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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-23 
Plats  Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup   
Tid kl. 08.30-11.30  
Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande  
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Lena Forsberg (M) ledamot 
Britt Hjertqvist (FP) ledamot 
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 Ordförande   
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  Barbro Söderberg  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott   

Sammanträdesdatum 2014-10-23   

Paragrafer 154-172 (§§ 152-153  
justerades omedelbart och 
finns i separat protokoll) 

  

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-10-30 Datum när anslaget  
tas ned 

2014-11-21 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-23 
 

SN AU § 154 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Placering på HVB enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser placering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen på HVB för N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-10-23 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N placering enligt 4 kap  
1 § socialtjänstlagen på Smedgatan 1-3, då behovet inte kan tillgodoses på annat 
sätt.  
 
Bilaga SN AU § 154/14 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 4 (22) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-23 
 

SN AU § 155 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Placering på HVB enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser placering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen på HVB för N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-10-23 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N placering enligt 4 kap  
1 § socialtjänstlagen på Smedgatan 1-3, då behovet inte kan tillgodoses på annat 
sätt.  
 
Bilaga SN AU § 155/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Sammanträdesdatum s. 5 (22) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-23 
 

SN AU § 156 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Placering på behandlingshem jml 4 kap 1 § socialtjänstlagen 
(SoL)  

 
Ärendebeskrivning  
Utredning om placering på behandlingshem jml 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
för N.N.   
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-10-01 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N placering enligt 4 kap  
1 § socialtjänstlagen på behandlingshem, då behovet inte kan tillgodoses på annat 
sätt.  
 
Bilaga SN AU § 156/14 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 6 (22) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-23 
 

SN AU § 157 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Placering på behandlingshem jml 4 kap 1 § socialtjänstlagen 
(SoL)  

 
Ärendebeskrivning  
Utredning om fortsatt placering på behandlingshem jml 4 kap 1 § socialtjänstla-
gen (SoL) för N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-10-01 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N fortsatt placering enligt 
4 kap 1 § socialtjänstlagen på behandlingshem under tiden 141025-150425, då 
behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.  
 
Bilaga SN AU § 157/14 

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

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 7 (22) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-23 
 

SN AU § 158 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Familjehemsplacering jml 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)  
 

Ärendebeskrivning  
Utredning om familjehemsplacering jml 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) avseen-
de N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-10-01 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N familjehemsplacering 
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) i familjehemmet N.N och N.N, då behovet 
inte kan tillgodoses på annat sätt.  
 
Bilaga SN AU § 158/14 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 8 (22) 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-23 
 

SN AU § 159 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Övervägande vid placering jml 6 kap 8 § socialtjänstlagen (SoL)  
 

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

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-09-15 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga den 
 till handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 159/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Sammanträdesdatum s. 9 (22) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-23 
 

SN AU § 160  Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Övervägande vid placering jml 6 kap 8 § socialtjänstlagen (SoL)  
 

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

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-09-22 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga den 
 till handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 160/14 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 10 (22) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-23 
 

SN AU § 161 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Medgivande jml 6 kap 12 § socialtjänstlagen (SoL)  
 

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

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-09-29 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N och N.N medgivande 
enligt 6 kap 12-14 §§ socialtjänstlagen (SoL) att ta emot utländskt barn i syfte att  
adoptera det.  
 
Medgivandet gäller endast för adoption vid medverkan av svensk auktoriserad  
adoptionsorganisation.  
 
Medgivandet gäller under två års tid från beslutsdatum men kan komma att åter-
kallas om familjens förhållanden väsentligen förändras under den tid som medgi-
vandet gäller. Makarna är skyldiga att anmäla till socialnämnden om deras om-
ständigheter ändras väsentligen under den tid medgivandet gäller.  
 
Bilaga SN AU § 161/14 

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

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-23 
 

SN AU § 162 Dnr SN 2014:157.753 
 
 

Ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2015 
 

Ärendebeskrivning  
2007-01-23 fastställde socialnämnden regler för bidragsgivning till föreningar 
inom socialnämndens verksamhetsområde, vilka reviderades 2011-10-04. Revide-
ringarna innebär att förslag till bidragsfördelning numera grundas på ansökan från 
föreningarna.   
 
Vid ansökningstidens utgång, 2014-08-31, hade sexton föreningar inkommit med 
ansökan om föreningsbidrag. Huvudparten av föreningarna är väl kända i kom-
munen och har sedan flera år tillbaka erhållit föreningsbidrag från socialnämnden. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram en skrivelse med förslag till fördelning av före-
ningsbidrag för verksamhetsåret 2015. I skrivelsen redovisas förslag till fördel-
ning av föreningsbidrag för verksamhetsåret 2015, eventuellt önskat bidrag samt 
förra årets tilldelning av föreningsbidrag. 

 
Förvaltningens förslag innebär att 132 500 kr av totalt avsatta 150 tkr fördelas. 
Resterande 17 500 kr föreslår förvaltningen reserveras för eventuellt kommande 
bidragsansökningar under löpande år. 
 
Arbetsutskottets handläggning 
Under arbetsutskottets sammanträde förs en diskussion bland ledamöterna om  
förslaget till fördelning av föreningsbidrag för verksamhetsåret 2015. Arbetsut-
skottets ledamöter enas om att ärendet ska återremitteras till socialförvaltningen 
för att förtydliga och motivera förslag till fördelning av föreningsbidrag. 

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-09-25 
– Förslag på fördelning av föreningsbidrag för verksamhetsåret 2015 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet ansökan om  
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2015 till socialförvaltningen för att förtydliga 
och motivera förslag till fördelning av föreningsbidrag. 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 12 (22) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-23 
 

SN AU § 163 Dnr SN 2014:130.751 
 
 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående 
inkommet klagomål, dnr 8.2-23064/2014 

 
Ärendebeskrivning  
Den 18 augusti inkom klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gäl-
lande handläggningen av ett barnärende. IVO begär nämndens yttrande över  
klagomålsskrivelsen. Av yttrandet ska bland annat framgå huruvida det finns en 
pågående utredning, om kontakten med barnet efter anmälan togs på det sätt som 
beskrivs i klagomålet samt om vårdnadshavaren kontaktades innan kontakt togs 
med barnet.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande, daterat 2014-09-25. 

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse med yttrande från socialförvaltningen, 2014-09-25 
– Begäran från Inspektionen för vård och omsorg om yttrande och handlingar, 

2014-09-03  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande och översänder  
det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Sammanträdesdatum s. 13 (22) 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-23 
 

SN AU § 164 Dnr SN 2014:107.750 
 
 

Uppföljning av 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.  
Socialförvaltningen har tagit fram en skrivelse i ärendet och de externa placering-
arna redovisas i en bilaga till skrivelsen.  
 
Utöver de placeringar som redovisas har förvaltningen 16 ensamkommande barn 
och unga som är placerade. Tre barn i familjehem, övriga barn och ungdomar är 
placerade på kommunens egna HVB-hem med tillhörande träningslägenheter.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-10-10 
– Rapport om externa placeringar oktober 2014 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen. 

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

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 14 (22) 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-23 
 

SN AU § 165 Dnr SN 2014:212.740 
 
 

Uppföljning av individuella bemötandeplaner på särskilt boende, 
korttidsenheten och dagverksamheten 

 
Ärendebeskrivning  
År 2011 togs ett politiskt beslut i Lomma kommun om att alla personer med  
demenssjukdom som bor på särskilt boende ska ha en upprättad individuell  
bemötandeplan. Beslutet omfattar endast personer som bor på vårdboende med 
demensinriktning. För personer med demenssjukdom som bor på vårdboende med 
inriktning somatik, ska en individuell bemötandeplan upprättas då det finns svå-
righeter kring omvårdnaden. 
 
Under maj månad 2014 begärde socialförvaltningen in kopior på upprättade indi-
viduella bemötandeplaner från samtliga boendeenheter för personer med demens-
sjukdom, korttidsenheten och dagverksamheten. Samtliga inlämnade individuella 
bemötandeplaner har granskats av förvaltningens demenssjuksköterska, som gjort 
en bedömning av hur väl de individuella bemötandeplanerna stämmer överens 
med de nationella riktlinjerna.  
 
Utifrån den nu genomförda uppföljningen konstaterar socialförvaltningen att det i 
verksamheterna finns behov av förbättringar inom området. Uppföljningsresulta-
ten och de föreslagna åtgärderna har gåtts igenom, och diskuterats, med företräda-
re för berörda verksamheter. Socialförvaltningen gör bedömningen att kvaliteten i 
bemötandeplanerna framöver kommer att utvecklas så att de blir det goda verktyg 
för en bra omvårdnad som avses. 

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-10-14 
– Uppföljningsrapport 2014-10-14 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Sammanträdesdatum s. 15 (22) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-23 
 

SN AU § 166 Dnr SN 2014:69.040 
 
 

Månadsuppföljning per september 
 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. .  
  
Beslutsunderlag  
– Socialnämndens månadsuppföljning per september 2014  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-10-20 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av månadsuppföljning per  
september 2014 och överlämnar månadsuppföljningen till socialnämnden.   
 

./.                Bilaga A 
 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 16 (22) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-23 
 

SN AU § 167 Dnr SN 2014:239.100 
 
 

Yttrande över förslag till handlingsprogram enligt lagen om 
skydd mot olyckor 

 
Ärendebeskrivning  
I Lagen om skydd mot olyckor fastslås att kommunen ska ha ett handlingspro-
gram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Programmet ska enligt 
lag innehålla kommunens mål för verksamheten, redovisning av de risker för 
olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, en be-
skrivning av hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den 
planeras samt vilken förmåga och vilka resurser kommunen har och avser att skaf-
fa sig för att genomföra räddningsinsatser. 

 

Kommunstyrelsen har 2014-10-08 beslutat att remittera förslag till reviderat 
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för Lomma kommun 2015-
2018, till myndigheter som har ett väsentligt intresse i saken. Socialnämnden har 
beretts tillfälle att inkomma med synpunkter.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-10-14 
– Förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för Lomma 

kommun 2015-2018 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har inget att invända mot förslag till Handlingsprogram enligt 
 lagen om skydd mot olyckor för Lomma kommun.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Sammanträdesdatum s. 17 (22) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-23 
 

SN AU § 168 Dnr SN 2014:230 
 
 

Förslag till sammanträdestider 2015 för socialnämndens arbetsut-
skott och socialnämnden 

 
Ärendebeskrivning  
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider år 2015 för  
socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott. Förslaget har tagits fram till-
sammans med ordförande för socialnämnden, ekonomiavdelningen, förvaltnings-
chef och nämndsekreterare. Vid framtagandet av förslaget har hänsyn i möjligaste 
mån tagits till ekonomiprocesser samt sammanträdestider för planledningsgrup-
pen, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och övriga nämnder.  

 
Socialförvaltningen föreslår följande sammanträdestider för år 2015:  

 
Socialnämndens arbetsutskott: 29 januari, 12 mars, 16 april, 21 maj, 18 juni, 20 
augusti, 17 september, 22 oktober, 19 november.  

 
 

Socialnämnden: 7 januari (onsdag), 10 februari, 24 mars, 28 april, 2 juni,  
1 september, 29 september, 3 november, 1 december.  

 
Ordinarie starttid för socialnämndens arbetsutskotts sammanträden är kl 8.30. 
Ordinarie starttid för socialnämndens sammanträden är kl 18.30.  

 

Studiebesök i verksamheten arrangeras den 28 april och den 29 september, från  
kl 13.30 och i anslutning till nämndens sammanträde. 

 
Utbildning arrangeras den 24 och 25 februari och socialnämndens temadag äger 
rum den 15 oktober.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-10-09 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att fastställa följande sammanträdestider för år 2015:  

 
Socialnämndens arbetsutskott: 29 januari, 12 mars, 16 april, 21 maj, 18 juni, 20 
augusti, 17 september, 22 oktober, 19 november.  

 
 

Socialnämnden: 7 januari (onsdag), 10 februari, 24 mars, 28 april, 2 juni,  
1 september, 29 september, 3 november, 1 december.  

 
Ordinarie starttid för socialnämndens arbetsutskotts sammanträden är kl 8.30. 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-23 
 

Forts. SN AU § 168 Dnr SN 2014:230 
 

 
Ordinarie starttid för socialnämndens sammanträden är kl 18.30.  

 
Studiebesök i verksamheten arrangeras den 28 april och den 29 september, från  
kl 13.30 och i anslutning till nämndens sammanträde. 

 
Utbildning arrangeras den 24 och 25 februari och socialnämndens temadag äger 
rum den 15 oktober.  

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 19 (22) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-23 
 

SN AU § 169 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 fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre må-
nader 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 re-
spektive beslut. 

 
Kvartalsrapport för kvartal 3 år 2014 är anmält till IVO. Förvaltningen har inga 
gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum att  
rapportera för kvartal 3 år 2014.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-09-29 
 
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. 20 (22) 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-23 
 

SN AU § 170 Dnr SN 2014:3.709 
 
 

Information från förvaltningen 
 

Ärendebeskrivning  
Vid sammanträdet lämnar tillförordnad förvaltningschef Anette Fäldt information 
om 
 
– Ett antal rekryteringar av enhetschefer pågår inom socialförvaltningen.  
– Inom verksamheten för biståndshandläggning pågår ett arbete med att stabili-

sera handläggningsprocesserna.  
– Påminnelse om hantering av sekretesshandlingar 

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Sammanträdesdatum s. 21 (22) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-23 
 

SN AU § 171 Dnr SN 2014: 
 
 

Godkännande av avsägelse av uppdrag som vice ordförande samt 
val av ny vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott till och 
med 2014-12-31 

 
Ärendebeskrivning  
Med anledning av att Bert Larsson (M) avsagt sig uppdraget som vice ordförande 
i socialnämndens arbetsutskott har socialnämnden att godkänna avsägelsen samt 
att välja en ny vice ordförande för socialnämndens arbetsutskott för tiden till och 
med 2014-12-31. Bert Larsson (M) kommer dock att kvarstå som ledamot i  
socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott.  
 
Arbetsutskottets handläggning 
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M) yrkar att socialnämndens arbetsutskott 
föreslår socialnämnden att godkänna Bert Larssons (M) avsägelse av uppdrag som 
vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott samt att Britt Hjertqvist (FP) väljs 
till ny vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott för tiden till och med  
2014-12-31.  

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att godkänna Bert Larssons (M) avsägelse som vice 
ordförande i socialnämndens arbetsutskott samt att välja Britt Hjertqvist (FP) till 
ny vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott för tiden till och med  
2014-12-31.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Övrigt  
 

– Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer informerar om kallelse till Kommun- 
dialog. En diskussion förs bland arbetsutskottets ledamöter om kommande  
fokusområden och drivkrafter för socialnämnden samt hur arbetet som görs inom 
verksamheten kan synliggöras för kommuninvånarna.  

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

 


