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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-20 
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Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande  
Lena Forsberg (M) ledamot 
Lennart Badersten (M) tjg ersättare för Bert Larsson (M)  
Britt Hjertqvist (FP) ledamot 
Conny Bäck (S) tjg. ersättare för Barbro Söderberg (S)  
 
 
 

 

Övriga deltagare Anette Fäldt, tf förvaltningschef  
Åsa-Marie Sundström, avdelningschef  
Lennart Eriksson, avdelningschef  
Susanne Persson nämndsekreterare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Britt Hjertqvist      
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 173 Dnr SN 2014:3.709 
 
 

Information från förvaltningen 
 

Ärendebeskrivning  
Vid sammanträdet lämnar tillförordnad förvaltningschef Anette Fäldt information 
om befintligt avtal med Förenade Care. Ärendet kommer att behandlas på ett  
extrainsatt arbetsutskott torsdagen den 27 november kl 13.30.  

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ge i uppdrag till socialförvaltningen  
att till det extrainsatta arbetsutskottet den 27 november ta fram underlag avseende 
avtalet med Förenade Care. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 174 Dnr SN 2014:175.700 
 
  

Yttrande över tillsättande av förvaltningschef för socialförvalt-
ningen   

 
Ärendebeskrivning  
Socialchef Britt-Marie Pettersson avslutade sin anställning i Lomma kommun den 
31 augusti 2014. Under tiden för rekrytering av en ny chef för förvaltningen 
tjänstgör Anette Fäldt som tillförordnad förvaltningschef.  

 
Rekryteringsprocessen har ägt rum under hösten, och har hanterats genom anli-
tande av New Placement AB, i ett headhuntingförfarande. Av de kandidater som 
företaget redovisat har nu intervjuer genomförts med Amelie Gustavsson. Amelie 
är idag planeringschef på socialförvaltningen i Ängelholms kommun, och har ti-
digare bl a arbetat som driftschef inom Humana omsorg, affärsområdeschef i 
Avesina Äldreomsorg och som verksamhetschef på Carema.  

 
Referenstagning och test av ledaregenskaper, analysförmåga med mera har ge-
nomförts av New Placement AB med goda resultat. 
 
Kommundirektören har tagit fram en tjänsteskrivelse och föreslår kommunstyrel-
sens arbetsutskott besluta att utse Amelie Gustavsson som förvaltningschef för so-
cialförvaltningen samt att uppdra åt kommundirektören att träffa överenskommel-
se om lön och övriga anställningsvillkor.  
 
Ärendet kommer att behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott. Socialnämndens 
arbetsutskott har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till förvaltningschef.   
  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från kommunledningskontoret 2014-11-13 
 
Arbetsutskottets handläggning 
Conny Bäck (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för 
att bredda rekryteringen och att återgå till ordningen att tjänster annonseras ut vid 
en rekrytering.  
 
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
att hon avser att ställa proposition på bifall respektive avslag till återremiss.  
 
Propositionsordningen godkänns.  
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 174 Dnr SN 2014:175.700 
 
 
Ordförande ställer proposition på bifall respektive avslag till återremiss av ärendet 
och finner att arbetsutskottet avslår Conny Bäcks (S) yrkande om återremiss.   

 
Omröstning begärs av Conny Bäck (S).  
 
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer meddelar att hon avser att genomföra omröst-
ningen enligt omröstningsordningen att de ledamöter som vill att yrkandet om 
återremiss ska avslås svarar JA och de ledamöter som vill bifalla Conny Bäcks (S) 
yrkande om återremiss svarar NEJ. Omröstningen genomförs enligt följande:  

 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Sofia Forsgren-Böhmer, ordf (M) X   
Lena Forsberg (M)  X   
Britt Hjertqvist (FP)  X   
Lennart Badersten (M) tjg. ersättare X   
Conny Bäck (S)   X  
Summa 4 1  

 
 
Ordförande finner att fyra ledamöter svarar JA och en ledamot svarar NEJ. Conny 
Bäcks (S) yrkande om återremiss av ärendet har därmed avslagits.  
 
Conny Bäck (S) yrkar därefter avslag till att socialnämndens arbetsutskott ska  
ställa sig bakom kommundirektörens förslag till beslut som lyder enligt följande: 
”Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Amelie Gustavsson som förvalt-
ningschef för socialförvaltningen samt att uppdra åt kommundirektören att träffa 
överenskommelse om lön och övriga anställningsvillkor”.  
 
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M) meddelar att hon avser att ställa proposi-
tion på bifall respektive avslag till att socialnämndens arbetsutskott ska ställa sig 
bakom kommundirektörens förslag till beslut.  
 
Propositionsordningen godkänns.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall respektive avslag till att socialnämndens 
arbetsutskott ska ställa sig bakom kommundirektörens förslag till beslut och  
finner att socialnämndens arbetsutskott bifaller att arbetsutskottet ställer sig bak-
om kommundirektörens förslag till beslut.  
 
Ordförande finner därmed att socialnämndens arbetsutskott beslutar att ställa sig 
bakom kommundirektörens förslag till beslut.  
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

Forts. SN AU § 174 Dnr SN 2014:175.700 
 
 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom kommun- 
direktörens förslag till beslut att föreslå Amelie Gustavsson som förvaltningschef 
för socialförvaltningen samt att uppdra åt kommundirektören att träffa överens-
kommelse om lön och övriga anställningsvillkor.  
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 175 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. Det jourhem som 
har varit under utredning är inte längre aktuellt för Lomma kommuns del.  

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 176 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Ansökan om boende och behandling jml 4 kap 1 § socialtjänst-
lagen (SoL)   

 
Ärendebeskrivning  
Ansökan från N.N om boende och behandling på HVB-hem jml 4 kap 1 § social-
tjänstlagen (SoL).  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-11-06  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N placering enligt 4 kap 1 
§ socialtjänstlagen (SoL) under sex månader på HVB då behovet inte kan tillgo-
doses på annat sätt.  
 
Bilaga SN AU § 176/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 177 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Övervägande vid placering jml 13 § LVU 
 

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

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-11-06 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga den 
till handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 177/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 178 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Omprövning vid placering jml 13 § LVU 
 

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

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-11-05 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att N.N ska vara fortsatt omhänder- 
tagen enligt 1 och 3 §§ LVU, då de förhållanden som ligger till grund för vården 
alltjämt föreligger, det saknas för närvarande förutsättningar för vårdens upp-
hörande.  
 
Bilaga SN AU § 178/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 179 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Omprövning vid placering jml 13 § LVU och beslut om placering 
jml 11 § LVU  

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

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-11-05 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att N.N ska vara fortsatt omhänder- 
tagen enligt 1 och 3 §§ LVU, då de förhållanden som ligger till grund för vården 
alltjämt föreligger, det saknas för närvarande förutsättningar för vårdens upp-
hörande.  
 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N placering enligt 11 § 
LVU på HVB.   
 
Bilaga SN AU § 179/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 180 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

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

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

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-10-30 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga den 
till handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 180/14 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 13 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 181 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

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

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

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-11-05 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga den 
till handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 181/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 182 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

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

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

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-10-30 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga den 
till handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 182/14 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 183 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 ledamöter beslutade vid sammanträdet 2014-10-23 § 162 om att 
ärendet skulle återremitteras till socialförvaltningen för att förtydliga och motivera 
förslag till fördelning av föreningsbidrag. Socialförvaltningen har tagit fram en ny 
tjänsteskrivelse i ärendet.  

  
Beslutsunderlag  
– Reviderad skrivelse från socialförvaltningen, 2014-11-03 
– Förslag på fördelning av föreningsbidrag för verksamhetsåret 2015 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar om fördelning av föreningsbidrag 
 för verksamhetsåret 2015 enligt följande:  

 
Lundabygdens Celiakiförening   7 000 kr 
Reumatikerföreningen i Lundabygden   6 000 kr 
Neuroförbundet Lundabygden   7 000 kr 
Demensföreningen Lomma/Bjärred  20 000 kr 
Röda Korset – Bjärred, Borgeby, Önnerup  20 000 kr 
Kvinnojouren      3 000 kr    
Lomma Rödakorskrets   20 000 kr 
Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 16 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

forts. SN AU § 183 Dnr SN 2014:157.753 
 

och vuxna i Lund med omnejd    9 000 kr 
Mag- och tarmföreningen i Skåne    7 500 kr 
Synskadades riksförbund   10 000 kr 
Adoptionscentrum Skåne            0 kr 
BRIS      3 000 kr      
Föräldraföreningen mot narkotika (FMN)      3 000 kr 
Handikappföreningarnas samarbetsorganisation    7 000 kr 
Hörselskadades förbund     5 000 kr 
Föreningen HjärtLung i Lund med omnejd   5 000 kr 

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att resterande 17 500 tkr reserveras för 
eventuella kommande bidragsansökningar under löpande år. 
 
Fördelning av föreningsbidrag för verksamhetsåret 2015 sker under förutsättning 
att kommunfullmäktige fastställer förslag till budget 2015. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 184 Dnr SN 2014:69.040 
 
 

Månadsuppföljning per oktober 
 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi.  
  
Beslutsunderlag  
– Socialnämndens månadsuppföljning per oktober 2014  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har tagit del av månadsuppföljning per oktober 2014.  
 

./.                Bilaga A 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 185 Dnr SN 2014:201.109 
 
 

Kommunikationsplan/aktivitetsplan för socialnämnden/ 
socialförvaltningen 2015  

 
Ärendebeskrivning  
I Lomma kommun ansvarar varje nämnd för information inom sitt verksamhets-
område. Nämnden ska upprätta aktivitetsplaner för sina respektive informations-
åtgärder. Aktivitetsplanerna utgör bilagor till den kommungemensamma kommu-
nikationsplanen.Av aktivitetsplanerna ska framgå vilka informationsinsatser 
nämnden vidtar för att förtydliga kommunens tjänsteutbud och dess kvalitets-
nivåer.  
  
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till kommunikationsplan/aktivitetsplan 
för socialnämnden/socialförvaltningen 2015.  
  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-10-06 
– Bilaga till Kommunikationsplan för Lomma kommun  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
–   Socialnämnden beslutar att godkänna föreliggande aktivitetsplan som nämn-
dens, till den kommungemensamma kommunikationsplanen.  

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

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 19 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 186 Dnr SN 2014:260.700 
 
 

Årlig översyn av taxor och avgifter  
 

Ärendebeskrivning  
Grunden för kommunens möjlighet att ta ut avgifter finns i Kommunallagen, kap 
8 §§ 3b-3c. Där framgår att 
- kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller, 
- för tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att tillhandahålla, får 

avgift tas ut bara om det är särskilt föreskrivet, 
- kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de 

tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnaden). 
 
Genom bemyndigande från kommunfullmäktige, har socialnämnden att hantera 
följande avgiftsformer inom sitt verksamhetsområde: 
• Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg (särskilt föreskrivet i Soci-

altjänstlagen, kap 8 § 2 samt Hälso- och sjukvårdslagen, § 26) 
• Avgifter för mat inom Hälsa, vård och omsorg 
• Avgift för familjerådgivningsverksamhet (Socialtjänstlagen, kap 8 § 2) 
• Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen (Alkohollagen, kap 8 § 

10) 
• Avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller de-

taljhandel med öl (Alkohollagen kap 8 § 10) 
• Avgifter för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet 

med tobaksvaror (Tobakslagen § 19b) 
• Avgifter för kontroll av den som bedriver handel med vissa receptfria läkeme-

del (Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel § 23) 
• Avgift för Lomma kommuns bostadskö till trygghetsbostäder 

 
Socialförvaltningen har tagit fram en tjänsteskrivelse i ärendet.   
  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-11-10 
– Bilaga Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg 
– Bilaga Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen  
 
Arbetsutskottets handläggning  
Conny Bäck (S) yrkar att avgiften för familjerådgivningsverksamhet sänks 
med 150 kr, från 400 kronor till 250 kronor/besök.  

 

Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordförande Sofia Forsgren- 
Böhmer (M) att hon avser att ställa proposition på bifall respektive avslag till  
förvaltningens förslag till beslut. Förvaltningens förslag till beslut är att följande 
avgifter ska vara oförändrade: 
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forts. SN AU § 186 Dnr SN 2014:260.700 
 
- Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg 
- Avgifter för mat inom Hälsa, vård och omsorg 
- Avgift för familjerådgivningsverksamhet 
- Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen 
- Avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller de-

taljhandel med öl 
- Avgifter för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet 

med tobaksvaror 
- Avgifter för kontroll av den som bedriver handel med vissa receptfria läkeme-

del 
- Avgift för Lomma kommuns bostadskö till trygghetsbostäder 

 
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M) avser därefter att ställa proposition på  
bifall respektive avslag till Conny Bäcks (S) ändringsyrkande att avgiften för  
familjerådgivningsverksamhet sänks med 150 kr, från 400 kronor till 250  
kronor/besök.  

 

Propositionsordningen godkänns.  
 

Ordförande ställer proposition på bifall respektive avslag till förvaltningens för- 
slag till beslut och finner att socialnämndens arbetsutskott bifaller förvaltningens 
förslag.  
 

Ordförande ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till  
Conny Bäcks (S) ändringsyrkande och finner att socialnämndens arbetsutskott 
avslår yrkandet.  
 

Ordförande finner därmed att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt  
förvaltningens förslag till beslut och att Conny Bäcks (S) yrkande avslås.  

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att följande avgifter ska vara oförändrade: 
 

- Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg 
- Avgifter för mat inom Hälsa, vård och omsorg 
- Avgift för familjerådgivningsverksamhet 
- Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen 
- Avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller de-

taljhandel med öl 
- Avgifter för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet 

med tobaksvaror 
- Avgifter för kontroll av den som bedriver handel med vissa receptfria läkeme-

del 
- Avgift för Lomma kommuns bostadskö till trygghetsbostäder 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 21 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 187 Dnr SN 2014:252.700 
 
  

Verksamhetsplan för socialförvaltningen 2015, för socialnämn-
dens hörande 

 
Ärendebeskrivning  
Socialnämndens nämndsplan för 2015 utgör, tillsammans med den av kommun-
fullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande politiska styrdokumentet för 
socialförvaltningens verksamheter under det kommande året. 
Med verksamhetsplan för 2015 anger förvaltningen hur nämndsplanen kommer att 
omsättas i aktiviteter samt vilka övriga områden som prioriterats för verksamhets-
året 2015. Förvaltningens förslag föreläggs nämnden för hörande, i enlighet med 
Lomma kommuns styrsystem. 

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-11-03 
– Verksamhetsplan 2015 för socialförvaltningen, förslag 2014-10-31 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen avseende Verksamhetsplan  
för socialförvaltningen 2015 och har inget att erinra mot förvaltningens förslag.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 22 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 188 Dnr SN 2014:254.700 
 
  

Verksamhetsuppföljning 2015 
 

Ärendebeskrivning  
Verksamheterna inom socialförvaltningen följs upp löpande under hela året.  
Genom Socialstyrelsens öppna jämförelser deltar förvaltningen i kvalitetsmät-
ningar kontinuerligt. Målen i nämndsplanen utgår från resultaten från öppna jäm-
förelser av barn och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroende-
vården, stöd till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg och 
hemsjukvård.  

 
Nämndplan och enhetsplaner följs upp i samband med delårsbokslut och års-
bokslut. Kontrollpunkter i plan för internkontroll följs upp i samband med års-
bokslut. Utöver dessa uppföljningar har förvaltningen planerat att genomföra föl-
jande kompletterande kvalitetsuppföljningar under verksamhetsåret 2015, med 
resultatredovisning till nämnden: Avvikelsehantering HSL, Avvikelsehantering 
SoL och LSS, Synpunkts- och klagomålshantering, Uppföljning av externa placer-
ingar HVO, LSS och IFO, Kvalitetsnyckeltal HVO, LSS och IFO, Externa avtal 
ordinärt boende och särskilt boende samt Externa avtal Lov-företag.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-11-04  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 23 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 189 Dnr SN 2014:251.700 
 
  

Redovisning av resultat från brukarundersökning  
 

Ärendebeskrivning  
På regeringens uppdrag undersöker Socialstyrelsen årligen de äldres uppfattning 
om vården och omsorgen inom områdena hemtjänst och särskilda boenden. Syftet 
med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och om-
sorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och 
som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre.  

 
Undersökningen genomfördes under mars till och med maj månad. Samtliga per-
soner, 65 år och äldre, som den 31 december 2013 hade hemtjänst minst 2 timmar 
per månad eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara enkäten. 

 
Totalt har 130 735 personer svarat på årets enkäter (92 945 personer med hem-
tjänst i ordinärt boende och 37 790 personer boende på särskilt boende).  
Resultatet presenteras från nationell nivå till verksamhetsnivå med minst 7 sva-
rande.  
 
I tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2014-10-30 presenteras resultatet från 
hemtjänst och särskilt boende. Majoriteten av de områden som undersökningen 
omfattar ligger inom Förenade Cares ansvarsområde. Resultatet från undersök-
ningen kommer att redovisas för Förenade Care i slutet av november. Förenade 
Care kommer att bli ombedda att göra en djupare analys av resultatet i respektive 
verksamhet och återkomma till kommunen med förslag på förbättringsåtgärder.  
  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-10-30  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 24 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 190 Dnr SN 2014:249.700 
 
  

Yttrande över remiss Energi- och klimatplan 2020 för Lomma 
kommun  

 
Ärendebeskrivning  
Socialnämnden har blivit ombedd att lämna synpunkter på förslag till Energi- och 
klimatplan 2020. Energi- och klimatplan 2020 är en del av kommunens miljö-
målsprogram (Miljömål för Lomma kommun 2014-2020) men tas som ett fristå-
ende dokument av kommunfullmäktige eftersom det är ett lagstadgat krav.  

Energi- och klimatplanen ska användas som ett strategiskt verktyg i arbetet med 
att säkerställa energitillgång för kommunens medborgare, bidra till att använda 
energi mer effektivt och till att göra en omställning till ett samhälle som baseras 
på fossilfria energikällor.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-10-23 
– Socialnämndens yttrande över förslag till Energi- och klimatplan 2020 för 

Lomma kommun, daterat 2014-10-23 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att lämna yttrande över förslag till Energi- och  
klimatplan 2020 för Lomma kommun daterat 2014-10-23. Yttrandet överlämnas 
till kommunstyrelsen.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 25 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 191 Dnr SN 2014:259.700 
 
  

Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal 
vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande barn, för 
perioden 2015-01-01 – 2015-12-31 

 
Ärendebeskrivning  
I december 2010 fastställde kommunfullmäktige huvudprinciperna och målen för 
kommunens mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Samtidigt be-
myndigades socialnämnden att framöver, inför varje kalenderår och utifrån de 
fastställda huvudprinciperna och målen, träffa överenskommelse med Migrations-
verket/Länsstyrelsen om mottagande.  

 
Lomma kommun har sedan hösten 2011 haft överenskommelser med Migrations-
verket om mottagande av asylsökande ensamkommande barn, där det senaste av-
talet löper ut 2014-12-31. Under hösten 2014 har Lomma haft en ny dialog med 
Länsstyrelsen, avseende en ny överenskommelse om mottagande. Dialogen har 
resulterat i en överenskommelse som nu ställs till socialnämnden för ställningsta-
gande. Överenskommelsen, som gäller för perioden 2015-01-01–2015-12-31, om-
fattar tre delar; 
– Övergripande överenskommelse 
– Överenskommelse om asylplatser 
– Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd 

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-11-10 
– Avsiktsförklaring angående mottagande av ensamkommande asylsökande 

barn och ungdomar samt bemyndigande och uppdrag till socialnämnden med 
anledning härav (KF §133/2010-12-09) 

– Övergripande överenskommelse 
– Överenskommelse om asylplatser 
– Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att ingå avtal med Migrationsverket om mottagande 
av asylsökande ensamkommande barn i enlighet med förslag till  

- Övergripande överenskommelse 
- Överenskommelse om asylplatser (sju asylplatser) 
- Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd (tretton 

platser) 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 26 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 192 Dnr SN 2014:256.700 
 
  

Yttrande med anledning av revisionens granskning av intern  
kontroll  

 
Ärendebeskrivning  
PwC har på uppdrag av Lomma kommuns revisorer genomfört en granskning av 
intern kontroll inom socialnämnden. Bedömningen är att socialnämnden har en 
delvis tillräcklig verksamhetsövergripande intern kontroll. Revisionen har vid 
sammanträde 2014-10-13 beslutat anta föreliggande granskning att översändas till 
socialnämnden för yttrande.  
  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse med yttrande från socialförvaltningen 2014-11-04  
– Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden godkänner förvaltningens yttrande avseende revisionens 
granskning av intern kontroll, daterat 2014-11-04, och översänder det till Lomma 
kommuns revisorer.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 27 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 193 Dnr SN 2014:133.214 
 
  

Yttrande över förslag till detaljplan för Vinstorp 38:6 m fl i 
Lomma, Lomma kommun (Karstorpskolan)  

 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till granskning för att hämta in 
synpunkter på förslag till ny detaljplan för Vinstorp 38:6 m fl i Lomma  
(Karstorpskolan). Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att möjliggöra 
utbyggnad för skolans framtida behov samt göra en översyn av markanvändning-
en inom planområdet. Förslaget berör inte socialnämndens verksamhetsområde.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-10-23 
– Remissunderlag Detaljplan för Vinstorp 38:6 m fl i Lomma, Lomma kommun 

(Karstorpskolan)  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har inget att invända mot förslag till detaljplan för  
Vinstorp 38:6 m fl i Lomma (Karstorpskolan)  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 28 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-20 
 

SN AU § 194 Dnr SN 2014:87.214 
 
  

Yttrande över förslag till detaljplan för Vinstorp 31:1 (f d vatten-
verkstomten)  
  
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till underrättelse - granskning på 
förslag till ny detaljplan för del av Vinstorp 31:1 (f.d. vattenverkstomten). I ett  
tidigare skede av planprocessen har socialnämnden kommenterat att förslaget ger 
förutsättningar för att bygga bostäder i området och att dessa bostäder kan vara i 
form av bostad med särskild service för vuxna (9 § 9 LSS). Det framgår också av 
socialnämndens tidigare synpunkter att det finns ett behov av en ny bostad med 
särskild service för vuxna (9 § 9 LSS) under de närmaste åren och att en lämplig 
placering skulle kunna vara i det område som förslaget till detaljplanen gäller. 
Kommunstyrelsen har noterat tidigare inkomna synpunkter.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-10-23 
– Remissunderlag Detaljplan för Vinstorp 31:1 (f d vattenverkstomten)  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har inget att invända mot förslag till detaljplan för  
Vinstorp 31:1 (f d vattenverkstomten) och ser fortsatt positivt på den möjlighet 
som planen därmed ger för byggnation av bostad för särskild service för vuxna  
(9 § 9 LSS).  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 


