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Utses att justera Britt Hjertqvist      
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och tid 
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 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott   

Sammanträdesdatum 2016-02-18   

Paragrafer 36, 41-52 (§ 37-40 

justerades omedelbart och 

återfinns i separat 

protokoll) 

  

Datum när anslaget 

sätts upp 

2016-02-23  Datum när anslaget  

tas ned 

2016-03-16 

Förvaringsplats för  

protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 

Underskrift 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-02-18 

 

SN AU § 36 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen 

avseende N.N.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

   

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-02-05 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

– Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna. 

 

Bilaga SN AU § 36/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-02-18 

 

SN AU § 41 Dnr SN 2015:57.042 

 

 

Bokslut 2015 
 

Ärendebeskrivning  
Föreligger förslag till bokslut för år 2015 för socialnämnden. Nämndernas bokslut 

kommer att ligga till grund för kommunens årsredovisning.  

 

Utskottets handläggning 

Vid utskottets sammanträde lämnar ekonom Maria Henriksson information. 

  

Beslutsunderlag  

– Verksamhetsberättelse, Hälsa, vård och omsorg 

– Verksamhetsberättelse, LSS-verksamhet 

– Verksamhetsberättelse, Individ- och familjeomsorg 

– Diagramrapport 2015 

– Diagram över nettokostnadsutveckling 2011-2015 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

– Socialnämnden överlämnar förslag till bokslut 2015 för socialnämndens 

verksamhet (bilaga A-F) till kommunstyrelsen. 

 

./. Bilaga A, B, C, D, E, F 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-02-18 

 

SN AU § 42 Dnr SN 2016:53.043 

 

 

Överföring av budgetavvikelser 
 

Ärendebeskrivning  
Enligt Lomma kommuns regler för överföring av budgetavvikelser i 

driftredovisningen är huvudprincipen att samtliga positiva och negativa avvikelser 

ska överföras till nästkommande budgetår.  

 

Avvikelser i socialnämndens driftbudget redovisas i skrivelse från 

socialförvaltningen. Den föreslagna överföringen motiveras av att det finns ett 

stort behov av att rusta hälso- och sjukvårdsorganisationen inför kommande hälso- 

och sjukvårdsavtal, att en åldrande befolkning kommer att ställa större krav på 

socialnämndens verksamheter framöver samt att en satsning på de svårast sjuka är 

oundviklig. Dessutom har flera lagförändringar föreslagits som gör att 

socialnämnden kommer att behöva ett förändrat arbetssätt, vilket kommer att 

kräva en initial investering, framför allt när det gäller kompetens och utveckling. 

 

Utskottets handläggning 

Vid utskottets sammanträde lämnar ekonom Maria Henriksson information. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-02-15 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

– Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att den positiva budgetavvikelsen 

på 3 624 tkr som uppkommit i socialnämndens driftbudget 2015 överförs 

enligt reglerna för överföring av budgetavvikelser. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-02-18 

 

SN AU § 43 Dnr SN 2016:41.214 

 

 

Socialnämndens bostads- och lokalförsörjningsplan 2016-2030 
 

Ärendebeskrivning  

Socialnämndens bostads- och lokalförsörjningsplan tas fram inom ramen för 

nämndens del i ansvaret för kommunens långsiktiga övergripande samhällsplane-

ring samt som underlag för nämndens förslag till investeringsbudget för de kom-

mande åren. 

 

Planen redovisar förändringarna i behoven av verksamhetslokaler och bostäder 

inom nämndens ansvarsområde, och till grund ligger kommunens senast fast-

ställda befolkningsprognos. 

 

Socialförvaltningens förslag till plan omfattar åren 2016-2030 och baseras på den 

befolkningsprognos för 2015-2030 som fastställdes av kommunstyrelsen våren 

2015. I förslaget presenteras socialförvaltningens bedömningar och förslag till ut-

byggnad för åren 2016-2030. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, Socialnämndens bostads- och 

lokalförsörjningsplan 2016-2030, 2016-02-11 

– Bilaga: Tabeller och diagram – Socialnämndens bostads- och 

lokalförsörjningsplan 2016-2030 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

- Socialnämnden antar föreliggande bostads- och lokalförsörjningsplan för 

perioden 2016-2030. 

 

- Socialnämnden överlämnar antagen bostads- och lokalförsörjningsplan till 

kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden, för 

inarbetande i Lomma kommuns samhällsplanering. 

 

- Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda behov och 

möjligheter avseende en kompletterande dagverksamhet för personer med 

demenssjukdom. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-02-18 

 

SN AU § 44 Dnr SN 2016:43.740 

 

 

Planerade uppföljningar av äldreomsorg utförd på entreprenad i 

Lomma kommun under 2016 
 

Ärendebeskrivning  

Socialnämnden har ingått avtal med Attendo Sverige AB gällande verksamhets-

drift av hemtjänst i ordinärt boende och Frösunda Omsorg AB gällande verksam-

hetsdrift av särskilt boende i Lomma kommun. Avtalen löper från 2016-03-01 till 

2019-02-28 med möjlighet till förlängning i två plus två år.  

 

Planerade uppföljningar av verksamheterna presenteras i skrivelse från 

socialförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, Planerade uppföljningar av äldreomsorg 

utförd på entreprenad i Lomma kommun under 2016, 2016-02-11 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

- Socialnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till socialförvaltningen. 

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-02-18 

 

SN AU § 45 Dnr SN 2016:28.735 

 

 

Uppföljning av avtal med Förenade Care under december 2015 

och januari 2016 
 

Ärendebeskrivning  

Lomma kommun har ingått avtal med Förenade Care AB gällande 

verksamhetsdrift och hemtjänst i ordinärt boende. Avtalet löper från 2013-03-01 

till 2016-02-29. 

 

Enligt avtal ansvarar entreprenören för att medverka vid uppföljning och tillsyn av 

verksamheterna i den omfattning som kommunen begär. I skrivelse från 

socialförvaltningen redovisas resultatet av den tillsyn som kommunen har 

genomfört under december 2015 och januari 2016. 

 

Utskottets handläggning 

Vid utskottets sammanträde lämnar medicinskt ansvarig sjuksköterska Jeanette 

Brink information. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, Uppföljning av avtal med Förenade Care 

under december 2015 och januari 2016, 2016-02-11 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

- Socialnämnden har tagit del av informationen. 

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-02-18 

 

SN AU § 46 Dnr SN 2016:42.709 

 

 

Uppföljning intern kontroll 
 

Ärendebeskrivning  

I enlighet med reglemente för intern kontroll i Lomma kommuns styr- och 

kvalitetssystem ska nämnderna årligen ta fram en så kallad plan för intern 

kontroll. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information 

om verksamheten, efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med 

mera, samt eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel. 

 

Nämnden ska senast i februari rapportera föregående års resultat från 

uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. 

Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 

 

Planen för socialnämndens interna kontroll 2015, fastställdes av socialnämnden 

2014-09-02. Planen baseras på en risk- och väsentlighetsanalys som genomfördes 

våren 2014, och omfattar processer och rutiner som förvaltningen och nämnden 

bedömde särskilt viktiga att granska. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, Uppföljningsrapport – Intern kontroll 

Socialnämnden, 2016-02-15 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

- Socialnämnden godkänner och överlämnar rapport avseende intern kontroll 2015 

till kommunstyrelsen och revisionen. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-02-18 

 

SN AU § 47 Dnr SN 2016:54.047 

 

 

Redovisning för 2015 års beviljade statsbidrag till personligt 

ombud i Skåne 
 

Ärendebeskrivning  

Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer med långvarig och 

omfattande psykisk funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd för att 

kunna tillvarata sina rättigheter i samhället. Ett personligt ombud arbetar på 

uppdrag av klienten och fungerar som ett redskap för att stärka klienten till att få 

bättre tillit till sig själv och därmed få bättre kontroll och makt över den egna 

vardagen. 

 

En förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med 

personligt ombud (SFS 2013:522) trädde i kraft den 1 augusti 2013. 

Socialstyrelsen fördelar statsbidrag till länsstyrelserna som i sin tur fördelar 

medlen till kommuner som har inrättat verksamheter med personligt ombud för 

personer med psykisk funktionsnedsättning. 

 

Lomma kommun har tillsammans med Staffanstorps kommun upphandlat 

verksamhet med personligt ombud av PO Skåne. Redovisning av verksamheten i 

form av verksamhetsberättelse från PO Skåne, av Lomma kommun ifylld blankett 

avseende redovisning av verksamhet med personligt ombud för verksamhetsår 

2015 samt en ekonomisk rapport rörande verksamheten har inlämnats till 

länsstyrelsen Skåne. Enligt länsstyrelsens anvisningar ska ansvarig nämnd ta del 

av redovisningen och därefter ska sammanträdesprotokollet redovisas till 

länsstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, Begäran om redovisning för 2015 års 

beviljade statsbidrag till personligt ombud i Skåne, 2016-02-05 

– Bilaga 1: Verksamhetsberättelse personligt ombud 2015 

– Bilaga 2: Blankett från Länsstyrelsen Skåne, Redovisning av 

verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2015 

– Bilaga 3: Ekonomisk rapport, Kostnader för personligt ombud 2015 för 

Lomma kommun 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

- Socialnämnden godkänner redovisning av verksamhet med personligt ombud för 

verksamhetsåret 2015. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-02-18 

 

SN AU § 48 Dnr SN 2016:40.700 

 

 

Uppföljning av inkomna synpunkter och klagomål i LUKAS 2015 
 

Ärendebeskrivning  

Om kommuninvånare har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens 

service har de möjlighet att lämna dem via LUKAS, som är Lomma kommuns 

system för hantering av synpunkter och klagomål. LUKAS står för "Lomma 

kommun uppmanar kommuninvånarna avge synpunkter". 

 

Oavsett om synpunkterna kommer in via hemsidan, svarskort, brev eller telefon 

samlas de upp, registreras i en gemensam databas, klassificeras och skickas vidare 

till berörd förvaltning, som skickar ett meddelande till uppgiftslämnaren (i de fall 

det finns avsändaruppgifter) om hur ärendet kommer att behandlas och åtgärdas.  

 

Den som lämnat en synpunkt får inom tre dagar bekräftelse på att synpunkten är 

mottagen och vidarebefordrad till berörd handläggare. Synpunkten besvaras så 

snart som möjligt och publiceras därefter på kommunens hemsida.  

 

Synpunkter och klagomål som är kopplade till enskilda brukare och som avser 

uteblivna insatser eller händelser som innebär att verksamheten i något avseende 

brister när det gäller kraven på kvalitet, rapporteras som en avvikelse och hanteras 

enligt förvaltningens rutin för avvikelsehantering.   

 

Förvaltningarna gör årligen en uppföljning av de synpunkter som inkommit till 

LUKAS. Socialförvaltningen redogör i skrivelse för till förvaltningen inkomna 

LUKAS-ärenden under 2015.   

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, Uppföljning av inkomna synpunkter och 

klagomål i LUKAS 2015, 2016-02-11 

– Bilaga 1: Sammanställning av ärenden i LUKAS 2015 

– Bilaga 2: Cirkeldiagram – fördelning 

– Bilaga 3: Rutiner för synpunkter och klagomålshantering inom 

Förenade Cares verksamheter i Lomma kommun 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

– Socialnämnden har tagit del av informationen. 

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-02-18 

 

SN AU § 49 Dnr SN 2015:212.003 

 

 

Yttrande över förslag till reviderat reglemente för socialnämnden 
 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av den nya mandatperioden har samtliga nämnder under 2015 

genomfört en allmän översyn och revidering av respektive nämnds reglemente. 

 

Vid beredningen av ärendena har kommunens kanslichef konstaterat att ändringar 

i lagstiftningen föranleder ytterligare revideringar och att en likriktning mot en 

tydligare och gemensam struktur och likalydande reglering i vissa fall vore en 

fördel. Som en följd av detta har kanslichefen utarbetat nya förslag till 

reglementen för nämnderna. 

 

Socialnämnden har beretts tillfälle att till kommunstyrelsen inkomma med 

yttrande över föreliggande förslag till reviderat reglemente för socialnämnden. 

 

Förvaltningen redogör i skrivelse för förslag till kommentarer till förslag till 

reviderat reglemente för socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, Yttrande över förslag till reviderat 

reglemente för socialnämnden, 2016-02-12 

– Skrivelse från kansliavdelningen, Förslag till reviderat reglemente för 

socialnämnden, 2016-01-26 

– Bilaga: Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

– Socialnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna följande 

kommentarer: 

 

Socialnämndens uppgifter – 1 § 

I förslaget kompletteras socialnämndens ansvarsområde med ansvaret för 

mottagande av och insatser (exklusive utbildningsinsatser) för 

invandrare/flyktingar, av vilket nämnden idag har ansvaret för 

ensamkommande barn och ungdomar. 

 

Socialförvaltningen handlägger redan idag det mottagande och de insatser som 

föreslås tillkomma nämndens ansvar. Med utgångspunkt i bl a den nya 

lagstiftningen om gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända, och det 

utökade uppdrag detta kommer att innebära för kommunen, har nämnden 

följande kommentarer: 
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Då nämndens mottagande och insatser framöver förväntas omsätta större 

ekonomiska resurser än tidigare, är det viktigt att detta beaktas i det 

kommunövergripande arbetet med resursfördelning, såväl gällande 

ersättningar från Migrationsverket som avseende ordinarie budgetberedning. 

 

Ett bra mottagande och ett framgångsrikt integrations- och etableringsarbete, 

förutsätter en god samverkan inom kommunen. Förvaltningen förutsätter att 

den goda samverkan som idag råder mellan socialförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, avseende framförallt lokal- och 

bostadsförsörjning, fortsätter och utvecklas. Vidare förutsätts att den goda 

samverkan som råder mellan socialförvaltningen och förvaltningen för 

utbildning, kost, kultur och fritid, avseende verksamhetsfrågor, bibehålls och 

utvecklas. 

 

Fullmäktige har med sitt inriktningsbeslut avseende ensamkommande barn 

och ungdomar, bemyndigat socialnämnden att teckna årliga 

överenskommelser med Migrationsverket/Länsstyrelsen om mottagandet. Av 

förslaget till relgementsförändring framgår inte huruvida socialnämnden, för 

det fall sådana kommer att tecknas, bemyndigas att teckna motsvarande 

överenskommelser avseende det tillkommande ansvarsområdet. 

 

Organisation inom verksamhetsområdet – 5 § 

Här är det viktigt att notera att nämndens ansvar inte omfattar beslut om 

förändringar i verksamhetsorganisationen. Detta beslut är enligt 

kommunstyrelsens delegationsordning (ärende C1) delegerat till 

förvaltningschef. 

 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige – 6 §  

Förvaltningen tolkar den föreslagna skrivningen så att uppföljning, 

återredovisning och rapportering ska ske i huvudsak i enlighet med nuvarande 

modell. 

 

Undertecknande av handlingar – 22 § 

Förvaltningen föreslår att första stycket, femte raden ändras till ”…den 

ledamot som nämnden utser.” och tolkar det som att det är detta som avses i 

den föreslagna skrivningen. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––  
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-02-18 

 

SN AU § 50 Dnr SN 2016:2.730 

 

 

Förenade Cares åtgärdsplaner med anledning av resultatet i 

Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen 2015”? 
 

Ärendebeskrivning  

Socialförvaltningen har gått igenom resultatet av Socialstyrelsens undersökning 

”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2015” med entreprenören Förenade Care 

AB, som är utförare av hemtjänst och särskilt boende i Lomma 2013-03-01—

2016-02-29. Förenade Cares verksamhetsansvariga, fick förutom de 

kommunövergripande resultaten, del av resultaten på verksamhetsnivå.  

 

Förenade Cares verksamhetsansvariga fick i uppdrag att analysera resultatet och 

inkomma med åtgärdsplaner utifrån resultatet för respektive verksamhet senast 

2015-12-31. Åtgärdsplaner har inkommit inom angiven tid. Vidtagna och 

planerade åtgärder i verksamheterna bedöms vara adekvata. 

 

Materialet kommer att överlämnas till de nya entreprenörerna, Attendo Sverige 

AB och Frösunda Omsorg AB, som ett underlag för deras fortsatta verksamhet. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, Förenade Cares åtgärdsplaner med 

anledning av resultatet i Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre 

om äldreomsorgen 2015”?, 2016-01-11 

– Socialstyrelsens sammanställning av 2015 års resultat för Lomma från 

undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?: Resultat från 

Lomma – Lomma hemtjänst 

– Socialstyrelsens sammanställning av 2015 års resultat för Lomma från 

undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?: Resultat från 

Lomma – Bjärred hemtjänst 

– Socialstyrelsens sammanställning av 2015 års resultat för Lomma från 

undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?: Resultat från 

Lomma – Strandängsgatan särskilt boende 

– Socialstyrelsens sammanställning av 2015 års resultat för Lomma från 

undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?: Resultat från 

Lomma – Vega särskilt boende 

– Socialstyrelsens sammanställning av 2015 års resultat för Lomma från 

undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?: Resultat från 

Lomma – Orion särskilt boende 

– Socialstyrelsens sammanställning av 2915 års resultat för Lomma från 

undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?: Resultat från 

Lomma – Jonasgården särskilt boende 

– Analys och handlingsplaner från Förenade Care 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 15 (17) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-02-18 

 

SN AU § 50 (forts.) Dnr SN 2016:2.730 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

– Socialnämnden har tagit del av informationen. 

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 16 (17) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-02-18 

 

SN AU § 51 Dnr SN 2016:33.770 

 

 

Patientsäkerhetsberättelse för 2015 
 

Ärendebeskrivning  

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars varje år 

upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur 

patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder 

som vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som har uppnåtts. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, Patientsäkerhetsberättelse för 2015, 2016-

02-11 

– Patientsäkerhetsberättelse för Lomma Kommun 2015, 2016-02-11 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

– Socialnämnden antar och fastställer förvaltningens förslag till 

patientsäkerhetsberättelse för 2015.  

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 17 (17) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-02-18 

 

SN AU § 52  

 

 

Beslut om ändrat sammanträdesdatum för socialnämndens 

arbetsutskott i mars 
 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

– Socialnämndens arbetsutskott ändrar datum för sammanträde med 

socialnämndens arbetsutskott från torsdagen den 17 mars kl 8.30 till tisdagen 

den 15 mars kl 8.30. 

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


