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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott   

Sammanträdesdatum 2015-08-20   
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sätts upp 
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Kommunhuset i Lomma   
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-20 
 

SN AU § 112 Dnr SN 2015:7.759 
 
 

Medgivande enligt 6 kap 12 § socialtjänstlagen (SoL)  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser medgivande för N.N och N.N att ta emot ett utländskt barn för  
adoption enligt 6 kap 12 § socialtjänstlagen.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-07-24 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N och N.N medgivande en-
ligt 6 kap 12-14 §§ socialtjänstlagen (SoL) att ta emot ett 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 återkallas om familjens förhållanden väsentligen förändras 
under den tid som medgivandet gäller. Makarna är skyldiga att anmäla till Social-
nämnden om deras omständigheter ändras väsentligen under den tid medgivandet 
gäller.  

 
Bilaga SN AU § 112/15 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-20 
 

SN AU § 113 Dnr SN 2015:7.759 
 
 

Familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser familjehemsplacering för N.N enligt 4 kap § 1 socialtjänstlagen i 
familjehemmet N.N, då behoven ej kan tillgodoses på annat sätt.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-08-05 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N familjehemsplacering 
enligt 4 kap § 1 socialtjänstlagen i familjehemmet N.N, då behoven ej kan tillgo-
doses på annat sätt.  

 
Bilaga SN AU § 113/15 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-20 
 

SN AU § 114 Dnr SN 2015:7.759 
 
 

Familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser familjehemsplacering för N.N enligt 4 kap § 1 socialtjänstlagen i 
familjehemmet N.N, då behoven ej kan tillgodoses på annat sätt.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-08-05 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja N.N familjehemsplacering 
enligt 4 kap § 1 socialtjänstlagen i familjehemmet N.N, då behoven ej kan tillgo-
doses på annat sätt.  

 
Bilaga SN AU § 114/15 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-20 
 

SN AU § 115 Dnr SN 2015:158.133 
 
 

Information om mottagande av ensamkommande flyktingbarn 
 

Ärendebeskrivning 
Åsa-Marie Sundström, avdelningschef informerar arbetsutskottets ledamöter om 
den aktuella situationen gällande mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. 
Under perioden 2015-06-01 – 2015-08-20 har Lomma kommun tagit emot 20 nya 
ensamkommande flyktingbarn.  

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-20 
 

SN AU § 116 Dnr SN 2015:7:759 
 
 

Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken till Lunds tingsrätt  
gällande ansökan från N.N om att få adoptera N.N 
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-08-11 

 
 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta yttrandet och översända detsamma till Lunds 
tingsrätt samt att nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  
 
Bilaga SN AU § 116/15 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-20 
 

SN AU § 117 Dnr SN 2015:58.040 
 
 

Budget för socialnämnden 2016-2018  
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018 för socialnämn-
den presenteras.  
 
Socialnämnden fortsätter sina satsningar på förebyggande arbete inom alla tre 
kommunfullmäktigeområdena vilket är av största vikt framöver, framförallt då  
befolkningen inom de äldre målgrupperna förväntas öka markant fram till 2030 
samtidigt som antalet barn och unga i kommunen också ökar. 

 
Sammantaget beräknas socialnämndens nettokostnader, jämfört med budget 2015, 
öka med 12 169 tkr år 2016, 22 661 tkr år 2017 samt 32 169 tkr år 2018.  
De största ökningarna beror på utökat antal platser inom särskilt boende,  
volymökning inom hemtjänsten och hälso- och sjukvården, externa placeringar 
inom individ- och familjeomsorg, samt utökade insatser inom LSS.  

 
Lomma kommun har, jämfört med andra kommuner i länet och riket, mycket låga 
kostnader för verksamheterna inom individ- och familjeomsorg och LSS.  
Socioekonomiska faktorer och en effektiv organisation är några av förklaringarna 
till detta. 

 
För att möta kostnadsökningarna inom LSS och individ- och familjeomsorgen  
under åren 2016-2018 väljer socialnämnden att göra en omfördelning av budget-
medel med drygt 7 000 tkr från fullmäktigeverksamheten hälsa, vård och omsorg.  

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-08-13 
– Bilaga 1: Sammanställning, socialnämndens budget 2016-2018 
– Bilaga 2: Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018 för  

Socialnämnden 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-20 
 

forts. SN AU § 117 Dnr SN 2015:58.040 
 
 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att fastställa tjänsteskrivelsens bilaga 2, Budget 2016 
samt plan för ekonomin åren 2017-2018 Socialnämnden, som nämndens förslag 
till budget för 2016 och plan för 2017 och 2018.  

 
– Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om  
kompletterande ramtilldelning om 3 250 tkr för 2016, 6 833 tkr för 2017 och 10 
570 tkr för 2018, avseende beräknade indexhöjningar av priserna för entreprenad-
drift av vård och omsorg. 

 
– Socialnämnden beslutar att meddela kommunfullmäktige att det är av vikt  
att överföringen av nämndens budgetöverskott i driftredovisningen från år 2013 
överförs till nämndens budget för år 2016 med möjlighet för nämnden att  
omfördela medlen mellan verksamheterna. 
 
 
Conny Bäck (S) deltar inte i beslutet.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-20 
 

SN AU § 118  Dnr SN 2015:159.012 
 
 

Plan för intern kontroll 2016 för socialnämnden  
 

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande reglemente för intern kontroll i Lomma kommun åligger det 
nämnden att för varje budgetår anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Resultatet från genomförd uppföljning, ska därefter, i samband med 
årsbokslutets upprättande, rapporteras till kommunstyrelsen och revisionen.  

 
Enligt nya anvisningar ska planering och uppföljning av intern kontroll ske via 
verksamhetssystemet Stratsys. Planens kontrollpunkter har, som tidigare, identifi-
erats i samband med en riskanalys. Riskanalysen, som tydliggör sannolikheten 
och konsekvensen av olika icke önskade händelser, genomförs i Stratsys.  

 
Aktiviteter som följs upp utifrån andra rutiner och styrsystem identifieras inte som 
kontrollpunkter i planen för intern kontroll.  

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-08-03 
– Förslag till plan för intern kontroll 2016 för socialnämnden 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att 
till socialnämndens sammanträde 2015-09-01 utifrån arbetsutskottets direktiv göra 
ändringar i förslaget till plan för intern kontroll 2016 för socialnämnden.  

 
 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att, efter genomförda ändringar, fastställa plan för 
intern kontroll 2016.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-20 
 

SN AU § 119 Dnr SN 2014:267.792 
 
 

Öppna Jämförelser 2015 – stöd till personer med funktionsned-
sättning  

 
Ärendebeskrivning 
Öppna jämförelser är ett verktyg för att följa upp, analysera, och utveckla social-
tjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal, regional och nationell 
nivå. Öppna jämförelser genomförs av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen.  

 
Resultatet redovisas via indikatorer som påvisar ett underliggande förhållande  
eller en utveckling. Indikatorerna har tagits fram med utgångspunkt från aktuell 
forskning eller beprövad erfarenhet och lagstiftning. 

 
Socialstyrelsen presenterar för sjätte gången öppna jämförelser av socialtjänstens 
stöd till personer med funktionsnedsättning. Jämförelserna omfattar kommunernas 
myndighetsutövning och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning en-
ligt SoL, samt myndighetsutövning inom området som regleras av LSS.  
2014-års undersökning omfattar inte enkäter gällande daglig verksamhet enligt 
LSS och bostad med särskild service enligt LSS. Jämförelserna omfattar 63  
indikatorer, 33 avser LSS-området och 30 avser insatser till personer med psy-
kiska funktionsnedsättningar. Fyra indikatorer har ändrats, inga indikatorer är nya.  
 
Undersökningen bygger på två olika enkäter till kommunerna, en gällande myn-
dighetsutövning inom området som regleras av LSS och en gällande myndighets-
utövning inom området ”stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning” 
(socialpsykiatri) framförallt utifrån SoL. Enkätinsamlingen pågick under perioden 
oktober - december 2014.   
 
Förvaltningen har utifrån Lomma kommuns resultat identifierat ett antal  
utvecklingsområden som beskrivs i skrivelse daterad 2015-06-05.  

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-06-05 

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-20 
 

SN AU § 120  Dnr SN 2015:135.753 
 
 

Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommu-
ner gällande samarbete avseende personer med missbruks- och 
beroendeproblem 

 
Ärendebeskrivning 
Sedan den 1 juli 2013 är landsting och kommun genom likalydande bestämmelser 
i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (8 b§) och i Socialtjänstlagen, SoL (5 kap 9 a§) 
skyldiga att ha överenskommelser gällande samarbete i fråga om personer som 
missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel el-
ler dopningsmedel. 

 
Landstinget och kommunerna har båda ett ansvar att erbjuda vård och behandlin-
till personer med missbruk och beroende. Ramöverenskommelsens målgrupp är 
personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 
läkemedel och dopningsmedel och deras närstående. 

 
På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen har det bildats ett utskott 
till Regional Samverkansgrupp Psykiatri. Detta utskott hanterar regionala frågor 
rörande missbruks- och beroendevården i Skåne. Utskottet för missbruks- och be-
roendevård har fått i uppdrag att arbeta fram en Överenskommelse enligt HSL (8 
b§) och SoL (5 kap 9 a§) gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar 
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dop-
ningsmedel. 

 
Kommunförbundet Skåne/ SIKTA och Region Skåne har genomfört 4 stycken  
dialogmöten under februari. Sammanlagt har cirka 100 chefer och beslutsfattare 
inom missbruks- och beroendevården och organisationer som företräder målgrup-
pen deltagit och kommit med synpunkter kring ramöverenskommelsen. Syftet 
med dialogmötena  var att tillsammans diskutera innehållet i ramöverenskommel-
sen, gemensamma utvecklingsområden, förankring och konsekvenser. 

 
Kommunförbundet Skånes styrelse har ställt sig bakom ramöverenskommelsen 
och rekommenderar kommunerna att anta denna. Överenskommelsen är politiskt 
antagen i Region Skåne. Ramöverenskommelsen gällande samarbete avseende 
personer med missbruk och beroende skall antas mellan varje kommun och  
Region Skåne. Överenskommelsen är att betrakta som en ramöverenskommelse 
vilken ska ligga till grund för lokala överenskommelser. 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-20 
 

forts. SN AU § 120 Dnr SN 2015:135.753 
 
 

Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-07-09 
– Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner  
gällande samarbete avseende personer med missbruks- och beroendeproblem. 

 
 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att underteckna ramöverenskommelsen mellan  
Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende personer med 
missbruks- och beroendeproblem. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-20 
 

SN AU § 121 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 verkställts inom tre månader från dagen för 
beslutet. Rapporten ska sändas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en 
gång per kvartal.  
 
Socialnämnden ska till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § som inte har verkställts 
inom tre månader 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 respektive beslut.  
 
Kvartalsrapport och individrapporter för respektive ärende för kvartal 2 2015 är 
anmält till IVO. Två individärenden har verkställts i maj respektive juni och det 
tredje kommer att verkställas i augusti.  

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-07-22 
– Bilaga 1: Statistikrapport 2015, kvartal 2  

 
 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att ha tagit del av rapporten för kvartal 2 år 2015  
avseende ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § LSS 
och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och revisionen för anmälan.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-20 
 

SN AU § 122  
 

 
Information från förvaltningen  
 
Ärendebeskrivning  
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschef Amelie Gustafsson och  
avdelningschef Åsa-Marie Sundström följande information:   
 
- Undantaget verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har sommaren 

för enheten för Myndighetsutövning varit lugn.  
 

- Information om rekrytering av sjuksköterskor.  
 

- Information om Lex Sarah-anmälan.  
 

- Redogörelse för klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.   
 

- Information om genomförda tillfälliga familjehemsplaceringar  
 

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

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

 
 


