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Utses att justera Barbro Söderberg     
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och tid 
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Underskrifter Sekreterare   

  Susanne Persson  
 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 
 

  Barbro Söderberg   
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott   

Sammanträdesdatum 2014-05-22   

Paragrafer 79-88   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-05-28 Datum när anslaget  
tas ned 

2014-06-19 
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Kommunhuset i Lomma   
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-22 
 

SN AU § 79 Dnr SN 2014:235.704 
 
 

Rapport avseende resultat i Öppna Jämförelser av social barn- 
och ungdomsvård 2014  
 
Ärendebeskrivning  
Öppna jämförelser är ett verktyg för att följa, analysera, och utveckla socialtjäns-
tens och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal, regional och nationell 
nivå. Öppna jämförelser genomförs av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen. 
Undersökningen bygger på en enkät till samtliga kommuner, webbgranskning av 
kommunernas hemsidor samt utdrag från nationella register och datakällor.  

 
Resultatet redovisas via indikatorer som påvisar ett underliggande förhållande  
eller en utveckling. Indikatorerna har tagits fram med utgångspunkt från aktuell 
forskning eller beprövad erfarenhet och lagstiftning. 

 
Socialstyrelsen presenterar för femte gången Öppna jämförelser av social barn- 
och ungdomsvård. I år presenteras 62 indikatorer, varav 30 är nya eller förändra-
de. Kommunenkäten besvarades under november månad 2013. Utifrån resultatet 
har förvaltningen identifierat ett antal återstående utvecklingsområden inom den 
sociala barn- och ungdomsvården. 

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-04-28 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-22 
 

SN AU § 80 Dnr SN 2014:130.751 
 
 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående 
inkommet klagomål, diarienummer 8.2-13464/2014   
 
Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt yttrande från Lomma kom-
mun med anledning av ett till IVO inkommet klagomål gällande handläggning 
och bemötande. IVO begär nämndens redovisning över hur klagomålet har tagits 
emot och utretts samt vilka eventuella åtgärder som har vidtagits.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-05-08  
– Inspektionen för vård och omsorgs begäran om redovisning, daterad  
      2014-05-05 
– Sammanställning av ärendet 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och över-
sänder det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
 
Bilaga SN AU § 80/14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-22 
 

SN AU § 81 Dnr SN 2014:103.752 
 
 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående 
inkommet klagomål, diarienummer 8.2-9903/2014  
 
Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt yttrande från Lomma  
kommun med anledning av ett till IVO inkommet klagomål gällande otillräcklig 
aktivitet utifrån orosanmälan rörande en ung kvinna vid socialtjänsten i Lomma 
kommun. IVO begär nämndens yttrande över klagomålet och akthandlingar.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-05-06 
– Inspektionen för vård och omsorgs begäran om yttrande, daterad  
      2014-04-08 
– Sammanställning över ärendets handläggning 
– Akthandlingar  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:  
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till 
 socialnämndens sammanträde se över om tillägg behöver göras i förvaltningens 
yttrande.  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
 
Bilaga SN AU § 81/14 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-22 
 

SN AU § 82 Dnr SN 2014:113.751 
 
 

Remissvar angående departementspromemorian Samordnat  
ansvar för vissa familjefrågor S2014/3313 FST 
 
Ärendebeskrivning  
Socialdepartementet har skickat ut en promemoria till 79 myndigheter och/eller 
organisationer för att efterhöra deras synpunkter på förslaget att utveckla Myndig-
heten för internationella adoptionsfrågor (MIA) till att bli ansvarig myndighet 
även för vissa familjefrågor. Bakgrunden och grunden för förslaget till införandet 
av samordnat ansvar för vissa familjefrågor är i sin helhet beskriven i departe-
mentspromemorian (S2014/3313/FST).  

 
Socialdepartementet föreslår i departementspromemorian att Myndigheten för in-
ternationella adoptionsfrågor (MIA) utvecklas till att även bli ansvarig myndighet 
för vissa familjefrågor. Den nya myndigheten föreslås byta namn till Myndigheten 
för familjerätt och adoption. Den nya myndigheten, för vilken staten ansvarar för, 
föreslås vara ansvarig för att samordna frågor som rör adoption på nationell och 
internationell nivå samt familjerättsliga frågor. Myndigheten för familjerätt och 
adoption föreslås också ansvara för att ta fram och upprätthålla den kunskapsbas 
gällande den nationella strategin för föräldrastöd för vilken Statens folkhälsoinsti-
tut tidigare ansvarat för.  
 

Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-05-12 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder detsamma till kommunstyrelsen.  
 
– Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet och översända 
detsamma till Socialdepartementet.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-22 
 

SN AU § 83 Dnr SN 2014:69.040 
 
 

Månadsuppföljning per april 2014  
 
Ärendebeskrivning  
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi.  
  
Beslutsunderlag  
– Socialnämndens månadsuppföljning per april 2014  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har tagit del av månadsuppföljning per april 2014 och översän-
der den, för kännedom, till kommunstyrelsen.  

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

 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 8 (13) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-22 
 

SN AU § 84 Dnr SN 2014:131.730 
 
 

Införande av Äldres Behov i Centrum (ÄBIC) vid utredning enligt 
socialtjänstlagen (SoL)  
 
Ärendebeskrivning  
Regeringen har inom ramen för satsningen på att samordna vård och omsorg om 
de mest sjuka äldre gett Socialstyrelsen i uppdrag att introducera Äldres Behov I 
Centrum (ÄBIC) för Sveriges kommuner. ÄBIC är ett arbetssätt som innebär 
strukturerad dokumentation av äldre personers behov med användning av interna-
tionell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).  

 
Syftet är att stärka individperspektivet, likvärdigheten och säkerställa rättsäkerhe-
ten. Arbetssättet ska också ge ökade möjligheter för den enskilde och hans eller 
hennes anhöriga att delta i utredning, planering och uppföljning av stödet i det 
dagliga livet. Arbetssättet ger också ett gemensamt språk och möjliggör statistiskt 
underlag för jämförelser.  

 
Socialstyrelsen har för 2014 utlyst statsbidrag för att införa ÄBIC i kommunerna. 
För att ta del av statsbidraget ska kommunen ha färdigutbildade processledare 
samt tagit beslut om att införa ÄBIC. Totalt ska 70 miljoner fördelas till de kom-
muner som uppfyller kraven. Statsbidraget fördelas i två storlekar där Lomma 
kommun är berättigade till ett högre belopp eftersom Lomma kommun idag har 
två färdigutbildade processledare, förutsatt att beslut tas om att införa ÄBIC i 
kommunen. ÄBIC är framtaget som ett arbetssätt avseende utredning av äldres 
behov. Det finns dock inget i arbetssättet som hindrar användande även för utred-
ningar i andra åldersgrupper och för utredningar enligt både socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).   

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-05-07 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att Äldres Behov I Centrum (ÄBIC) ska användas som 
arbetssätt vid utredning enligt socialtjäntslagen (SoL) för äldre.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-22 
 

SN AU § 85 Dnr SN 2014:138.700 
 
 

Översyn av socialnämndens delegationsordning 2014  
 
Ärendebeskrivning  
Den idag gällande delegationsordningen för socialnämnden i Lomma kommun 
fastställdes av socialnämnden 2013-06-04 och började gälla 2013-07-01.  
 
Förvaltningen har gjort en översyn, som har resulterat i vissa förslag till revide-
ring.  

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-05-09 
– Delegationsordning för socialnämnden från och med 2014-07-01, förvaltning-

ens förslag 2014-05-09. 
  

Arbetsutskottets handläggning  
Under arbetsutskottets sammanträde diskuterar ledamöterna följande punkter i 
förvaltningens förslag till ny delegationsordning:  
 
Ärende A 9.1- A 9.2: Förvaltningen föreslår en ändring av delegat vid polis-
anmälan vid brott mot verksamheten respektive brott mot underårig, från utskott –  

ordförande/vice ordförande i brådskande fall till förvaltningschef.   

 

För ärende A. 9.1 vill socialnämndens arbetsutskotts ledamöter, enligt förvalt-
ningens förslag, genomföra en ändring i delegat från utskott - ordförande/ 
vice ordförande i brådskande fall till förvaltningschef.   
För ärende A 9.2 vill socialnämndens arbetsutskotts ledamöter däremot behålla nu 
gällande delegationsordnings delegat, det vill säga utskott och ordförande/vice 
ordförande i brådskande fall.  
 
Ärende E 3.2: Förvaltningens förslag till förändring innebär ett förtydligande av 
att ett beslut om tillfällig vistelse endast kan verkställas i ett i särskild ordning 
godkänt jourhem. För ärende E 3.2 har socialnämndens ledamöter inget ytterligare 
förslag.  

 
Ärende E.3.3: Förvaltningen föreslår följande formulering för ärende E.3.3:  
”Beslut om bistånd i form av vård (placering/omplacering) i av arbetsutskottet 
godkänt familjehem”.  
För ärende E.3.3 vill socialnämndens arbetsutskotts ledamöter genomföra ett 
tillägg som istället ger ärendet följande lydelse: ”Beslut om bistånd i form av vård 
(placering/omplacering) i av arbetsutskottet godkänt familjehem vilket sker i 
samband med beslut om placering”.  
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-22 
 

Forts. SN AU § 85 Dnr SN 2014:138.700 
 
Ärende E 3.4: Förvaltningen föreslår att ärende E.3.4. i nu gällande delegations-
ordning utgår. För ärende E.3.4 vill socialnämndens arbetsutskotts ledamöter ha 
följande lydelse: ”Medgivande att ta emot barn för tillfällig (högst 3 månader) vis-
telse i jourhem”. Delegat för ärende E 3.4 ska vara utskottet.  

 
Socialnämndens arbetsutskotts ledamöter vill även ha ett tydliggörande av när 
den reviderade delegationsordningen avser att gälla från med hänsyn till tidpunkt 
då organisation för jourhem finns på plats. 

 
Överläggning 
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer yrkar att ärendet återremitteras till förvalt-
ningen för framtagande av ett nytt förslag till delegationsordning för socialnämn-
den. Det nya förslaget ska även inkludera vilket datum den reviderade delega-
tionsordningen avser att gälla från med hänsyn till tidpunkt då organisation för 
jourhem finns på plats. 

 
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer ställer därefter frågan om socialnämndens  
arbetsutskott kan besluta att återremittera ärendet till förvaltningen och finner att 
arbetsutskottet svarar ja.  

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till förvaltning-
en för framtagande av ett nytt förslag till delegationsordning för socialnämnden. 
Det nya förslaget ska även inkludera vilket datum den reviderade delegationsord-
ningen avser att gälla från med hänsyn till tidpunkt då organisation för jourhem 
finns på plats.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-22 
 

SN AU § 86 Dnr SN 2014:147.700 
 
 

Fyllnadsval av uppdrag som ledamot och tillika vice ordförande i 
socialnämndens arbetsutskott till och med 2014-12-31 
 
Ärendebeskrivning  
Robert Wenglén (M) har avsagt sig uppdragen som ledamot och 1:e vice ordfö-
rande i socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-24 § 19 att god-
känna hans avsägelse samt att till ny ledamot och 1:e vice ordförande i social-
nämnden utse Bert Larsson (M). Socialnämnden har nu att utse ny ledamot och 
tillika vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott till och med 2014-12-31.  
 
Arbetsutskottets handläggning 
Lena Forsberg (M) yrkar att socialnämnden beslutar att välja Bert Larsson (M) till 
ledamot och tillika vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott för tiden till 
och med 2014-12-31.  

  
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
Socialnämnden beslutar att välja Bert Larsson (M) till ledamot och tillika vice 
ordförande i socialnämndens arbetsutskott för tiden till och med 2014-12-31.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-22 
 

SN AU § 87 Dnr SN 2014:3.709  
 
 

Information från förvaltningen  
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om 

 
– Arbetet pågår inom förvaltningen med framtagandet av förslag till budget för 

2015 och flerårsplan för åren 2016 och 2017. 
– Lördagen den 24 maj invigs det nya särskilda boendet i Lomma kommun,  

Orion. Planering pågår för inflyttning av de personer som ska bo där.  
– Anneli Larsson, nuvarande chef för Vega, kommer att bli tillförordnad chef 

för hemtjänsten i Bjärred.   
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-05-22 
 

SN AU § 88   
 
 

Övrigt – Information om verksamheten avseende jourhem 
 
Ärendebeskrivning 
Ledamöterna i socialnämndens arbetsutskott vill vid varje utskottssammanträde få 
information av avdelningschef Åsa-Marie Sundström om verksamheten avseende 
jourhem.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att avdelningschef Åsa-Marie Sundström 
vid varje utskottssammanträde ska ge information om verksamheten avseende 
jourhem.  

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

 
 


