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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-18  
 

SN AU § 133 Dnr SN 2014:188.750 
 
 

Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete  
 

Ärendebeskrivning  
Socialnämndens arbetsutskott har uppmärksammat behovet av en systematisk me-
tod för kvalitetssäkring och uppföljning av insatser inom Individ och familjeom-
sorg. Syftet är att är att metoden med tiden ska kunna användas vid all hantering 
av inkomna ärenden till Individ och familjeomsorgen. 
 
I mars 2014 redovisade socialförvaltningen en rapport för socialnämnden avseen-
de systematisk metod för kvalitetssäkring och uppföljning av insatser inom indi-
vid- och familjeomsorgen. I rapporten redovisades sex utvecklingsområden:  
 
- Tillgänglighet och den konsultativa rollen  
- Kvalitetssäkring av utredningar, barnperspektiv, rättssäkerhet 
- Utredarens roll kontra utförarens 
- Barns delaktighet i överväganden och utredningar 
- Placeringar utanför familjen, t ex familjehem, institutionsplaceringar 
- Avtalstecknande och uppföljning av avtalen vid institutionsplaceringar 
 
I tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2014-08-28 redovisas en upp-
följning av de utvecklingsområden som redovisades i rapporten.  
 
Med presenterade förändringar och vidtagna åtgärder bedöms behovet av en sys-
tematisk metod för kvalitetssäkring och uppföljning av insatser inom Individ och 
familjeomsorg vara tillgodosett. De olika arbetssätten ska användas vid all hanter-
ing av inkomna ärenden till Individ och familjeomsorgen. 

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-08-28.  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
–   Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-18 
 

SN AU § 134 Dnr SN 2014:1.709 
 
 

Ständiga förbättringar 
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnar Olof Olsson, områdeschef, Moa Blomqvist, integra-
tionshandledare och Charlotte Widén Odder, avdelningschef information om  
arbetet med ständiga förbättringar inom verksamheten för ensamkommande  
flyktingbarn och ungdomar.  

 
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Sammanträdesdatum s. 5 (22) 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-18 
 

SN AU § 135 Dnr SN 2014:2.709 
 
 

Mål- och resultatuppföljning  
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet medverkar Olof Olsson, områdeschef, Moa Blomqvist, integra-
tionshandledare och Charlotte Widén Odder, avdelningschef och redovisar hur 
man inom inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar 
arbetar med mål- och resultatuppföljning.  

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-18  
 

SN AU § 136 Dnr SN 2014:69.757 
 
 

Delårsrapport för socialnämnden 2014  
 

Ärendebeskrivning  
Delårsrapport för år 2014 för socialnämnden redovisas. Rapporten visar verksam-
heternas resultat för perioden januari-augusti samt inkluderar en helårsprognos.  

  
Beslutsunderlag  
– Socialnämndens delårsrapport januari-augusti 2014 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ha tagit del av informationen och 
 överlämnar delårsrapporten till socialnämnden. 

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
– Socialnämnden beslutar att ha tagit del av informationen och överlämnar  
delårsrapporten till kommunstyrelsen.  

 
./.                Bilaga A 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-18 
 

SN AU § 137 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 att ett hem har blivit utrett och att socialförvalt-
ningen arbetar med att ta fram ett förslag till avtal.  

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-18 
 

SN AU § 138 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap § 8 a Föräldrabalken 
 

Ärendebeskrivning  
Utredning om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap § 8a Föräldrabalken avseende 
N.N.   
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-08-22 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att hos tingsrätten ansöka om att N.N 
förordnas som särskilt förordnad vårdnadshavare för N.N jml 6 kap § 8a Föräld-
rabalken, då N.N:s mor är varaktigt förhindrad att sörja för N.N:s behov.   
 
Bilaga SN AU § 138/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-18 
 

SN AU § 139  Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap § 8 a Föräldrabalken 
 

Ärendebeskrivning  
Utredning om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap § 8a Föräldrabalken avseende 
N.N.   
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-08-20 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att hos tingsrätten ansöka om att N.N 
förordnas som särskilt förordnad vårdnadshavare för N.N jml 6 kap § 8a Föräld-
rabalken, då N.N:s förälder är varaktigt förhindrad att sörja för N.N:s behov.  
 
Bilaga SN AU § 139/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-18 
 

SN AU § 140  Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap § 9 Föräldrabalken 
 

Ärendebeskrivning  
Utredning om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap § 9 Föräldrabalken avseende 
N.N.   

 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-08-20 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att hos tingsrätten ansöka om att N.N 
förordnas som särskilt förordnad vårdnadshavare för N.N jml 6 kap § 9 Föräldra-
balken, då N.N:s föräldrar är avlidna.  
 
Bilaga SN AU § 140/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Sammanträdesdatum s. 11 (22) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-18 
 

SN AU § 141 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, 2014-08-28 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga den 
till handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 141/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-18 
 

SN AU § 142 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, 2014-08-22 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga den 
till handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 142/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-18 
 

SN AU § 143 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, 2014-08-22 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga den 
till handlingarna.  

 
Bilaga SN AU § 143/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-18 
 

SN AU § 144 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, 2014-08-22 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga den 
till handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 144/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-18 
 

SN AU § 145 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av placering på behandlings-
hem  

 
Ärendebeskrivning  
Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) i form av placering 
på behandlingshem för N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-09-01 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att jml 4 kap 1 § socialtjänstlagen  
bevilja N.N behandling under 29 dagar på Nämndemansgården med tillhörande 
efterbehandling om elva månader.  
 
Bilaga SN AU § 145/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-18 
 

SN AU § 146 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av fortsatt placering på  
behandlingshem  

 
Ärendebeskrivning  
Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) i form av fortsatt  
placering på behandlingshem för N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-08-27 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N placering enligt 4 kap 1 
§ socialtjänstlagen på Jabboks Vad under en period om tre månader, då behovet 
inte kan tillgodoses på annat sätt.  
 
Bilaga SN AU § 146/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-18  
 

SN AU § 147  Dnr SN 2007:51.702 
 
 

Utredning om återkallelse av serveringstillstånd jml 9 kap 18 § 
Alkohollagen 

 
Ärendebeskrivning  
BlåBrunt AB upphör med sin verksamhet på Fiskmåsen från och med 2014-08-31. 
BlåBrunt AB vill att tillståndet återkallas då det inte kommer att kunna utnyttjas.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-08-21 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att enligt 9 kap 18 § punkt § 1 alkohol-
lagen återkalla stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för BlåBrunt AB 
att året runt servera starköl, vin spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker mån-
dag till söndag 11.00-01.00 från och med 2014-08-31.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Sammanträdesdatum s. 18 (22) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-18 
 

SN AU § 148 Dnr SN 2014:103.752 
 
 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende 
klagomål, dnr 8.2-9903/2014 

 
Ärendebeskrivning  
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begär nämndens yttrande i ett ärende av-
seende klagomål. Ärendet gäller klagomål om otillräcklig aktivitet utifrån oros-
anmälan rörande en ung kvinna vid socialtjänsten i Lomma kommun.  
 
Nämnden ska vidta åtgärder för att:  
 
- säkerställa att rutiner finns för att ta emot samt sammanställa och analysera 

klagomål och synpunkter enligt 5 kap. 3 och 6 § § SOSFS 2011:9.  
- säkerställa att rutiner finns enligt 2 kap. 7 § SOL för att erbjuda att en indivi-

duell plan upprättas för personer som har behov av insatser enligt hälso- och 
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen och som har behov av samordning.  

 
I april 2014 fastställdes en ny rutin för avvikelsehantering. Rutinen omfattar samt-
liga verksamheter inom socialförvaltningen och beskriver hur synpunkter, klago-
mål, avvikelser samt vårdskador och missförhållanden ska hanteras. I samband 
med att den nya rutinen fastställdes reviderades blanketten för rapport av avvikel-
se och blanketten för rapport om missförhållande eller risk för missförhållande 
(Lex Sarah). Samtliga medarbetare har via utbildningsinsatser informerats om de 
nya rutinerna.  
 
Som ett komplement till den förvaltningsövergripande rutinen har en rutin för 
klagomålshantering inom individ- och familjeomsorgen tagits fram.  
I Rutin för samordnad vårdplanering beskrivs hur samordnad vårdplanering mel-
lan Region Skånes slutenvård, hälsovalsenheterna och kommunen ska ske.  
Rutinen omfattar samtliga verksamheter inom socialförvaltningen och reviderades 
i januari 2014.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-09-01 
– Beslut från IVO dnr 8.2-9903/2014  
– Rutin för avvikelsehantering 
– Blankett Lex Sarah 
– Avvikelseblankett  
– Rutin för klagomålshantering inom individ- och familjeomsorgen 
– Rutin för samordnad vårdplanering 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-18 
 

Forts. SN AU § 148 Dnr SN 2014:103.752 
 
 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden beslutat följande: 
– Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande och översänder 
det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt att paragrafen justeras ome-
delbart.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Sammanträdesdatum s. 20 (22) 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-18  
 

SN AU § 149 Dnr SN 2014:169.757 
 
 

Remissvar angående Betänkandet Assisterad befruktning för  
ensamstående kvinnor (SOU 2014:29)  

 
Ärendebeskrivning  
Socialnämnden har blivit inbjuden att lämna synpunkter på delbetänkandet Assi-
sterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014: 29).Utredningens över-
gripande uppdrag är att överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt 
barnlösa att kunna bli föräldrar.  

 
Socialnämnden i Lomma kommun delar utredarens uppfattning att konsekvenser-
na bara får marginell betydelse för nämnden. Socialnämnden är redan i dag skyl-
dig att genomföra en faderskaps – eller en föräldraskapsutredning när en svensk 
ensamstående kvinna har fött barn och barnet dels står under någons vårdnad dels 
har hemvist i Sverige. En del av dessa utredningar genomförs redan idag avseende 
barn som tillkommit genom assisterad befruktning i utlandet.  
   
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-09-10 
– Betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
–   Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande och översänder 
det till regeringskansliet samt förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-18  
 

SN AU § 150 Dnr SN 2014:190.214 
 
 

Yttrande över förslag till planprogram för Alnarpsområdet 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till samråd kring förslag till plan-
program för Alnarpsområdet. Huvudsyftet med planprogrammet är att visa grund-
dragen i användningen av mark och vatten samt visa på olika utvecklingsmöjlig-
heter i området. Planprogrammet för Alnarpsområdet kommer att följas av 
upprättande av en eller flera detaljplaner som i ytterligare detalj beskriver an-
vändningen av området.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-09-02 
– Planprogram för Alnarpsområdet  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden vill lyfta fram betydelsen av Alnarpsområdet som plats för 
möten och rekreation. I den fortsatta planeringen av Alnarpsområdet är det viktigt 
att skapa god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar så att områ-
det kan vara en plats för alla kommuninvånare. Socialnämnden har inget att in-
vända mot förslag till planprogram för Alnarpsområdet.  

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 22 (22) 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-18 
 

SN AU § 151 Dnr SN 2014:3.709 
 
 

Information från förvaltningen 
 

Ärendebeskrivning  
Vid sammanträdet lämnar tillförordnad förvaltningschef Anette Fäldt information 
om 
 
– Inspirationsdag den 8 oktober mellan kl 14-18. Temat för inspirationsdagen  
är IT och teknik.  
 
– Ett nytt förslag till avtal för mottagning av ensamkommande barn och  
ungdomar håller på att tas fram. Ambitionen är att avtalet ska ha samma utform-
ning som nuvarande avtal.  
 
– Temadag för socialnämnden äger rum den 9 oktober. Fokus för dagen är   
området HVO (Hälsa, vård och omsorg).  
 
– Studiebesök för socialnämnden arrangeras den 30 september, inom de  
verksamheter som avdelningschef Åsa-Marie Sundström ansvarar för. Åsa-Marie 
Sundström frågar arbetsutskottets ledamöter om det är något specifikt som de vill 
fokusera på under dagen.  

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

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

 


