) ordförande §§ 68-74, ledamot §§ 75-78 

Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande §§ 75-78  
Britt Hjertqvist (FP) ledamot 
Conny Bäck (S) tjg. ersättare för Barbro Söderberg (S) 
Lennart Badersten (M) tjg. ersättare för Lena Forsberg (M)  
Lena Archenholtz (M) tjg. ersättare för Sofia Forsgren  
Böhmer §§ 68-74 
 

 

Övriga deltagare Britt-Marie Pettersson, förvaltningschef §§ 68-78 
Åsa-Marie Sundström, avdelningschef §§ 68-74 
Lena Modin, områdeschef Öppen verksamhet §§ 68-69 
Carina Sjöstrand, undersköterska § 68-69 
Eva Olsson, undersköterska § 68-69 
Corina Carlgren, silviasyster § 68-69 
Lennart Eriksson, avdelningschef §§ 75-77 
Susanne Persson nämndsekreterare §§ 68-78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Conny Bäck    

Justeringens plats 
och tid 

Flädie Mejeriväg 19, Bjärred 2014-05-15 Paragrafer 
68-78 

Underskrifter Sekreterare   

  Susanne Persson  
 Ordförande   

  Robert Wenglén §§68-74  Sofia Forsgren-Böhmer §§75-78 
 Justerande  

 
 

  Conny Bäck  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott   

Sammanträdesdatum 2014-05-08    

Paragrafer 68-78   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-05-16 Datum när anslaget  
tas ned 

2014-06-07 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-08 
 

SN AU § 68 Dnr SN 2014:1.709 
 
 

Ständiga förbättringar 
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnar Lena Modin, områdeschef Öppen verksamhet,   
Carina Sjöstrand, undersköterska, Eva Olsson, undersköterska och Corina  
Carlgren, silviasyster, information om arbetet med ständiga förbättringar inom 
Öppen verksamhet.  

 
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-08 
 

SN AU § 69 Dnr SN 2014:2.709 
 
 

Mål- och resultatuppföljning  
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet medverkar Lena Modin, områdeschef Öppen verksamhet,   
Carina Sjöstrand, undersköterska, Eva Olsson, undersköterska och Corina Carl-
gren, silviasyster och redovisar hur man inom Öppen verksamhet arbetar med 
mål- och resultatuppföljning.  

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-08 
 

SN AU § 70 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, 2014-04-15  
  
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga den 
till handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 70/14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-08 
 

SN AU § 71 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, 2014-04-16  
  
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga den 
till handlingarna.  

 
Bilaga SN AU § 71/14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-08 
 

SN AU § 72 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, 2014-04-23  
  
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga den 
till handlingarna.  

 
Bilaga SN AU § 72/14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-08 
 

SN AU § 73 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, 2014-04-17 
  
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N familjehemsplacering 
enligt 4 kap. 1 § SoL i familjehemmet N.N och N.N.     
 
Bilaga SN AU § 73/14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-08 
 

SN AU § 74 Dnr SN 2014:107.750 
 
 

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 redovisas i bilaga till den tjänsteskrivelse som socialförvalt-
ningen tagit fram i ärendet. Utöver dessa placeringar har förvaltningen 16 ensam-
kommande barn och unga som är placerade. Tre barn i familjehem, en ungdom på 
externt HVB-hem (hem för vård eller boende), övriga barn och ungdomar är pla-
cerade på kommunens eget HVB-hem med tillhörande träningslägenheter.   
 
I tjänsteskrivelsen från socialförvaltningen beskrivs även vad utvecklingsarbetet 
inom myndighetsavdelningen avseende Individ- och familjeomsorg, LSS och Äld-
reomsorg kommer att fokusera på under året.  

 
Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-04-11  
– Redovisning av externa placeringar april 2014 
  
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
–   Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-08 
 

SN AU § 75 Dnr SN 2014:12.709 
 
 

Rapport om ej verkställda beslut  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen ska, enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS), rapportera alla gynnande nämndsbeslut enligt SoL 
4 kap. 1 § och enligt LSS 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för beslutet.  Rapporterna ska sändas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
en gång per kvartal.  

 
Socialnämnden ska, enligt socialtjänstlagen, också lämna en statistikrapport till 
kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap.  
1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämnden ska dessutom ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Kvartalsrapport och  
individrapporter för respektive ärende för kvartal 1 år 2014 är anmälda till Inspek-
tionen för vård och omsorg. Samtliga tre individärenden har verkställts under april 
månad 2014.  

  
Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-04-11  
– Statistikrapport 2014, kvartal 1 
  
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har tagit del av rapporten avseende ej verkställda beslut och 
överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för anmälan.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-08 
 

SN AU § 76 Dnr SN 2014:124.214 
 
 

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Önnerup 1:2 m fl, 
område mellan Bjärred och Habo Ljung  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till utställning för att hämta in 
synpunkter på förslag till ny detaljplan för del av Önnerup 1:2 m fl, område mel-
lan Bjärred och Habo Ljung. Syftet med detaljplanen är att fastställa intentionerna 
i den fördjupade översiktsplanen för kustzonen i Lomma kommun, genom att be-
gränsa avstyckning och nybyggnation samt reglera markanvändningen utmed 
stranden med ambitionen att genomföra ett sammanhängande gångstråk.  

 
Socialförvaltningen har tagit fram ett yttrande över förslag till detaljplan för del av 
Önnerup 1:2 mfl, område mellan Bjärred och Habo Ljung.  

  
Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-04-25 
– Förslag till detaljplan för del av Önnerup 1:2 m fl, område mellan Bjärred och 

Habo Ljung 
  
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
–   Socialnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och över-
sänder detta till kommunstyrelsen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-08 
 

SN AU § 77 Dnr SN 2006:228.736 
 
 

Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter 
enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-10 att godkänna avtal om överlåtelse av 
huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst mellan Lomma kommun och 
Region Skåne. Fullmäktige bemyndigade samtidigt socialnämnden att teckna av-
talet. Avtalet, som tecknades 2011-05-11, omfattar utöver överlåtelse av färdtjänst 
och riksfärdtjänst från och med 2011-10-01 också finansieringen av densamma.  
Överenskommelsen om verksamhetens finansiering innebär att Lomma, intill dess 
att Region Skåne beslutar finansiera verksamheten med eget skatteuttag och längst  
till och med 2015-12-31, ska utge ett årligt bidrag till Region Skåne. Bidragets 
storlek motsvarar Lommas redovisade kostnad för verksamheten 2010, med årlig 
indexuppräkning.   
 

Lomma är en av 23 Skånekommuner för vilka färdtjänst- och riksfärdtjänstverk-
samheten överlåtits till Region Skåne. Avtalet mellan Region Skåne och Lomma 
kommun gäller t o m 2015-12-31 medan avtalen mellan Region Skåne och övriga 
22 kommuner löper ut 2014-12-31. Då förutsättningar för en finansiering av färd-
tjänst- och riksfärdtjänstverksamheten genom regionalt skatteuttag i dagsläget 
saknas, har Region Skåne i dialog med Kommunförbundet Skåne, utarbetat ett 
förslag till överenskommelse om fortsatt finansiering av färdtjänst- och riksfärd-
tjänstverksamheten. 

  
Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-04-29  
– Beslut från Kommunfullmäktige 2011-02-10 § 33 samt bilaga § 3/11, Avtal om 

överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst” mellan 
Lomma kommun och region Skåne 

– Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färd-
tjänst- och riksfärdtjänstlag 

– Regeringsbeslut 2013-12-05, N2013/5567/TE, Uppdrag att genomföra en för-
studie om lagstiftningen för särskilda persontransporter 

  
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
–   Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till 
”Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färd-
tjänst- och riksfärdtjänstlag” mellan Region Skåne och Lomma kommun. 

 

–   Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige bemyndiga socialnämnden att 
teckna överenskommelsen. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-08 
 

SN AU § 78 Dnr SN 2014:3.709  
 
 

Information från förvaltningen  
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om 

 
– Samarbetsprojektet ”Barnens bästa” har resulterat i ett antal aktiviteter som nu 

ska genomföras. Lomma kommuns medarbetare kommer vid ett antal mötes-
tillfällen att informeras om de kommande aktiviteterna. Föräldrautbildningar 
kommer även att genomföras.  

 
– Senior Sport School har haft 23 deltagare i år och områdena hälsa mat och rö-

relse har varit i fokus. Inom Senior Sport School har deltagarna tagit fram en 
egen kokbok, ”Mina recept”. Gruppen kommer i egen regi att fortsätta träffas 
på Havsblick. Till våren kommer en ny omgång av Senior Sport School att ar-
rangeras.  

 
– Rekrytering pågår av en ny enhetschef inom HSL på grund av att Christina 

Ekdahl har slutat sin tjänst.  
 

– Rekryteringen är färdig avseende tjänsten som ny enhetschef för individ- och 
familjeomsorgen. Karin Johansson börjar sin tjänstgöring som enhetschef för 
individ- och familjeomsorgen den 26 maj.  

 
– Kartläggning pågår av behov av nya projekt inom ramen för FINSAM.  

 
– Förvaltningen och Förenade Care kommer att ha en träff med alla chefer kring 

temat värdegrund och samarbete. 
 

– Temadag för socialnämnden arrangeras torsdagen den 15 maj (heldag)  
på Flädie Mat och Vingård. Fokus under temadagen kommer att vara barn. 

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

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

 
 


