
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 1 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2016-04-19 
Plats  Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup   

Tid kl. 08.30 – 14.10 

 

 

Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M), ordförande 

Britt Hjertqvist (L), vice ordförande 

Anders Widesjö (M), ledamot 

Conny Bäck (S), ledamot 

Anna Ericson (M), tjg. ersättare för Lena Forsberg (M) 

 
Övriga deltagare 

 
Amelie Gustafsson, förvaltningschef 

Åsa-Marie Sundström, avdelningschef, §§ 63-84 

Maria Henriksson, ekonom, § 87 

Eva Ingemarsdotri, företrädare för Frösunda, del av § 88 

Christine Rosencrantz, företrädare för Frösunda, del av § 88 

Sara Sätterberg, nämndsekreterare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Conny Bäck  

Justeringens plats 

och tid 
Lomma kommunhus, 2016-04-21 

 

 

 

 

Paragraf  

64 - 91 (§ 

63 återfinns 

i separat 

protokoll) 
Underskrifter Sekreterare   

  Sara Sätterberg  

 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 

 

  Conny Bäck 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 2 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott   

Sammanträdesdatum 2016-04-19   

Paragrafer 64 - 91 (§ 63 justerades 

omedelbart och återfinns i 

separat protokoll) 

  

Datum när anslaget 

sätts upp 

2016-04-22 Datum när anslaget  

tas ned 

2016-05-14 

Förvaringsplats för  

protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 

Underskrift 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 3 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 64 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

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

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

avseende N.N.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-03-22 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-03-21 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 64/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 4 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 65 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

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

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

avseende N.N.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-03-31 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 65/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 5 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 66 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

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

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

avseende N.N.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-03-04 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 66/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 6 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 67 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

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

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

avseende N.N.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-03-09 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 67/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 7 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 68 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

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

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

avseende N.N.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-03-09 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 68/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 8 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 69 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

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

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

avseende N.N.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-03-23 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 69/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 9 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 70 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

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

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

avseende N.N.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-03-23 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 70/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 10 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 71 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

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

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

avseende N.N.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-03-23 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 71/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 11 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 72 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

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

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

avseende N.N.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-03-23 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 72/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 12 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 73 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

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

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

avseende N.N.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-03-22 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 73/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 13 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 74 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

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

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

avseende N.N.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-03-22 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 74/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 14 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 75 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

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

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

avseende N.N.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-03-22 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 75/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 15 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 76 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

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

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

avseende N.N.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-03-22 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 76/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 16 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 77 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

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

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

avseende N.N.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-01 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 77/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 17 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 78 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

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

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

avseende N.N.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-01 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 78/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 18 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 79 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Omprövning vid placering enligt 13 § LVU 
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser omprövning vid placering enligt 13 § LVU avseende N.N.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-01 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att vård enligt 3 § LVU avseende N.N, 

ska upphöra enligt 21 § LVU, då vård med stöd av denna lag inte längre 

behövs. 

–   Socialnämndens arbetsutskott beviljar N.N. placering enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen på behandlingshem från och med 160419 till och med 

161018, då behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. 

 

 Bilaga SN AU § 79/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 19 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 80 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, 2016-03-14 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-03-16 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-03-09 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 

omplacera N.N. från HVB-hem till familjehem då behoven ej kan tillgodoses på 

annat sätt.  

 

 Bilaga SN AU § 80/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 20 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 81 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser familjehemsplacering med inslag av behandling avseende missbruk 

och psykisk ohälsa enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen avseende N.N.  

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-06 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-03-01 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-08 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott beviljar N.N. familjehemsplacering med inslag 

av behandling avseende missbruk och psykisk ohälsa enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen under sex månader då behovet inte kan tillgodoses på annat 

sätt. 

 

 Bilaga SN AU § 81/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 21 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 82 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Bistånd i form av behandling enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 

 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen i form av 

behandling på behandlingshem för N.N.  

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-05 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-03-31 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott beviljar N.N. bistånd i form av behandling under 

3 månader enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen på behandlingshem då behovet 

inte kan tillgodoses på annat sätt. 

 

 Bilaga SN AU § 82/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 22 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 83 Dnr SN 2007:197.702 

 

 

Utredning om återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap 18 § 

Alkohollagen 

 

Ärendebeskrivning  
Restaurang Lomma kommanditbolag upphörde med sin verksamhet på Wild 

Ginger 2016-02-29. Serveringslokalen kommer enligt avtal hyras ut till ett annat 

bolag från 2016-03-01. Restaurang Lomma kommanditbolags serveringstillstånd 

ska återkallas då det inte kommer att utnyttjas. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-03-16 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

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

Alkohollagen stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Restaurang 

Lomma kommanditbolag att året runt servera starköl, vin, spritdrycker och 

andra jästa alkoholdrycker måndag till söndag 11.00-01.00 från och med 2016-

03-01 på Wild Ginger. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 23 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 84  

 

 

Rapport om sammanbrott i placeringar 

 

Ärendebeskrivning  
Avdelningschef Åsa-Marie Sundström lämnar information om sammanbrott i 

placeringar under mars och april 2016. 

  

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 24 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 85 Dnr SN 2016:29.751 

 

 

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. 

 

Förvaltningen redogör för externa placeringar i skrivelse. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-18 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

–   Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 25 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 86   

 

 

Yttrande gällande avtal om ansvarsfördelning, samverkansformer 

och gemensam utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 

 

Ärendebeskrivning  
2015-05-29 skickades ett förslag på avtal om ansvarsfördelning, samverkansfor-

mer och gemensam utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne ut till alla 

kommuner för synpunkter. Kommunerna i 5 YES enades om att i en gemensam 

skrivelse beskriva de synpunkter kommunerna hade på förslaget. Där framhölls 

vikten av en analys av de ekonomiska konsekvenserna och ansvarsfördelningen 

mellan parterna. Man önskade även ett förtydligande avseende det delregionala 

och centrala samverkansorganet, gällande representation och mandat. Skrivelsen 

avslutades med att man inte kunde underteckna avtalet i dess dåvarande form. 

Med utgångspunkt från kommunernas synpunkter kom ett nytt, reviderat avtal till 

kommunerna 2016-01-27. Kommun-förbundet Skånes styrelse ställer sig bakom 

förslaget och rekommenderar kommunerna att anta avtalet, under förutsättning att 

Regionfullmäktige gör detsamma vid sitt möte 2016-04-26. 

 

Det nya avtalsförslaget Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende 

hälso- och sjukvården i Skåne består av en grundöverenskommelse och en ut-

vecklingsplan med fyra utvecklingsområden som ska vara beslutade och imple-

menterade 2020. Avtalet beskriver hur de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna 

av det nya arbetssättet är svårbedömda. Parterna ska därför noggrant följa de eko-

nomiska konsekvenserna under avtalsperioden och det eventuella behovet av åt-

gärder ska avhandlas i Centralt Samverkansorgan. Vidare beskrivs tydligt arbetet 

i, och sammansättningen av, de delregionala samverkansorganen och centralt 

samverkansorgan.  

 

HSL-organisationen i Lomma kommun är väl rustad för kommande förändringar. 

I samtal med hälsovalsenheterna framkommer dock att det är oklart för dem hur 

patienterna ska vara listade i den nya vårdform som avtalet beskriver. Diskussion-

er om det pågår fortfarande inom Region Skåne. I maj ska det beslutas hur läkarna 

ska vara organiserade och först då kan planeringen för Lommas nya vårdform, där 

man arbetar teambaserat för att kunna utföra vård kontinuerligt i den enskildes 

hemmiljö, påbörjas. De ekonomiska konsekvenserna på kort sikt är huvudsakligen 

personalkostnader för utvecklingen av avtalet. Under planering och införande 

kommer sjuksköterskor i kommunen att behöva frikopplas för planering i olika 

arbetsgrupper. En projektledare kommer att behövas för att planera, administrera 

och göra ekonomiska kalkyler. Projektledarens uppdrag blir också att hålla sam-

man de olika arbetsgruppernas arbete. En ytterligare större utgiftspost kan vara att 

det blir aktuellt för Lomma kommun att bli så kallade producenter i Nationella pa-

tientöversikten. 
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De ekonomiska konsekvenserna på längre sikt behöver följas men det kan bli 

svårt att dra absoluta slutsatser då kostnaderna för det ökade antalet svårt sjuka 

äldre kommer att öka oavsett arbetssätt. Däremot kommer det nya planerade ar-

betssättet vara en förutsättning för att kunna hantera framtidens ökade vårdbehov. 

Arbetssättet med ökat läkarstöd i teamarbete med kommunens sjuksköterskor gör 

det möjligt att undvika onödig sjukhusinläggning för de patienter det inte gagnar. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-08 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

–   Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Lomma kommun 

godkänner Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 

sjukvården i Skåne. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Kvartalsrapport för socialnämnden januari-mars 2016 

 

Ärendebeskrivning  
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska kvartalsrapport upprättas 

per 31 mars. I kvartalsrapporten ska analys göras av periodens utfall per 

kommunfullmäktigeverksamhet och en helårsprognos ska ingå. 

Socialförvaltningen har upprättat kvartalsrapport för januari-mars 2016. 

  

Beslutsunderlag  

– Socialnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2016 

– Kvartalsuppföljning januari-mars 2016 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

–   Socialnämnden har tagit del av kvartalsrapport för socialnämnden till och med 

mars månad 2016, samt överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Information från Frösunda 

 

Ärendebeskrivning  
Den 1 mars 2016 tog Frösunda över driften av de särskilda boendena 

Strandängsgatan, Vega, Orion och Jonasgården efter Förenade Care. 

 

Arbetsutskottets handläggning 

Vid arbetsutskottets sammanträde närvarar företrädare för Frösunda och svarar på 

frågor om övergången, verksamhetens utveckling efter övergången och dess 

förväntade utveckling under kommande månader. 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen från Frösunda. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Avseende övergång av drift av särskilt boende 

 

Ärendebeskrivning  
Den 1 mars 2016 tog Frösunda över driften av de särskilda boendena 

Strandängsgatan, Vega, Orion och Jonasgården efter Förenade Care. 

 

Socialnämndens arbetsutskott har noterat en stark oro hos anhöriga, medborgare 

och personal avseende övergången. Nämnden har löpande informerats om att det 

inte på något sätt föreligger fara för patientsäkerheten. Avtalet följs och vid de 

tillfällen som besök och kontroller har gjorts så har det varit ordentligt bemannat. 

Viss förvirring hos den övergående personalen om arbetssätt och organisation 

föreligger vilket medför missförstånd och skapar oro och osäkerhet. Oron medför 

i sin tur en rörig miljö för dem som behöver hjälp, vilket nämnden ser mycket 

allvarligt på.  

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att fortsatt stödja 

Frösunda i arbetet att analysera och åtgärda orsakerna för att skyndsamt 

komma tillrätta med problematiken. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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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 1, 2016 är inskickade till IVO. 

 

Två 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. 

 

Tre beslut enligt 9 § 4 LSS om kontaktperson har inte verkställts inom tre 

månader från det att besluten fattades. För två av dessa individer har 

kontaktperson nu tillsatts, medan ett beslut ännu inte kunnat verkställas.

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-06 

– Statistikrapport 2016, kvartal 1 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott ser mycket allvarligt på att gynnande beslut åter 

inte verkställs inom föreskriven tid. Det kan även konstateras att tilldelad 

budget under 2015 inte har utnyttjats. Socialnämndens arbetsutskott uppdrar åt 

förvaltningschefen att till nämnden redovisa orsakerna till avvikelserna från 

den tydligt uttalade ambition som nämnden har gett uttryck för, samt att 

redovisa åtgärder. 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

–   Socialnämnden har tagit del av rapporten för kvartal 1 år 2016 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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Protokollsanteckning 

Till protokollet läggs en protokollsanteckning från Conny Bäck (S). 

 

./. Bilaga 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 32 (32) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-04-19 

 

SN AU § 91   

 

 

Nämndsplan 2017 

 

Ärendebeskrivning  
I enlighet med styrsystemet för Lomma kommun ska nämnden varje år fastställa sitt 

förslag till nämndsplan för det kommande året. Nämndsplanens syfte är att ange de 

viktigaste målen för nämndens verksamhet och att utgöra underlag för 

samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan.  

 

Arbetsutskottets handläggning 

Vid arbetsutskottets sammanträde diskuteras alternativ till nämndsmål för 2017. 

  

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att återuppta diskussionen på nästa 

sammanträde. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


