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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-08-21 
Plats  Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup   
Tid kl. 08.30-11.40  
Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer(M) ordförande  

Bert Larsson (M) vice ordförande 
Barbro Söderberg (S) ledamot 
Lena Forsberg (M) ledamot 
Britt Hjertqvist (FP) ledamot 
 
 

 

Övriga deltagare Lennart Eriksson, tf förvaltningschef §§ 111-130 
Anette Fäldt, tillträdande tf. förvaltningschef §§ 111-130 
Åsa-Marie Sundström, avdelningschef §§ 111-119 
Sofie Thelander, kvalitetsstrateg §§ 127-128 
Susanne Persson nämndsekreterare §§ 111-130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Barbro Söderberg     

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2014-08-26 Paragrafer 
111-130 

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 2014-08-21   

Paragrafer 111-130   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-08-27 Datum när anslaget  
tas ned 

2014-09-18 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-08-21 
 

SN AU § 111  
 
 

Medgivande av närvaro- och yttranderätt  
 
Ärendebeskrivning  
Anette Fäldt kommer den 1 september att tillträda tjänsten som tillförordnad för-
valtningschef för socialförvaltningen men önskar delta vid dagens sammanträde. 
Socialnämndens arbetsutskott har att besluta om medgivande av närvaro- och  
yttranderätt för Anette Fäldt.  

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att medge Anette Fäldt närvaro- och  
yttranderätt vid dagens sammanträde.   

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-08-21 
 

SN AU § 112 Dnr SN 2014:176 
 
 

Information om jourhem  
 
Ärendebeskrivning  
Åsa-Marie Sundström, avdelningschef, ger vid varje utskottssammanträde infor-
mation om verksamheten avseende jourhem. Åsa-Marie Sundström informerar  
arbetsutskottets ledamöter om pågående rekrytering av jourhem.  

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-08-21 
 

SN AU § 113 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Omprövning vid placering enligt 13 § LVU  
 

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

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-08-06 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att N.N ska vara fortsatt  
omhändertagen jml 1 och 3 §§ LVU, då de förhållanden som ligger till grund för 
vården alltjämt föreligger.  

 
Bilaga SN AU § 113/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-08-21 
 

SN AU § 114 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL  
 

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

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-08-08 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga  
den till handlingarna.  

 
Bilaga SN AU § 114/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-08-21 
 

SN AU § 115 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL  
 

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

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-06-24 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga  
den till handlingarna.  

 
Bilaga SN AU § 115/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-08-21 
 

SN AU § 116 Dnr SN 2007:51.702 
 
 

Återkallelse av serveringstillstånd jml 9 kap 18 § Alkohollagen 
 

Ärendebeskrivning  
Caféet i Lomma upphör med sin verksamhet på Blå Caféet från och med 2014-08-
14. Tillståndshavaren framför att serveringslokalen enligt avtal kommer att över-
tas av annat bolag. Caféet i Lomma vill att tillståndet återkallas då det inte kom-
mer att kunna utnyttjas.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-08-11 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att enligt 9 kap 18 § punkt 1  
Alkohollagen återkalla stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Café-
et i Lomma att året runt servera starköl, vin spritdrycker och andra jästa alkohol-
drycker måndag till söndag 11.00-01.00 från och med 2014-08-14.  

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 9 (23) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-08-21 
 

SN AU § 117 Dnr SN 2014:14.702 
 
 

Återkallelse av serveringstillstånd jml 9 kap 18 § Alkohollagen 
 

Ärendebeskrivning  
Malmö Chinatown Wong & Sen Aktiebolag upphörde med sin verksamhet på 
restaurang China Town från och med 2014-08-01. Malmö Chinatown Wong & 
Sen Aktiebolag vill att tillståndet återkallas då det inte kommer att kunna utnytt-
jas.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-08-11 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att enligt 9 kap 18 § punkt 1  
Alkohollagen återkalla stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för 
Malmö Chinatown Wong & Sen Aktiebolag att året runt servera starköl, vin, sprit-
drycker och andra jästa alkoholdrycker måndag till söndag 11.00-01.00 från och 
med 2014-08-01.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-08-21 
 

SN AU § 118 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Medgivande enligt 6 kap 12 § SoL  
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om medgivande enligt 6 kap 12 § socialtjänstlagen (SoL) gällande N.N 
och N.N att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-08-08 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N och N.N medgivande  
enligt 6 kap 12-14 §§ SoL att ta emot utländskt barn i syfte att adoptera det.  

 
Bilaga SN AU § 118/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-08-21 
 

SN AU § 119 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Yttrande angående adoption enligt kap 4 § 10 Föräldrabalken 
 

Ärendebeskrivning  
Yttrande avseende ansökan från N.N angående adoption enligt 4 kap § 10 Föräld-
rabalk. N.N ansöker om att få adoptera sin makas N.Ns dotter N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-08-08 
 
Socialnämndens arbetsutskott  föreslår socialnämnden besluta  
följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta yttrandet och översända detsamma till  
Lunds tingsrätt, Box 75, 221 00 Lund samt att paragrafen förklaras omedelbart ju-
sterad.  

 
Bilaga SN AU § 119/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-08-21 
 

SN AU § 120 Dnr SN 2014:60 
 
 

Budget för socialnämnden 2015-2017 
 

Ärendebeskrivning  
Föreligger förslag till Budget 2015-2017 för socialnämnden. Nämnden fortsätter 
sina satsningar på förebyggande arbete inom alla tre KF-områdena vilket är av 
största vikt framöver, framförallt då befolkningen inom de äldre målgrupperna 
förväntas öka markant fram till 2030 samtidigt som antalet barn och unga i kom-
munen också ökar. 

 
Sammantaget beräknas socialnämndens nettokostnader, jämfört med budget 2014, 
öka med 10 543 tkr år 2015, 19 272 tkr år 2016 samt 27 697 tkr år 2017. De störs-
ta ökningarna beror på helårseffekt av nytt särskilt boende, volymökning inom 
hemtjänsten, indexuppräkningar enligt avtal samt kostnader för en ny gruppbostad 
inom LSS. 

 
Lomma kommun har, jämfört med andra kommuner i länet och riket, mycket låga 
kostnader för verksamheterna inom individ- och familjeomsorg och LSS. Som ex-
empel kan nämnas att kostnaderna för barn- och ungdomsvård (2011) totalt sett 
var ungefär hälften så stora som jämförbara kommuner och tre gånger lägre jäm-
fört med riket. Socioekonomiska faktorer och en effektiv organisation är några av 
förklaringarna till detta. 

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-08-13 
– Budget för socialnämnden 2015-2017 
– Bilaga 1: Sammanställning, socialnämndens budget 2015-2017 
– Bilaga 2: Budget 2015 samt plan för ekonomin åren 2016-2017 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-08-21 
 

Forts. SN AU § 120 Dnr SN 2014:60 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att fastställa tjänsteskrivelsens bilaga 2 som nämn-

dens förslag till budget för 2015 och plan för 2016 och 2017.  
 

– Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om komplette-
rande ramtilldelning om 2 643 tkr för 2015, 5 672 tkr för 2016 och 8 957 tkr 
för 2017, avseende beräknade indexhöjningar av priserna för entreprenaddrift 
av vård och omsorg. 

 
– Socialnämnden beslutar att meddela kommunfullmäktige att det är av stor vikt 

att överföringen av nämndens budgetöverskott i driftredovisningen från år 
2013 överföres till nämndens budget för år 2015 (enligt KF § 25/2014), med 
möjlighet för nämnden att omfördela medlen mellan verksamheterna. 

 
./.                Bilaga 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-08-21 
 

SN AU § 121 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. 

 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2014-06-19 redovisades ordförandes förslag 
2014-06-11, varefter arbetsutskottet beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att 
genomföra redaktionella ändringar i förslaget, utifrån utskottets diskussioner. 

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-08-12 
– Bilaga: Ordförandens förslag 2014-06-19 till nämndsplan för socialnämnden 

2015 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att fastställa nämndsplan 2015 för socialnämnden 
 i enlighet med ordförandens förslag 2014-06-19, för hörande i kommunstyrelsen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-08-21 
 

SN AU § 122 Dnr SN 2014:168.214 
 
 

Förslag till plan för intern kontroll 2015 
 

Ärendebeskrivning  
Enligt gällande reglemente för intern kontroll i Lomma kommun åligger det 
nämnden att för varje budgetår anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Resultatet från genomförd uppföljning, ska därefter, i samband med 
årsbokslutets upprättande, rapporteras till kommunstyrelsen och revisionen.  

 
Enligt nya anvisningar ska planering och uppföljning av intern kontroll ske via 
verksamhetssystemet Stratsys. Planens kontrollpunkter har, som tidigare, identifi-
erats i samband med en riskanalys. Riskanalysen, som tydliggör sannolikheten 
och konsekvensen av olika icke önskade händelser, genomförs i Stratsys.  

 
Aktiviteter som följs upp utifrån andra rutiner och styrsystem identifieras inte som 
kontrollpunkter i planen för intern kontroll.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-06-05 
– Bilaga: Förslag till plan för intern kontroll 2015 
 
Socialnämndens arbetsutskotts handläggning  
–   Socialnämndens arbetsutskotts ledamöter enas om att göra ett tillägg i besluts-
förslaget beslutsförslaget så att socialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en 
plan för övrig uppföljning 2015 och framåt som ska redovisas för nämnden.  
 

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att fastställa plan för intern kontroll 2015 samt att  
ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för övrig uppföljning 2015 
och framåt som ska redovisas för nämnden. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-08-21 
 

SN AU § 123 Dnr SN 2014:198.790 
 
 

Krislednings- och krisstödsplan för socialnämnden  
 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen antog, under våren 2014, en krisledningsplan för Lomma 
kommun. Varje nämnd/förvaltning ska därefter ta fram sin egen krisledningsplan, 
som underlag för hur nämnden/förvaltningen ska agera i en krissituation. 

 
Ansvarsförhållanden flyttas inte vid en kris. En kris, ska i så stor utsträckning som 
möjligt, hanteras av den nämnd/förvaltning där krisen uppstår. Vid en allvarlig el-
ler extraordinär händelse kan den centrala krisledningen aktiveras. 

 
Krisledningsplanen ska, vid varje ny mandatperiod, utvärderas och revideras vid 
behov. Krisledningsplanen ska också utvärderas efter en kris. 

 
Förutom att socialnämnden är ansvarig för att ta fram en krisledningsplan är, en-
ligt Lomma kommuns krisplan, förvaltningschefen vid socialförvaltningen ansva-
rig för den operativa krisstödsgruppen som ska finnas i kommunen. Krisstöds-
gruppen ska bestå av professionella personer som kan möta människor i olika 
typer av akuta krissituationer. Gruppen är avsedd att aktiveras i ett akut läge, vid 
händelser där behov av psykosocialt stöd är stort. 

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-07-09 
– Bilaga: Förslag till Krisledningsplan för socialnämnden i Lomma kommun  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens bilaga Krisledningsplan som  
sin egen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-08-21 
 

SN AU § 124 Dnr SN 2014:185.214 
 
 

Yttrande över remiss avgränsning och föreskrifter för kommande 
naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden att lämna synpunkter på förslag till 
avgränsning och föreskrifter för kommande naturreservat ”Alkärret i Haboljung” i 
Lomma kommun. Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla ett natur-
område av stort värde för biologisk mångfald.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-08-11 
– Beslut från kommunstyrelsen 2014-06-18 § 104  
– Remiss avgränsning och föreskrifter för det kommande naturreservatet 

”Alkärret i Haboljung” i Lomma kommun 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har inget att invända mot förslaget till avgränsning och  
föreskrifter för kommande naturreservat ”Alkärret i Haboljung” i Lomma kom-
mun. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-08-21 
 

SN AU § 125 Dnr SN 2014:158.214 
 
 

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Lomma 33:11 m fl i 
Lomma (område vid Sjögräsgatan)  

 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till samråd för att hämta in syn-
punkter på förslag till ny detaljplan för del av Lomma 33:11 m.fl. i Lomma (om-
råde vid Sjögräsgatan). Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för torg, tek-
nisk anläggning samt friluftsområde och/eller skola. I samband med planarbetet 
sker en översyn av trafik- och parkeringssituationen inom planområdet. 

 
Socialförvaltningen driver idag en LSS-gruppbostad i nära anslutning till planom-
rådet. Det bor således personer med olika typer av funktionshinder i området. 
Tillgänglighetsfrågorna i området är därför särskilt viktiga att beakta i detaljpla-
nen.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-06-12 
– Förslag till detaljplan för del av Lomma 33:11 m fl i Lomma (område vid  
Sjögräsgatan)  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har inget att invända mot förslag till detaljplan för del  
av Lomma 33:11 m.fl. i Lomma (område vid Sjögräsgatan). 

 
Socialnämnden är positiv till en satsning på att försköna området vid Sjögräsga-
tan. Då det finns en LSS-gruppbostad i nära anslutning till planområdet är det sär-
skilt viktigt att i området säkerställa god tillgänglighet för funktionshindrade.  

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-08-21 
 

SN AU § 126 Dnr SN 2014:159.214 
 
 

Yttrande över förslag till detaljplan för Fjelie 3:16 m fl i Fjelie 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till utställning för att hämta in 
synpunkter på förslag till ny detaljplan för Fjelie 3:16 m.fl. i Fjelie.  

 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra kvartersmark för bostä-
der och allmän platsmark för park, gata och natur inom Fjelie 3:16 m.fl. 

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-06-12 
– Förslag till detaljplan för Fjelie 3:16 m.fl. i Fjelie.  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har inget att invända mot förslag till detaljplan för Fjelie 3:16 
m.fl. i Fjelie. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-08-21 
 

SN AU § 127 Dnr SN 2014:159.214 
 
 

Öppna jämförelser 2014 – Stöd till personer med funktionsned-
sättning 

 
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. 
Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning består av jämfö-
relser inom fyra områden:  
 
- LSS-området utifrån ett myndighetsperspektiv 
- Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 
- Daglig verksamhet enligt LSS 
- Bostad med särskild service enligt LSS 

 
Resultatet redovisas via indikatorer som påvisar ett underliggande förhållande el-
ler en utveckling. Indikatorerna har tagits fram med utgångspunkt från aktuell 
forskning eller beprövad erfarenhet och lagstiftning. Socialstyrelsen presenterar 
för femte gången öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsätt-
ning. I år presenteras 96 indikatorer varav 24 är nya eller förändrade sedan förra 
året. Undersökningen bygger på fyra enkätinsamlingar, en enkät inom respektive 
område.  Enkätinsamlingen pågick under perioden november 2013 till februari 
2014.  
 
Förvaltningen har utifrån Lomma kommuns resultat identifierat ett antal utveck-
lingsområden.  

  
Beslutsunderlag   
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-06-24 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-08-21 
 

SN AU § 128 Dnr SN 2014:159.214 
 
 

Öppna jämförelser 2014 – Missbruks- och beroendevård 
 

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.  

 
Resultatet redovisas via indikatorer som påvisar ett underliggande förhållande el-
ler en utveckling. Indikatorerna har tagits fram med utgångspunkt från aktuell 
forskning eller beprövad erfarenhet och lagstiftning. Socialstyrelsen presenterar 
för sjätte gången öppna jämförelser av missbruks- och beroendevår-
den. Jämförelserna omfattar 93 indikatorer för kommunernas socialtjänst, lands-
tingens beroendevård och gemensamt drivna beroendemottagningar. Av dem är 
43 indikatorer nya och åtta förändrade jämfört med förra året. Undersökningen 
bygger på enkäter till kommuner, landsting/region och beroendemottagningar, 
samt på olika registerdata. Enkätinsamlingen pågick under perioden 2 december 
2013 – 31 januari 2014.   
 
Förvaltningen har utifrån Lomma kommuns resultat identifierat ett antal utveck-
lingsområden.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-06-24 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen. 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 22 (23) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-08-21 
 

SN AU § 129 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 till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport 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 vidare 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 2 år 2014 är anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). Samtliga sex individärenden har verkställts under maj och juni månad 
2014.  

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-06-24 
 
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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 Sammanträdesdatum s. 23 (23) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-08-21 
 

SN AU § 130 Dnr SN 2014:3.709 
 
 

Information från förvaltningen 
 

Ärendebeskrivning  
Vid sammanträdet lämnar tillförordnad förvaltningschef Lennart Eriksson infor-
mation om 
 
– Arbetsbelastningen för individ- och familjeomsorgen har varit hög under 

sommaren.  
 
– Igångsättandet och inflyttningen på nya boendet Orion har gått bra och plan 2 

och 3 är nu fullbelagda. Ett övervägande om när plan 1 ska öppnas samt vil-
ken inriktning verksamheten där ska ha, kommer att göras under hösten 2014. 

 
– En ny LSS-bostad kommer under år 2016 att öppnas, sannolikt i Lillevångens 

lokaler. 
  
– Förvaltningens hantering under sommaren gällande behovet av platser för 

korttidsvistelse har gått bra.  
 

– Medicinskt ansvarig sjuksköterska Berit Silow går i pension den 1 oktober. 
Socialförvaltningen arbetar på en lösning gällande bemanningen från den  
1 oktober.  
 

– Enhetschef Gunnel Edgren har sagt upp sig och kommer att sluta sin tjänst i 
oktober. Rekryteringen av en ny enhetschef är påbörjad.  

 
– Lägesrapport avseende verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

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

 


