
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 1 (15) 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2016-01-21 
Plats  Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Flädie   
Tid kl. 8.30-12.05 

 

 

Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M), ordförande 

Anders Widesjö (M), ledamot 

Conny Bäck (S), ledamot 

 

 

 
Övriga deltagare 

 
Amelie Gustafsson, förvaltningschef  

Charlotte Widén Odder, verksamhetschef, del av § 22 

Ulrika Glamheden, utvecklingsstrateg, §§ 16-22 

Sara Sätterberg, nämndsekreterare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Conny Bäck      

Justeringens plats 

och tid 
Lomma kommunhus, 2016-01-26 

 

 

 

 

Paragraf  

9-10, 12-

22 (§ 11 

återfinns i 

separat 

protokoll) 
Underskrifter Sekreterare   

  Sara Sätterberg  

 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 

 

  Conny Bäck    



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 2 (15) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott   

Sammanträdesdatum 2016-01-21   

Paragrafer 9-10, 12-22 (§ 11 

justerades omedelbart och 

återfinns i separat 

protokoll) 

  

Datum när anslaget 

sätts upp 

2016-01-27 Datum när anslaget  

tas ned 

2016-02-18 

Förvaringsplats för  

protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 

Underskrift 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 3 (15) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-01-21 

 

SN AU § 9 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Vårdnadsöverförflyttning enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken 
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare för N.N. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-01-12 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

– Socialnämndens arbetsutskott ansöker hos Lunds Tingsrätt om att N.N. 

förordnas som särskild förordnad vårdnadshavare för N.N. enligt 6 kap 8 a § 

föräldrabalken, då N.Ns föräldrar är varaktigt förhindrade att sörja för N.Ns  

behov. 

 

Bilaga SN AU § 9/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 4 (15) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-01-21 

 

SN AU § 10 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Medgivande enligt 6 kap 12 § socialtjänstlagen 
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser medgivande enligt 6 kap 12 § socialtjänstlagen gällande N.N. och 

N.N. att få ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-01-12 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

– Socialnämndens arbetsutskott beviljar N.N. och N.N. medgivande enligt 6 

kap. 12-14 §§ att ta emot ett barn med hemvist utomlands 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 socialnämnden i 

Lomma om deras omständigheter ändras väsentligt under den tid medgivandet 

gäller. 

 

Bilaga SN AU § 10/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 5 (15) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-01-21 

 

SN AU § 12 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Placering på behandlingshem enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser placering på behandlingshem enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen för 

N.N. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-01-15 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-01-15 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

– Socialnämndens arbetsutskott beviljar N.N. placering på behandlingshem 

enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen under sex månader, då behovet inte kan 

tillgodoses på annat sätt.  

 

Bilaga SN AU § 12/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 6 (15) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-01-21 

 

SN AU § 13 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen avseende 

N.N. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-01-18 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-01-14 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-01-18 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

– Socialnämndens arbetsutskott bordlägger ärendet till sammanträde den 26 

januari 2016. 

 

Bilaga SN AU § 13/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 7 (15) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-01-21 

 

SN AU § 14 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Placering på HVB-hem enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser omplacering till HVB-hem enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 

avseende N.N. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-01-20 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

– Socialnämndens arbetsutskott beviljar N.N. omplacering till HVB-hem enligt 

4 kap 1 §, då behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. 

 

Bilaga SN AU § 14/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 8 (15) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-01-21 

 

SN AU § 15 Dnr SN 2015:98.702 

 

 

Utredning om återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap 18 § 

Alkohollagen 
 

Ärendebeskrivning  
Paradisäpplet AB upphör med sin verksamhet på Blå Caféet 2015-12-31 och 

kommer därmed inte att bedriva servering av alkohol på serveringsstället längre. 

Serveringstillståndet bör återkallas med stöd av 9 kap 18 § punkt 1 Alkohollagen, 

då det inte längre utnyttjas. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-12-28 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

– Socialnämndens arbetsutskott återkallar, enligt 9 kap 18 § punkt 1, 

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Paradisäpplet AB att året 

runt servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker måndag 

till söndag 11.00-01.00 från och med 2016-01-01 på Blå Caféet. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 9 (15) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-01-21 

 

SN AU § 16 Dnr SN 2015:95.704 

 

 

Resultat i Öppna jämförelser 2015 – Ekonomiskt bistånd 
 

Ärendebeskrivning  

Öppna jämförelser är ett verktyg för att följa, analysera, och utveckla 

socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal, regional och 

nationell nivå. Öppna jämförelser genomförs av Socialstyrelsen på uppdrag av 

regeringen.  

 

Undersökningen avseende ekonomiskt bistånd bygger på en webbenkät till 

samtliga kommuner under perioden april-maj 2015 samt på bakgrundsmått som 

hämtats från nationella register. 

 

Det är femte gången Socialstyrelsen presenterar indikatorbaserade jämförelser av 

kommunernas verksamhet med ekonomiskt bistånd. Indikatorerna utgår från 

målet med verksamheten, olika kvalitetsaspekter och barnperspektivet i 

socialtjänstlagen (2001:453).  

 

För ekonomiskt bistånd publicerar Socialstyrelsen för 2015 totalt 42 indikatorer. 

Tyngdpunkten i jämförelserna är förutsättningar för god kvalitet i verksamheten 

(35 indikatorer). Resterande indikatorer belyser omfattningen av ekonomiskt 

bistånd (7 indikatorer).  

 

Förvaltningen har i skrivelse redogjort för fem indikatorer för omfattningen av 

ekonomiskt bistånd i Lomma kommun. Resultaten jämförs med motsvarande 

siffror för föregående år och motsvarande siffror i riket. 

 

Vidare redovisas åtgärder vidtagna utifrån tidigare resultat för 

kvalitetsindikatorerna, samt identifierade utvecklingsområden för kommande år. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-12-08 

– Raderna för Lomma respektive riket ur Socialstyrelsens exceldokument 

”Öppna jämförelser 2015. Ekonomiskt bistånd. Indikatorer jämförbara över tid 

(2011-2015)” 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till socialnämnden utan eget 

ställningstagande. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 10 (15) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-01-21 

 

SN AU § 17 Dnr SN 2015:7 

 

 

Rapport om externa placeringar inom IFO och HVO 
 

Ärendebeskrivning  

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att, två gånger om året lämna en 

redogörelse avseende externa placeringar inom nämndens ansvarsområde. Externa 

placeringar avser placeringar utanför kommunens egen verksamhet. 

 

Externa placeringar redovisas i bilagan Rapport om externa placeringar januari 

2016. Utöver dessa placeringar fanns vid tidpunkten för skrivelsens tillkomst 41 

externt placerade asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-01-14 

– Rapport om externa placeringar januari 2016 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till socialnämnden utan eget 

ställningstagande. 

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 11 (15) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-01-21 

 

SN AU § 18 Dnr SN 2016:19.012 

 

 

Verksamhetsplan för socialförvaltningen 2016 
 

Ärendebeskrivning  

Socialnämndens nämndsplan för 2016 utgör, tillsammans med den av 

kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande politiska 

styrdokumentet för socialförvaltningens verksamheter under det kommande året. 

 

Med verksamhetsplan för 2016 anger förvaltningen på ett övergripande plan hur 

nämndsmålen ska uppnås, och vilka utmaningar som finns inför 2016.  

 

Förvaltningens förslag föreläggs nämnden för hörande, i enlighet med Lomma 

kommuns styrsystem. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-01-19 

– Verksamhetsplan 2016 för socialförvaltningen 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till socialnämnden utan eget 

ställningstagande. 

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 12 (15) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-01-21 

 

SN AU § 19 Dnr SN 2016:14.040 

 

 

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 

de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. 

- kommer får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de 

tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstingen 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 

Socialtjänstlagen, 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 

detaljhandel 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 

läkemedel (Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel § 23) 

- avgift för Lomma kommuns bostadskö till trygghetsbostäder 

 

Förvaltningen har i skrivelse redogjort för idag gällande avgift samt 

förvaltningens övervägande rörande eventuella förändringar av avgiftsnivåerna. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-01-15 

– Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg 2016, 2016-01-08 

– Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, fr o m 2014-01-01 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till socialnämnden utan eget 

ställningstagande. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 13 (15) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-01-21 

 

SN AU § 20 Dnr SN 2015:224.012 

 

 

Remissyttrande över detaljplan för Bjärred 48:1 m.fl. i Bjärred, 

Lomma kommun (Bjärred saltsjöbad och station) 
 

Ärendebeskrivning  

Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område. 

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att kunna bilda naturreservat av 

Bjärreds Saltsjöbadspark samt att pröva markens lämplighet för 

centrumverksamhet vid Bjärreds station. 

 

Detaljplaneförslaget är nu föremål för samråd och synpunkter ska, enligt 

underrättelsen, skriftligen ha kommit till Kommunstyrelsen senast 2016-01-25. 

 

Socialförvaltningen driver idag ingen verksamhet i anslutning till planområdet. 

Natur- och rekreationsområden är en viktig del för personer inom socialnämndens 

område, och det är viktigt att tillgänglighets- och trygghetsfrågor beaktas, så att 

äldre och personer med funktionshinder har tillgång till naturområdet och övrig 

verksamhet i området.  

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-01-12 

– Underrättelse – Samråd från kommunstyrelsen, planeringsavdelningen 

– Plan- och genomförandebeskrivning 2015-11-11, Samrådshandling, KS/KF 

2012:402.214 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till socialnämnden utan eget 

ställningstagande. 

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 14 (15) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-01-21 

 

SN AU § 21 Dnr SN 2016:1:001 

 

 

Rapport om ej verkställda beslut 
 

Ärendebeskrivning  

Socialnämnden ska enligt 16 kap. 6 f-g § SoL och 28 f-g § LSS rapportera alla 

gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre 

månader från dagen för beslutet samt anmäla när besluten verkställts. Rapporten 

och anmälan ska sändas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, en gång per 

kvartal.  

 

Socialnämnden skall till fullmäktige enligt 16 kap. 6 h § SoL och 28 h LSS lämna 

en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för 

respektive beslut. Nämnden skall 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 kvartal 4, 2015 är inskickade till IVO. 

 

Tre beslut enligt 4 kap. 1 § SoL om dagverksamhet hade inte verkställts inom tre 

månader från det att besluten fattades. Platser inom dagverksamheten har frigjorts 

och besluten är nu verkställda. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-01-05 

– Statistikrapport 2015, kvartal 4 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

- Socialnämnden har tagit del av rapporten för kvartal 4 år 2015 avseende ej 

verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL, och 9 § lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS, och överlämnar rapporten till 

kommunfullmäktige och revisionen för anmälan.  

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

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-01-21 

 

SN AU § 22  

 

 

Information från förvaltningen 
 

Ärendebeskrivning 

 

Avdelningschef Charlotte Widén Odder lämnar information angående 

integrationsfrågor. 

 

Förvaltningschef Amelie Gustafsson lämnar information angående 

arbetsmiljöfrågor. 

 

Utvecklingsstrateg Ulrika Glamheden lämnar information angående övergången 

mellan utförare av drift av hemtjänst och särskilt boende. 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––  

  


