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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-06-19 
Plats  Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup   
Tid kl. 08.30-11.10  
Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande  

Barbro Söderberg (S) ledamot 
Lena Forsberg (M) ledamot 
Britt Hjertqvist (FP) ledamot 
Lennart Badersten (M) tjg. ersättare  
 

 

Övriga deltagare Britt-Marie Pettersson, förvaltningschef §§ 93-105 
Åsa-Marie Sundström, avdelningschef §§ 93-103 
Lennart Eriksson, avdelningschef §§ 95-96 
Charlotte Widén Odder, verksamhetschef §§ 93-94 
Kristina Olsson, behandlare §§ 93-94 
Ingrid Nilsson, behandlare §§ 93-94 
Cornelia Mårtensson, behandlare §§ 93-94  
Patrick Ohlson Ölander, behandlare §§ 93-94 
Susanne Persson nämndsekreterare §§ 93-105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Britt Hjertqvist     

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2014-06-24 Paragrafer 
93-105 

Underskrifter Sekreterare   

  Susanne Persson  
 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 
 

  Britt Hjertqvist  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott   

Sammanträdesdatum 2014-06-19   

Paragrafer 93-105   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-06-25 Datum när anslaget  
tas ned 

2014-07-17 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-19 
 

SN AU § 93 Dnr SN 2014:1.709 
 
 

Ständiga förbättringar 
 

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnar Kristina Olsson, Ingrid Nilsson, Cornelia Mårtensson, 
Patrick Ohlson Ölander, samtliga behandlare inom öppenvården, tillsammans med 
Charlotte Widén Odder, avdelningschef för kommunalt utförande, information om 
arbetet med ständiga förbättringar inom öppenvårdens verksamhet.  

 
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-19 
 

SN AU § 94 Dnr SN 2014:2.709 
 
 

Mål- och resultatuppföljning  
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet medverkar Kristina Olsson, Ingrid Nilsson, Cornelia Mårtens-
son, Patrick Ohlson Ölander, samtliga behandlare inom öppenvården, tillsammans 
med Charlotte Widén Odder, avdelningschef för kommunalt utförande, och redo-
visar hur man inom  
öppenvårdens verksamhet arbetar med mål- och resultatuppföljning.  

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-19 
 

SN AU § 95 Dnr SN 2014:60 
 
 

Budget för socialnämnden 2015-2017 
 
Ärendebeskrivning  
Lennart Eriksson, avdelningschef, presenterar arbetsmaterial avseende Budget för 
socialnämnden 2015-2017. Vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträde i au-
gusti kommer ett färdigt förslag avseende Budget 2015-2017 att presenteras för 
arbetsutskottets ledamöter.  

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-19 
 

SN AU § 96 Dnr SN 2014:172 
 
 

Nämndsplan för socialnämnden 2015 
 
Ärendebeskrivning  
I enlighet med styrsystemet för Lomma kommun ska nämnderna, samordnat med 
förslag till budget, fastställa sitt förslag till nämndsplan för det kommande året. 
Ett förslag som därefter ska översändas till kommunstyrelsen för hörande.  
 
Arbetsutskottets handläggning  
Arbetsutskottets ledamöter enas om att inför arbetsutskottets sammanträde i au-
gusti, då förslaget till nämndsplan åter tas upp för behandling, ska redaktionella 
ändringar genomföras i förslaget utifrån de diskussioner som förts under arbetsut-
skottets sammanträde.  

  
Beslutsunderlag  
–    Skrivelse från socialförvaltningen 2014-06-12 
– Ordförandens förslag 2014-06-11 till nämndsplan för socialnämnden 2015 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att, 
utifrån arbetsutskottets diskussioner, genomföra redaktionella ändringar i förslaget 
till nämndsplan för socialnämnden 2015.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-19 
 

SN AU § 97 Dnr SN 2014:176 
 
 

Information om jourhem 
 
Ärendebeskrivning  
Åsa-Marie Sundström, avdelningschef, ger information om jourhem. Lomma 
kommun har träffat representanter för Vellinge kommun och arbetet pågår med att 
få fram jourhem. En sökbank finns i vilken intresseanmälningar om att bli jour-
hem kan göras. Förvaltningen gör även en genomgång av befintliga nätverk, för 
att kunna hitta framtida jourhem.   

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-19 
 

SN AU § 98 Dnr SN 2014:4.709 
 
 

Övervägande vid placering enligt 13 § LVU 
 
Ärendebeskrivning  
Övervägande vid placering enligt 13 § LVU avseende N.N. 
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-06-02 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga den 
till handlingarna.  

 
Bilaga SN AU § 98/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-19 
 

SN AU § 99 Dnr SN 2014:4.709 
 
 

Ansökan om behandling enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 
 
Ärendebeskrivning  
N.N ansöker om behandling enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, avseende alkohol-
missbruk.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-05-30 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att N.N enligt 4 kap 1 § socialtjänst- 
lagen beviljas sex månaders behandling på behandlingshem.  
 
–    Socialnämndens arbetsutskott beslutar även att ge förvaltningen i uppdrag att 
undersöka möjligheten att få medfinansiering från arbetsgivaren.  
 
Bilaga SN AU § 99/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-19 
 

SN AU § 100 Dnr SN 2014:4.709 
 
 

Ansökan om förlängd behandling enligt 4 kap 1 § socialtjänst-
lagen 
 
Ärendebeskrivning  
N.N ansöker enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen om förlängning av behandling. 

 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-06-03  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 
bevilja N.N förlängd behandling på behandlingshem under perioden 2014-07-07-
2014-09-06.  

 
Bilaga SN AU § 100/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-19 
 

SN AU § 101 Dnr SN 2014:4.709 
 
 

Ansökan om förlängd behandling enligt 4 kap 1 § socialtjänst-
lagen 
 
Ärendebeskrivning  
N.N ansöker enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen om förlängning av behandling. 

 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-06-17 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N bistånd enligt 4 kap § 1  
socialtjänstlagen till missbruksbehandling vid behandlingshem i ytterligare en 
månad för perioden 2014-07-21 – 2014-08-20.  

 
Bilaga SN AU § 101/14 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 12 (15) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-19 
 

SN AU § 102 SN 2011:94.702  
 
 

Återkallelse av serveringstillstånd jml 9 kap 18 §  
 
Ärendebeskrivning 
 Dilara restaurang upphör med sin verksamhet på Bjärreds krog från och med 
2014-06-15. Tillståndshavaren framför att serveringslokalen enligt avtal kommer 
att övertas av Västkust Krog HB 2015-06-15. Dilara restaurang vill att tillståndet 
återkallas då det inte kommer att kunna utnyttjas.  
 
Dilara restaurang upphör med sin verksamhet på Bjärreds Krog från och med den 
15 juni 2014 och kommer därmed inte att bedriva servering av alkohol på  
Bjärreds Krog längre. Serveringstillståndet bör därför återkallas med stöd av 9 kap 
18 § punkt 1 alkohollagen, då det inte längre utnyttjas.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-06-11 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att enligt 9 kap 18 § punkt 1 alkohol- 
lagen återkalla stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Dilara  
Restaurang att året runt servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkohol-
drycker måndag till söndag 11.00-01.00 från och med 2014-06-15.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-19 
 

SN AU § 103 Dnr SN 2014:69.040 
 
 

Månadsuppföljning per maj 2014  
 
Ärendebeskrivning  
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsuppföljning januari-maj 2014 redovisas.  
  
Beslutsunderlag  
– Socialnämndens månadsuppföljning per maj 2014.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av månadsuppföljning per maj 
2014 och översänder den, för kännedom, till kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden följande: 
–   Socialnämnden har tagit del av månadsuppföljning per maj 2014.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-19 
 

SN AU § 104 Dnr SN 2014:158.060 
 
 

Uppföljning av avtal med Förenade Care, tillsyn i hemtjänsten 
 
Ärendebeskrivning  
Lomma kommun har ingått avtal med Förenade Care gällande verksamhetsdrift av 
särskilt boende och hemtjänst i ordinärt boende. Avtalet löper från 2013-03-01 till 
2016-02-29 med möjlighet till förlängning med två år vid två tillfällen.  
Under mars och april månad 2014 genomförde kommunen oanmälda tillsynsbe-
sök i hemtjänstområdena i Lomma och i Bjärred. Uppföljningsområdena omfatta-
de huvudsakligen bemanning, omvårdnadspersonalens utbildning och kompetens, 
rutiner för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt dokumentation.  

 
Resultatet från tillsynsbesöken redovisades vid kommunens samrådsmöte med 
Förenade Care den 28 april. Förenade Care gavs möjlighet att inkomma med 
kommentarer på resultatet och har lämnat ett svar på avtalsuppföljningen.  
Utifrån den nu genomförda avtalstillsynen gör förvaltningen bedömningen att 
verksamheten i ordinärt boende, i avtalets väsentliga delar, drivs i enlighet med 
upprättat avtal.  

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-06-04 
– Tillsynsrapport: Uppföljning av avtal med Förenade Care 
– Svar från Förenade Care på avtalsuppföljning  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
–   Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-19 
 

SN AU § 105 Dnr SN 2014:3.709 
 
 

Information från förvaltningen  
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om 

 
– Arbetet med att ta fram förslag till budget för socialnämnden 2015-2017 pågår 

inom förvaltningen.   
 
– Avstämningar sker med Förenade Care i frågor gällande samarbete och avtal.  

  
– Semesterplanering pågår inom förvaltningen. Bemanningen under sommaren 

är något lägre under sommaren, men semesterplaneringen är god och det finns 
personal på plats hela sommaren. 

 
– Introduktion av tillförordnad förvaltningschef, Anette Fäldt, sker på måndag 

den 23 juni. Britt-Marie Pettersson, förvaltningschef, lämnar sin tjänst den 21 
juli och Lennart Eriksson, avdelningschef, är tillförordnad förvaltningschef 
från den 21 juli fram tills att Anette Fäldt börjar sin tjänstgöring den 1 sep-
tember.  

 
– Inflyttningen i det nya äldreboendet Orion har påbörjats. 12 personer har 

flyttat in på plan 3 och 8 personer har flyttat in på plan 2.  
 
– Introduktion av Förenade Cares sommarpersonal är klar.  

 
– Rekrytering pågår av ny enhetschef efter Christina Ekdahl, för enheten för re-

habilitering, hälsa, vård och omsorg.  
 

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

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

 


