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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott   

Sammanträdesdatum 2015-05-21   

Paragrafer 60-85 (§§ 58-59 justerades 
omedelbart och återfinns i 
separat protokoll) 

  

Datum när anslaget 
sätts upp 

2015-05-28 Datum när anslaget  
tas ned 

2015-06-19 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 3 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 60 Dnr SN 2015:7.759 
 
 

Institutionsplacering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)  
 

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

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-05-07 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N fortsatt placering för  
tiden 2015-05-25 – 2015-11-24 enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) på  
behandlingshem då behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.  
 

 
Bilaga SN AU § 60/15 

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

 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 4 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 61 Dnr SN 2015:7.759 
 
 

Institutionsplacering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)  
 

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

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-04-30 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N placering för tiden  
2015-05-16 - 2015-11-15 enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) på behandlings-
hem, då behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.  

 
Bilaga SN AU § 61/15 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 5 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 62 Dnr SN 2015:7.759 
 
 

Institutionsplacering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)  
 

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

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-03-30 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N placering enligt 4 kap  
1 § socialtjänstlagen (SoL) på skolveckohem och HVB, då behovet inte kan till-
godoses på annat sätt.  

 
Bilaga SN AU § 62/15 

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

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 6 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 63 Dnr SN 2015:7.759 
 
 

Institutionsplacering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)  
 

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

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-04-21 
 
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 § 63/15 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 7 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 64 Dnr SN 2015:7.759 
 
 

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

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen (SoL) 
gällande N.N  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-04-28 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga den 
till handlingarna.  

 
Bilaga SN AU § 64/15 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Sammanträdesdatum s. 8 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 65 Dnr SN 2015:7.759 
 
 

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

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen (SoL) 
gällande N.N  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-04-27 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga den 
till handlingarna.  

 
Bilaga SN AU § 65/15 

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

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 9 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 66 Dnr SN 2015:7.759 
 
 

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

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen (SoL) gällande N.N  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-04-29 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga den 
till handlingarna.  

 
Bilaga SN AU § 66/15 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 10 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 67 Dnr SN 2015:7.759 
 
 

Övervägande vid placering enligt 13 § LVU 
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 13 § LVU gällande N.N  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-04-27 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna rapporten och lägga den 
till handlingarna.  

 
Bilaga SN AU § 67/15 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 11 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 68 Dnr SN 2015:7.759 
 
 

Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8 § föräldrabalken  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare för N.N.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-04-20 
 
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 föräldrar är varaktigt förhindrade att sörja för N.Ns  
behov.  

 
Bilaga SN AU § 68/15 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 12 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 69 Dnr SN 2015:7.759 
 
 

Upphörande av familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § socialtjänst-
lagen (SoL)  

 
Ärendebeskrivning  
Ärendet avser upphörande av familjehemsplacering gällande N.N  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-04-29 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att familjehemsplacering enligt 4 kap  
1 § socialtjänstlagen (SoL) avseende N.N i familjehemmet N.N, upphör den 13 
juni 2015 då behovet tillgodoses på annat sätt.  

 
Bilaga SN AU § 69/15 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Sammanträdesdatum s. 13 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 70 Dnr SN 2015:7.759 
 
 

Information om avbruten institutionsplacering enligt 4 kap 1 §  
socialtjänstlagen (SoL)  

 
Ärendebeskrivning  
Ärendet avser information om avbruten institutionsplacering enligt 4 kap 1 § soci-
altjänstlagen (SoL) gällande N.N  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-05-07 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ha tagit del av informationen och 
lägger utredningen till handlingarna.  

 
Bilaga SN AU § 70/15 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 14 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 71 Dnr SN 2015:7.759 
 
 

Omprövning vid placering enligt 13 § LVU  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser omprövning vid placering enligt 13 § LVU gällande N.N  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-04-22 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att N.N ska vara fortsatt omhändertagen 
enligt 1 och 3 §§ LVU, då de förhållanden som ligger till grund för vården 
alltjämt föreligger, det saknas för närvarande förutsättningar för vårdens  
upphörande.  

 
Bilaga SN AU § 71/15 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 15 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 72 Dnr SN 2015:7.759 
 
 

Omprövning vid placering enligt 13 § LVU samt omplacering  
enligt LVU  

 
Ärendebeskrivning  
Ärendet avser omprövning vid placering enligt 13 § LVU samt omplacering enligt 
LVU gällande N.N  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-04-27 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att N.N ska vara fortsatt omhändertagen 
enligt 3 § LVU, då det för närvarande saknas förutsättningar för vårdens  
upphörande samt att bevilja N.N placering i det egna hemmet enligt 11 § LVU.  

 
Bilaga SN AU § 72/15 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Sammanträdesdatum s. 16 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 73 Dnr SN 2015:96.751 
 
 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående 
inkommet klagomål, dnr 8.2-10592/2015 

 
Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 15 mars 2015 fått ett klagomål 
från en skild person där bland annat synpunkter framfördes på socialtjänstens 
handläggning, utredning samt insatsernas kvalitet av ett ärende som gäller ett 
barn. IVO beslutade den 26 mars att inte utreda ärendet och hänvisade till Lomma 
kommuns klagomålshantering.  
 
Den enskilde har återkommit den 7 april 2015 till IVO och framfört att han redan 
framfört klagomål på socialtjänsten i Lomma och att han då fått information att 
han, om han inte var nöjd, kunde anmäla ärendet till IVO.  
 
IVO begär nu in en redovisning av hur socialnämnden har hanterat klagomålet 
samt en kopia av den utredning som nämnden genomfört med anledning av  
klagomålet.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.  

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-05-06 
– Begäran från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om yttrande och hand-

lingar, 2015-04-28 dnr 8.2-10592/2015-5 
– Mail – skriftliga synpunkter  
– Brev och ändringar i samband med kommunicering, ett bilagt dokument till 

utredning  
– Klagomålsdokumentation 
– Avvikelserapport 
– Rutin för klagomålshantering inom individ- och familjeomsorgen 

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

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 17 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 74 Dnr SN 2015:80.751 
 
 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående 
inkommet klagomål, dnr 8.2-9146/2015-3 

 
Ärendebeskrivning 
Den 24 mars 2015 inkom klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
från en kvinna som är aktuell på socialtjänsten i Lomma kommun. Klagomålet rör 
dels nämndens handläggning av behandlingsinsatser avseende den klagandes 
missbruksproblematik, dels nämndens handläggning av familjehemsplaceringen 
jml LVU avseende den klagandes dotter.  
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begär nu socialnämndens yttrande kring 
följande:  
 
– Socialnämndens redogörelse av insatser som erbjudits och beviljats klagande 

under den period som klagomålet avser (20140101-20150321) samt en redo-
visning av hur nämndens uppföljning av insatserna beviljats, sett ut under  
aktuell period. 

– Socialnämndens redogörelse för om klagande fått sin önskan om eftervård 
prövad samt om hon getts möjlighet att överklaga beslutet.  

– Socialnämndens yttrande över hur klagande görs delaktig i planeringen av 
hennes dotter, jml LVU 
 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.  
 

Beslutsunderlag  
– Begäran från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om yttrande och hand-

lingar, 2015-04-08, dnr 8.2-9146/2015-3 
– Vårdplan 2013-06-03 
– Dokumentation SiS  
– Umgängesplan  
– Kontrakt  
– Aktuell vårdplan och genomförandeplan 

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

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 18 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 75 Dnr SN 2015:80.751 
 
 

Rapport om externa placeringar inom IFO och HVO  
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att två gånger om året 
lämna en redogörelse avseende externa placeringar inom nämndens ansvarsom-
råde. Externa placeringar redovisas i bilagan Redovisning av externa placeringar 
april 2015. Utöver dessa placeringar har förvaltningen 14 ensamkommande barn 
och unga som är placerade. Två barn är placerade i familjehem, en pojke på SIS 
institution och en flicka placerad i ett privat HVB-hem. Övriga barn och ung-
domar är placerade på kommunens egna HVB-hem med tillhörande tränings-
lägenheter.  

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-05-07 
– Redovisning av externa placeringar april 2015  

 
 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att ha tagit del av informationen.  

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 19 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 76 Dnr SN 2015:247.750 
 
 

Öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård 2015 
 

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.  

 
Undersökningen bygger på en webbenkät till samtliga kommuner samt på utdrag 
från nationella register. Resultatet redovisas via indikatorer som påvisar ett under-
liggande förhållande eller en utveckling. Indikatorerna har tagits fram med ut-
gångspunkt från aktuell forskning eller beprövad erfarenhet och lagstiftning. 
 
Socialstyrelsen presenterar för sjätte gången öppna jämförelser av social barn- och 
ungdomsvård. I år presenteras 48 indikatorer, varav 10 är nya. Webbenkäten  
besvarades under perioden oktober-november 2014.  
 
I skrivelse från socialförvaltningen daterad 2014-04-30 beskrivs de åtgärder som  
genomförts utifrån fjolårets resultat, det utvecklingsarbete som pågår samt vilka 
utvecklingsområden som Lomma kommun identifierat utifrån resultatet 2015.  

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-04-30  
– Bilaga: Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård, jämförbara indika-

torer för åren 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.  
 

 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att ha tagit del av informationen.  

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 20 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 77 Dnr SN 2015:57.042 
 
 

Månadsuppföljning för socialnämnden per april 2015 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsuppföljning för socialnämnden per april presenteras.  

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-05-20 
– Socialnämndens månadsuppföljning per april 2015  

 
 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att ha tagit del av månadsuppföljning per april 2015.  

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

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 21 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 78 Dnr SN 2015:77.702 
 
 

Revidering av Riktlinje för serveringstillstånd och tillsyn av  
serveringstillstånd 

 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen genomförde i november 2014 en tillsyn enligt alkohollagen och  
tobakslagen. Socialnämnden har tidigare delgivits Länsstyrelsens beslut.  
Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att kommunens riktlinjer är heltäckande men 
föreslog några justeringar. I samband med dessa justeringar har dokumenten setts 
över i sin helhet och omarbetats.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av Riktlinje för serve-
ringstillstånd och tillsyn av serveringstillstånd.  

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-05-04 
– Förslag till revidering av Riktlinje för serveringstillstånd och tillsyn av serve-

ringstillstånd 
 

 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att fastställa Riktlinje för serveringstillstånd och  
tillsyn av serveringstillstånd, att gälla från och med 2015-07-01.  

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

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 22 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 79 Dnr SN 2015:77.702 
 
 

Revidering av Riktlinje för tillsyn av detaljhandel med folköl samt 
servering av folköl  

 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen genomförde i november 2014 en tillsyn enligt alkohollagen och  
tobakslagen. Socialnämnden har tidigare delgivits Länsstyrelsens beslut.  
Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att kommunens riktlinjer är heltäckande men 
föreslog några justeringar. I samband med dessa justeringar har dokumenten setts 
över i sin helhet och omarbetats.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av Riktlinje för tillsyn av 
detaljhandel med folköl samt servering av folköl.  

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-05-04 
– Förslag till revidering av Riktlinje för tillsyn av detaljhandel  
med folköl samt servering av folköl.  

 
 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att fastställa Riktlinje för tillsyn av detaljhandel  
med folköl samt servering av folköl, att gälla från och med 2015-07-01. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 23 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 80 Dnr SN 2015:77.702 
 
 

Revidering av Riktlinje för tillsyn av detaljhandel med tobak 
 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen genomförde i november 2014 en tillsyn enligt alkohollagen och  
tobakslagen. Socialnämnden har tidigare delgivits Länsstyrelsens beslut.  
Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att kommunens riktlinjer är heltäckande men 
föreslog några justeringar. I samband med dessa justeringar har dokumenten setts 
över i sin helhet och omarbetats.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av Riktlinje för tillsyn av 
detaljhandel med tobak.  

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-05-04 
– Förslag till revidering av Riktlinje för tillsyn av detaljhandel  
med tobak  

 
 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att fastställa Riktlinje för tillsyn av detaljhandel  
med tobak, att gälla från och med 2015-07-01. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 24 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 81 Dnr SN 2015:77.702 
 
 

Revidering av Riktlinje för tillsyn av vissa receptfria läkemedel 
 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen genomförde i november 2014 en tillsyn enligt alkohollagen och  
tobakslagen. Socialnämnden har tidigare delgivits Länsstyrelsens beslut.  
Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att kommunens riktlinjer är heltäckande men 
föreslog några justeringar. I samband med dessa justeringar har dokumenten setts 
över i sin helhet och omarbetats.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av Riktlinje för tillsyn av 
vissa receptfria läkemedel.  

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-05-04 
– Förslag till revidering av Riktlinje för tillsyn av vissa receptfria läkemedel  

 
 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att fastställa Riktlinje för tillsyn av vissa receptfria  
läkemedel, att gälla från och med 2015-07-01. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 25 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 82 Dnr 2015:101.214 
 
 

Yttrande över förslag till planprogram för Pråmlyckan-
Lindströms 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till samråd kring förslag till plan-
program för Pråmlyckan-Lindströms. Huvudsyftet med programmet är att redo-
visa grunddragen i användningen av mark och vatten samt att visa på olika ut-
vecklingsmöjligheter av området. Avsikten är att programmet sedan ska följas av 
upprättande av en eller flera detaljplaner som i ytterligare detalj beskriver  
användningen av området.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över planprogram för 
Pråmlyckan-Lindströms.  

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-05-04  
– Förslag till planprogram för Pråmlyckan-Lindströms  

 
 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden vill lyfta fram betydelsen av att i den fortsatta planeringen  
av området skapa god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar så 
att området kan vara en plats för alla kommuninvånare. Socialnämnden har inget 
att invända mot förslag till planprogram för Pråmlyckan-Lindströms. 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 26 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 83 Dnr SN 2015:110.214 
 
 

Långsiktig utvecklingsplan för socialnämnden  
 

Ärendebeskrivning 
Under sammanträdet diskuterar arbetsutskottets ledamöter hur framtidens social-
tjänst kan skapas och vilka möjliga former som finns för att utveckla  
verksamheterna. En långsiktig utvecklingsplan för socialnämnden kommer att tas 
fram, en utvecklingsplan som bland annat kommer att ta sin utgångpunkt i 
Lomma kommuns vision och övergripande mål. Omvärldsanalys kommer att  
genomföras och socialnämndens temadagar användas för reflektion kring utveck-
lingsmöjligheter.  
 
 Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ha tagit del av informationen kring  
pågående arbete med utvecklingsstrategi och långsiktig utvecklingsplan för  
socialnämnden.  

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 27 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 84  
 

 
Information från förvaltningen  
 
Ärendebeskrivning  
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschef Amelie Gustafsson information om 
 
- Arbetet med upphandlingen inom äldreomsorgen och tider för intervjuer.  

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

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

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 28 (28) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-05-21 
 

SN AU § 85 Dnr 2015:109.214 
 

 
Nämndsplan för socialnämnden 2016 
 
Ärendebeskrivning  
I enlighet med styrsystemet för Lomma kommun ska nämnderna fastställa sitt  
förslag till nämndsplan för det kommande året. Kommunfullmäktige kommer vid 
sammanträdet den 11 juni att fastställa vision och övergripande mål för Lomma 
kommun. Eftersom kommunens vision och övergripande mål inte fastställts har 
socialnämnden inte tagit fram några nya nämndsmål. Socialnämnden  
kommer därför att för år 2016 fastställa samma nämndsmål som fastställts i 
nämndsplan för socialnämnden för år 2015.  

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:  
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag  
att till socialnämndens sammanträde den 2 juni ta fram dokumentet nämndsplan 
för socialnämnden för år 2016.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden följande:  
– Socialnämnden beslutar att, efter kommunstyrelsens hörande, för år 2016  
fastställa samma nämndsmål som fastställts i nämndsplan för år 2015 för  
socialnämnden.  

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

 


