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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-03-12 
 

SN AU § 30 Dnr SN 2015:7.759 
 
 

Placering jml 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) på HVB-hem  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser placering jml 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) avseende N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-02-24 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N placering enligt 4 kap § 
1 socialtjänstlagen på HVB, då behoven ej kan tillgodoses på annat sätt.  

 
Bilaga SN AU § 30/15 

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

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 4 (18) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-03-12 
 

SN AU § 31 Dnr SN 2015:7.759 
 
 

Fortsatt placering jml 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)  
 

Ärendebeskrivning  
Fortsatt placering jml 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) avseende N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-02-20 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N fortsatt placering enligt 
4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) på HVB till och med 2015-08-31, då behovet 
inte kan tillgodoses på annat sätt. 

 
Bilaga SN AU § 31/15 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-03-12 
 

SN AU § 32 Dnr SN 2015:7.759 
 
 

Avslutande av familjehemsplacering jml 4 kap 1 § socialtjänst-
lagen (SoL)  

 
Ärendebeskrivning  
Avslutande av familjehemsplacering jml 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)  
avseende N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-02-25 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 
(SoL) avsluta familjehemsplaceringen 2015-03-31 av N.N hos N.N, då behovet 
kan tillgodoses på annat sätt.  

 
Bilaga SN AU § 32/15 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-03-12 
 

SN AU § 33 Dnr SN 2015:7.759 
 
 

Ansökan till tingsrätten om särskild förordnad vårdnadshavare 
jml 6 kap 8a § Föräldrabalken  

 
Ärendebeskrivning  
Ansökan till tingsrätten om särskild förordnad vårdnadshavare jml 6 kap  
8a § Föräldrabalken för N.N. 
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-02-25 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att hos tingsrätten ansöka om att  
N.N förordnas som särskild förordnad vårdnadshavare för N.N enligt 6 kap § 8a  
föräldrabalken, då N.Ns mor är varaktigt förhindrad att sörja för N.Ns behov.  

 
Bilaga SN AU § 33/15 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-03-12 
 

SN AU § 34 Dnr SN 2015:7.759 
 
 

Information om avslutande av institutionsbehandling enligt 4 kap 
1 § socialtjänstlagen (SoL) 

 
Ärendebeskrivning  
Information om att N.N har avbrutit sin institutionsbehandling enligt 4 kap 1 §  
socialtjänstlagen (SoL).  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialförvaltningen, 2015-03-09 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 
Bilaga SN AU § 34/15 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-03-12 
 

SN AU § 35 Dnr SN 2015:56.005 
 
 

Personuppgiftsbiträdesavtal samt risk- och sårbarhetsanalys av-
seende Microsoft Office 365 

 
Ärendebeskrivning  
Lomma kommun ska gå över till att använda Office 365 som kontorsprogramvara 
för Office (Word, Excel, Powerpoint), mail, kalender och lagring. Office 365 är 
en prenumerationstjänst vilket innebär att användarna ständigt kommer ha den se-
naste versionen av Office-paketet till sitt förfogande. Office 365 kommer även in-
nebära nya smartare funktioner för att dela filer, kommunicera med varandra med 
mera.     

 
Användningen av Office 365 innebär att tjänsterna levereras över Internet och att 
Lomma kommuns information kommer att lagras hos leverantören det vill säga 
Microsoft. Den som använder sig av en leverantör, ett så kallat personuppgiftsbi-
träde, för behandling av personuppgifter, ska teckna ett personuppgiftsbiträdesav-
tal med leverantören. Avtalet ska bland annat innehålla instruktioner för biträdets 
personuppgiftsbehandling och vilka säkerhetsåtgärder biträdet ska vidta.  

 
IT- och serviceavdelningen har genomfört en laglighetsbedömning och risk- och 
sårbarhetsanalys avseende Office 365 och anser att kraven som personuppgifts-
lagen (PuL) ställer på personuppgiftsbiträdesavtalet uppfylls via Microsofts per-
sonuppgiftsbiträdesavtal MicrosoftOnlineServicesTerms. 

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från IT- och serviceavdelningen 2015-02-10 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden följande:  
– Socialnämnden beslutar att Risk- och sårbarhetsanalys för bedömning av  
personuppgifter i molntjänster läggs till handlingarna.  

 
– Socialnämnden beslutar att Personuppgiftsbiträdesavtal, vilket ingår i  
MicrosoftOnlineServicesTerms, i enlighet med specifikation i skrivelse 2015-02-
10, godkännes.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-03-12 
 

SN AU § 36 Dnr SN 2015:60.700 
 
 

Ansökan om föreningsbidrag  
 

Ärendebeskrivning  
Föreningen Adoptionscentrum ansökte under hösten om föreningsbidrag och fick 
avslag på sin ansökan med motivering att föreningen inte hade någon direkt verk-
samhet i Lomma kommun. Föreningsrepresentant kontaktade åter Socialförvalt-
ningen och berättade om den verksamhet man bedriver och att det finns ett antal 
medlemmar från Lomma Kommun.  

 
Adoptivbarns situation har diskuterats under senare år och de som ansöker om  
adoption och sedermera får ett adoptivbarn har behov av det stöd man kan få ge-
nom en sådan förening som Adoptivcentrum. De har en förebyggande och stöd-
jande verksamhet som är viktig för dessa föräldrar. 

 
Vid en ny bedömning av det tidigare förslaget belyser socialförvaltningen i tjäns-
teskrivelse daterad 2015-02-27 att det finns skäl att ompröva tidigare ställningsta-
gande och att bevilja föreningen grundbidraget på 3 000 kr då föreningen uppfyl-
ler de kriterier som är grunden för föreningsbidraget. Rutinerna för beviljande av 
föreningsbidrag bör också ses över inför kommande år.  
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-02-27 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:  
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja Adoptionscentrum Skåne  
föreningsbidrag för 2015 med grundbidraget på 3000 kr.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-03-12 
 

SN AU § 37 Dnr SN 2015:057-042 
 
 

Månadsuppföljning för socialnämnden januari-februari 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsuppföljning för socialnämnden januari-februari presenteras. Uppföljning-
en kommer att kompletteras till socialnämndens sammanträde.  

 
Beslutsunderlag  
– Månadsuppföljning för socialnämnden per januari-februari 2015 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:  
– Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen och överlämnar 
månadsuppföljning per januari-februari till socialnämnden utan eget ställnings-
tagande.   

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-03-12 
 

SN AU § 38 Dnr SN 2015:58.040 
 
 

Investeringsbudget för socialnämnden för åren 2016-2018 
 

Ärendebeskrivning  
Investeringsprocessen ska präglas av långsiktighet. Demografiska faktorer såväl 
som behov av om- och tillbyggnader med mera måste beaktas i planeringen.  

 
År 1 och 2 (i detta fall 2016-2017) i flerårsplanen är utgångspunkt för de invester-
ingsramar som fastställs inför kommande år. Omprioriteringar inom befintlig ram 
ska göras om de demografiska förutsättningarna eller andra förutsättningar ändrats 
väsentligt. Beredningen av investeringsbehoven ska alltså främst inriktas på år 3 i 
flerårsplanen, det vill säga 2018. Dessutom ska en översiktlig beredning ske av 
investeringsbehoven efter planperioden, i detta fall under åren 2019-2022. 
Investeringsförslagen ska prioriteras av respektive nämnd, det vill säga rangord-
nas från ”A=mest angeläget” till ”C=minst angeläget”.  
  
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till investeringsbudget för social-
nämnden för åren 2016-2018.  
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2015-03-11, med förslag till investerings- 
budget för socialnämnden för åren 2016-2018 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
– Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till investeringsbudget 
 för 2016-2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen.  
 

./.                Bilaga 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 12 (18) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-03-12 
 

SN AU § 39 Dnr SN 2015:55.700 
 
 

Revidering av socialnämndens lokala värdighetsgarantier avseen-
de äldreomsorgen 

 
Ärendebeskrivning  
I samband med framtagande av förfrågningsunderlag för vård och omsorg har 
förvaltningen uppmärksammat behov av revidering av socialnämndens lokala 
värdighetsgarantier. De lokala värdighetsgarantierna som socialnämnden beslutat 
är formulerade inom områdena Information och inflytande, Mat och måltider samt 
sociala aktiviteter.  
 
I tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2015-03-02 föreslås följande 
ändringar:  
 

I värdighetsgarantin för information och inflytande används ordet anhörig. I soci-
alstyrelsens termbank definieras anhörig som person inom familjen eller bland de 
närmsta släktingarna medan närstående definieras som person som den enskilde 
anser sig ha en nära relation till. Det finns ett värde i att låta brukaren/patienten 
själv avgöra vem som denne har en nära relation till och inte begränsa till familj 
och närmsta släktingar. Förvaltningen föreslår att ordet anhörig byts till ordet när-
stående Värdighetsgarantin blir då att ”Vi åtar oss att ge dig och dina närstående 
tydlig information och möjlighet till inflytande vid utförandet av dina beslutade 
insatser”. 

 

I värdighetsgarantin för information och inflytande anges att garantin uppfylls ge-
nom en namngiven personlig kontaktman utses innan beslutade insatser påbörjas 
och att vice kontaktman utses vid frånvaro av ordinarie kontaktman. Förvaltning-
en föreslår en skrivning där vice kontaktman också ska utses innan beslutade in-
satser påbörjas och inte endast vid frånvaro av ordinarie kontaktman. Värdighets-
garantin blir då att ”Du får en namngiven personlig kontaktman och vice 
kontaktman innan beslutade insatser påbörjas.” 

 

I värdighetsgarantin för mat och måltider anges att det varje dag ska finnas möj-
lighet att välja mellan minst två olika maträtter utöver specialkost, om du beviljats 
bistånd till mat i ordinärt boende eller om du bor i särskilt boende. Den 1 mars 
2014 avslutades kommunens avtal för matdistribution med Sodexo och ersattes av 
hjälp med matlagning i hemmet. Boende i ordinärt boende avgör nu själv vilka 
maträtter som önskas utifrån de förutsättningar som insatsen hjälp med matlag-
ning innefattar. Förvaltningen föreslår att skrivningen revideras till ”Du som bor i 
särskilt boende ska varje dag ha möjlighet att välja mellan minst två olika maträt-
ter utöver specialkost.” 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-03-12 
 

Forts. SN AU § 39 Dnr SN 2015:55.700 
 
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen 2015-03-02 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
– Socialnämnden beslutar att revidera de lokala värdighetsgarantierna i  
enlighet med förvaltningens förslag daterat 2015-03-02.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-03-12 
 

SN AU § 40 Dnr SN 2015:54.730 
 
 

Revidering av Riktlinjer för bedömning av insatser enligt social-
tjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsätt-
ning  

 
Ärendebeskrivning  
Socialförvaltningen har, i samband med framtagandet av förfrågningsunderlag för 
en ny upphandling av särskilt boende och hemtjänst, genomfört en översyn av 
samtliga de rutiner och riktlinjer som berörs av upphandlingen. I detta arbete har 
bland annat ingått en översyn av riktlinjer för bedömning av insatser enligt social-
tjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning.  
 
I tjänsteskrivelse daterad 2014-03-04 finns en redogörelse över förvaltningens  
förslag till förändringar i riktlinjerna. Den huvudsakliga förändringen består i  
omstrukturering respektive förtydliganden i de nu gällande riktlinjerna. Detta i 
syfte att för brukare, biståndshandläggare och utförare av insatserna, bättre klargö-
ra vad som ingår i de olika insatserna. 
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-03-04 
– Förslag Riktlinje för bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL)  
för äldre och personer med funktionsnedsättning 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
– Socialnämnden beslutar att fastställa Riktlinje för bedömning av insatser  

enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning, i 
enlighet med förvaltningens förslag daterat 2015-03-04, att gälla från och med 
2015-05-01.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-03-12 
 

SN AU § 41  
 
  

Medgivande av närvaro- och yttranderätt  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens arbetsutskott har att besluta om närvaro- och yttranderätt 
för advokat N.N.  

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–  Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ge advokat N.N närvaro- och yttran-
derätt.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 16 (18) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-03-12 
 

SN AU § 42 Dnr SN 2015:209.709 
 
 

Socialnämndens teknikutvecklingsplan 2015-2017 
 

Ärendebeskrivning  
Socialförvaltningen har utifrån socialnämndens uppdrag utarbetat en teknikut-
vecklingsplan för socialnämndens verksamhetsområde. Socialnämndens teknikut-
vecklingsplan beskriver de tekniska utvecklingssteg som är mest angelägna 2015-
2017 utifrån målsättningen att underlätta vardagen för den enskilde och utveckla 
verksamhetens arbetssätt. Målgruppen omfattar såväl patient/brukare och anhöriga 
som medarbetare i kommun eller entreprenadföretag.  
 

Syftet med teknikutvecklingsplanen är att på ett strukturerat sätt tillvarata de möj-
ligheter som ny teknik ger samtidigt som hänsyn tas till de förutsättningar som 
finns avseende etik, ekonomi och bibehållen kvalitet i det dagliga arbetet. 
 

Underlag för teknikutvecklingsplanen har hämtats från medborgardialog, medar-
betardialog med samtliga enheter, rapporter och styrdokument samt genom delta-
gande i mässor: Hjälpmedel och välfärdsteknologi (14-15 maj 2014), Kommun-
förbundet Skånes E-hälsokonferens (10 oktober 2014) och Certec-dagen (23 
oktober 2014).   

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-01-07 
– Förslag till Socialnämndens teknikutvecklingsplan 2015-2017 

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
– Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till  
teknikutvecklingsplan 2015-2017.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-03-12 
 

SN AU § 43 Dnr SN 2015:59.060 
 
 

Upphandling av driftentreprenad för vård och omsorg i Lomma 
kommun  

 
Ärendebeskrivning  
Lomma kommun kommer att genomföra en upphandling av driftentreprenad för 
vård och omsorg i Lomma kommun. Förfrågningsunderlag har tagits fram för 
upphandling enligt LOU av särskilt boende Vega och särskilt boende Orion samt 
förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOU av hemtjänst i ordinärt boende i 
Lomma kommun.  

 
Beslutsunderlag 
– Förfrågningsunderlag Upphandling enligt LOU av särskilt boende Vega  
och särskilt boende Orion i Lomma kommun  
– Förfrågningsunderlag Upphandling enligt LOU av hemtjänst i ordinärt  
boende i Lomma kommun  

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:  
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag  
att ta fram ett färdigt förslag till förfrågningsunderlag inför socialnämndens sam-
manträde.  
 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ha tagit del av informationen  
och överlämnar  förfrågningsunderlag gällande upphandling enligt LOU av  
särskilt boende Vega och särskilt boende Orion i Lomma kommun samt förfråg-
ningsunderlag gällande upphandling enligt LOU av hemtjänst i ordinärt boende i 
Lomma kommun till socialnämnden utan eget ställningstagande. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-03-12 
 

SN AU § 44 Dnr SN 2015: 
 

 
Information från förvaltningen  
 
Ärendebeskrivning  
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschef Amelie Gustafsson information om 
 
- Avtalslicens ÄBIC och Journal Digital.  

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

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

 


