
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 1 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2016-05-19 
Plats  Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup   

Tid kl. 08.30 – 11.55 

 

 

Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) 

Britt Hjertqvist (L)  

Lena Forsberg (M)  

Anders Widesjö (M) 

Conny Bäck (S)  

 

ordförande  

vice ordförande  

ledamot  

ledamot  

ledamot 

Övriga deltagare 

 
Amelie Gustafsson  

Åsa-Marie Sundström  

Lennart Eriksson  

Ulrika Glamheden 

Malin Fredgardh Huber 

Marcus Larsson 

 

Linda Lidberg 

Birgitta Larsson 

 

Sara Sätterberg 

 

 

förvaltningschef  

avdelningschef, §§ 92-114 

avdelningschef, §§ 115-118 

utvecklingsstrateg, del av § 120 

regionchef Frösunda, del av § 120 

biträdande regionchef Frösunda, del av § 

120 

verksamhetschef Frösunda, del av § 120 

biträdande verksamhetschef Frösunda, del 

av § 120 

nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utses att justera Conny Bäck  

Justeringens plats 

och tid 
Lomma kommunhus, 2016-05-20 

 

 

 

 

Paragraf  

92-106, 108, 110, 

113-120 (§§ 107, 109, 

111 och 112 återfinns 

i separat protokoll) 
Underskrifter Sekreterare   

  Sara Sätterberg  

 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 

 

  Conny Bäck 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 2 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott   

Sammanträdesdatum 2016-05-19   

Paragrafer 92-106, 108, 110, 113-120 

(§§ 107, 109, 111 och 112 

justerades omedelbart och 

återfinns i separat 

protokoll) 

  

Datum när anslaget 

sätts upp 

2016-05-20 Datum när anslaget  

tas ned 

2016-06-11 

Förvaringsplats för  

protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 

Underskrift 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 3 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 92 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Övervägande vid placering  
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering i enlighet med socialtjänstförordningen 

5 kap. 1 c § avseende NN.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-29 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-05-04 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 92/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 4 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 93 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Övervägande vid placering 
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande vid placering i enlighet med socialtjänstförordningen 

5 kap. 1 c § avseende N.N.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-28 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-28 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 93/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 5 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 94 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 NN.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-28 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 94/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 6 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 95 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 NN.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-27 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 95/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 7 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 96 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 NN.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-27 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-19 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 96/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 8 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 97 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 NN.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-29 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-21 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 97/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 9 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 98 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 NN.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-29 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-19 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 98/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 10 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 99 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 NN.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-29 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-21 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 99/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 11 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 100 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 NN.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-11 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 100/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 12 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 101 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 NN.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-05-13 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 101/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 13 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 102 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 NN.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-03-24 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 102/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 14 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 103 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 NN.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-21 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 103/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 15 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 104 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 NN.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-13 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 104/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 16 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 105 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 NN.   

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-28 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 105/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 17 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 106 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Placering på behandlingshem enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser bistånd i form av placering på behandlingshem enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen för NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-05-04 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-05-04 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott beviljar NN placering på behandlingshem under 

tre månader enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, då behovet inte kan tillgodoses på 

annat sätt. 

 

 Bilaga SN AU § 106/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 18 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 108 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Placering på HVB-hem enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser placering på HVB-hem enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen avseende 

NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-05-03 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-05-03 

– Skrivelse från HVB-hem, 2016-04-22 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott beviljar NN placering på HVB-hem under tiden 

160622-160922 enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, då behovet ej kan tillgodoses 

på annat sätt. 

 

 Bilaga SN AU § 108/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 19 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 110 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Placering på HVB-hem enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser placering på HVB-hem enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen avseende 

NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-29 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-04-28 

– Skrivelse från Baggium Vård & Behandling AB, inkommen 2016-02-05 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott beviljar NN fortsatt placering på HVB-hem för 

perioden 160603-161203 enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, då behovet inte kan 

tillgodoses på annat sätt.  

 

 Bilaga SN AU § 110/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 20 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 113 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Omprövning enligt 13 § LVU, fortsatt vård enligt 3 § LVU och 

placering enligt 11 § LVU   
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser omprövning enligt 13 § LVU, fortsatt vård enligt 3 § LVU och 

beslut om placering enligt 11 § LVU avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-05-03 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-05-03 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att NN ska vara fortsatt omhändertagen 

enligt 3 § LVU, då de förhållanden som ligger till grund för vården alltjämt 

föreligger, det saknas för närvarande förutsättningar för vårdens upphörande. 

 

–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att NN placeras enligt 11 § LVU på 

träningsboende från och med 2016-05-19 och 6 månader framåt.    

 

Bilaga SN AU § 113/16 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 21 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 114 Dnr SN 2016:5.000 

 

 

Information från förvaltningen 
 

Ärendebeskrivning  
Avdelningschef Åsa-Marie Sundström lämnar information om sammanbrott i 

placeringar under 2016. 

 

Beslutsunderlag  

– Rapport sammanbrott 2016 

  

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämnden har tagit del av informationen. 

  

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 22 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 115 Dnr SN 2016:83.040 

 

 

Månadsuppföljning januari-april 
 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 

Vid årets slut beräknas ingen budgetavvikelse för hela nämnden. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-05-12 

– Månadsuppföljning januari-april 2016, Socialnämnden 

– Diagramsrapport april 2016 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har tagit del av månadsuppföljning för socialnämnden januari-

april 2016.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 23 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 116 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 

verksamhetsdrift av hemtjänst i ordinärt boende och Frösunda Omsorg AB 

gällande verksamhetsdrift 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. 

 

Grundläggande för utvecklingen av en god vård och omsorg är den strukturerade 

regelbundna samverkan och samarbetet mellan socialförvaltningen och de båda 

entreprenörerna. Hörnstenarna i detta löpande arbete består i: 

- samarbete i team – samarbete utifrån den enskilde brukarens behov, som sker 

vid teammöten med berörd personal hos entreprenören respektive 

socialförvaltningen 
- samarbete i verksamheten – dialogmöten mellan arbetsledare hos 

entreprenören respektive socialförvaltningen 
- samråd – månatliga möten för övergripande frågeställningar och 

avstämning, mellan verksamhetsledning hos entreprenören respektive 

socialförvaltningen 
 

Inom ramen för socialförvaltningens generella verkställighetsuppdrag, kommer 

förvaltningen under året att följa upp verksamheterna genom bland annat: 

- uppföljning av enskilda beslut om insatser gällande hemtjänst och särskilt 

boende 

- uppföljning av genomförandeplaner och bemötandeplaner 

- Socialstyrelsens enkätundersökning ”Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen” 

- kvalitetsnyckeltal i Kommun- och landstingsdatabasen 

- inkomna synpunkter och klagomål via LUKAS 

- anmälda avvikelser, anmälda avvikelser enligt lex Sarah och lex Maria 

- tillsyn i verksamheterna 

 

Därtill kommer entreprenörerna på egen hand att genomföra uppföljningar av 

kvaliteten i utförandet, bland annat genom brukarundersökningar. 
 

Utförarna kommer också att bjudas in till socialnämndens arbetsutskott för 

uppföljning avseende utförarnas arbete med mål och utvecklingsarbete m.m. 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 24 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 116 (forts.) Dnr SN 2016:43.740 
 

 

Överläggning 

Conny Bäck (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att till socialnämndens 

sammanträde 2016-05-31 redovisa genomförda och planerade åtgärder som 

skyndsamt garanterar att de som bor på våra särskilda boenden får den kvalitet på 

omsorgen som vi har upphandlat och som entreprenören har utlovat. 

   

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-05-11 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

– Socialnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att till 

socialnämndens sammanträde 2016-05-31 redovisa genomförda och planerade 

åtgärder som skyndsamt garanterar att de som bor på våra särskilda boenden 

får den kvalitet på omsorgen som vi har upphandlat och som entreprenören har 

utlovat. 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 25 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-05-19 

 

SN AU § 117 Dnr SN 2016:31.775 

 

 

Yttrande över program för uppföljning av och insyn i verksamhet 

som utförs av privata utförare 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunerna är ansvariga för verksamheter som utförs av privata utförare genom 

avtal. Riksdagen har i kommunallagen ställt krav på att kommunerna ska ha ett 

strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas. Enligt kommunallagen 

(1991:900), 3 kap 19 b§, ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett 

program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs 

av privata utförare. 

 

I programmet ska utöver fullmäktiges mål och riktlinjer för verksamheter som 

utförs av privata utförare också anges hur dessa och övriga föreskrifter på området 

ska följas upp och dessutom hur allmänhetens insyn i de privata utförarnas 

verksamhet ska tillgodoses. Programmet ska omfatta mandatperioden och omfatta 

all verksamhet som kommunen upphandlar, inom samtliga verksamhets- och 

ansvarsområden. Det ska avse såväl hela verksamheter som delar av 

verksamheter, med stor betydelse för medborgarna/brukarna. 

Fristående skolor och förskolor omfattas inte av programmet, då deras verksamhet 

är tillståndsreglerad och inte handlas upp. 

 

Kommunens kanslichef har, i samverkan med representanter för förvaltningarna, 

utarbetat ett förslag till program för Lomma kommun. Förslaget har remitterats till 

nämnderna för yttrande. 

   

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-05-12 

– Förslag till Program för uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av 

privata utförare 

– Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-20 § 12 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

 Socialnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna följande 

kommentarer: 

 

Privata utförare av tjänster som omfattas av föreliggande förslag finns idag, i 

olika omfattning, inom socialnämndens samtliga verksamhetsområden; Hälsa, 

vård och omsorg, Individ- och familjeomsorg respektive LSS-verksamhet. 
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SN AU § 117 (forts.) Dnr SN 2016:31.775 

 

 

Socialnämnden ser vissa svårigheter i att tillämpa föreslaget program i alla 

dess delar, vid köp av individuellt anpassad vård och behandling för enskilda 

brukare inom verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorg samt 

individuellt anpassad stöd och service för brukare inom LSS-verksamheten. 

Nämnden utgår ifrån att programmets skrivningar om anpassningsmöjligheter 

avseende uppföljning och kontroll respektive allmänhetens insyn, kan 

tillämpas i dessa fall. 

 

I förslagets bakgrundsbeskrivning framgår att programmet inte får genomslag 

på redan ingångna avtal. Socialnämnden konstaterar dock att programmet 

huvudsakligen motsvaras av skrivningar i de avtal som idag gäller mellan 

socialnämnden och de privata utförarna av vård och omsorg inom särskilt 

respektive ordinärt boende. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Yttrande över riktlinjer för serviceresor och allmänna resevillkor 

för serviceresor, sjukresor och färdtjänst 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-10 att godkänna avtal om överlåtelse av 

huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst mellan Lomma kommun och 

Region Skåne, fr o m 2011-10-01. Avtalet omfattade, utöver överlåtelse av färd-

tjänst och riksfärdtjänst, också finansieringen av densamma t o m 2015-12-31. 

Fullmäktige har därefter, 2014-06-12, beslutat att godkänna överenskommelse 

mellan kommunen och Region Skåne om fortsatt finansiering av överlåtna uppgif-

ter, med giltighet fr o m 2015-01-01. 2015-överenskommelsen innebar bl.a. ett 

tydliggörande av ansvarsfördelningen och en utveckling av samverkansformerna, 

mellan kommunen och regionen. 

 

Lomma är en av 23 Skånekommuner för vilka färdtjänst- och riksfärdtjänstverk-

samheten överlåtits till Region Skåne.  

 

Region Skåne har nu, genom Skånetrafiken, genomfört en översyn av dokumenten 

”Sjukreseregler 2009” och ”Färdtjänstregler 2011”. Översynen har mynnat ut i 

förslag till ”Riktlinjer för serviceresor, Sjukresor och färdtjänst” respektive ”All-

männa resevillkor för serviceresor, Sjukresor och färdtjänst”, varefter begäran om 

yttrande tillställts berörda kommuner.  

 

Socialnämnden har beretts möjlighet att till kommunstyrelsen inkomma med ytt-

rande. 

   

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-05-12 

– Förslag till Program för uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av 

privata utförare 

– Remiss av Riktlinjer för serviceresor och Allmänna resevillkor för 

serviceresor, Skånetrafiken 

– Allmänna resevillkor för serviceresor – Sjukresor och färdtjänst, 

Skånetrafiken 

– Riktlinjer för serviceresor – Sjukresor och färdtjänst, Skånetrafiken 
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SN AU § 118 (forts.) Dnr SN 2016:121.736 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

 Socialnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna följande 

kommentarer: 

 

Socialnämnden konstaterar, efter dialog med ansvariga vid Skånetrafiken, att 

de nya styrdokumenten i huvudsak består i förtydliganden och i några fall 

kvalitetshöjningar, i förhållande till de regelverk som gäller idag. Förtydli-

ganden har exempelvis skett avseende färdtjänsttillståndets varaktighet och 

vad som kan ligga till grund för återkallande av tillstånd, medan kvalitetshöj-

ningar finns avseende utökade möjligheter till resa i annan kommun utanför 

Skåne, ersättning för försenad resa och tillhandahållande av barnsäkerhetsut-

rustning. 

 

Socialnämnden finner ovanstående förändringar bra och har i övrigt följande 

kommentarer: 

 

Allmänna resevillkor för serviceresor 

- Punkt 4.5 – Socialnämnden föreslår att omfattningen av avstegen från 

den maximala väntetiden inkluderas i den statistik som regelbundet redo-

visas för kommunerna. 

- Punkt 9 – Socialnämnden förutsätter att Skånetrafiken i tillämpningen av 

föreskrifterna i 9.1-9.3, vid incidenter beaktar eventuella samband med 

resenärs psykisk funktionsnedsättning. 

 

Riktlinjer för serviceresor 

- Punkt 4.2, stycke 6 – Socialnämnden utgår ifrån att kunden i god tid 

varslas om tillståndsperiodens utgång. 

- Punkt 4.7 – Socialnämnden anser att riktlinjer om antal personer som får 

medfölja behöver förtydligas. I punkt 4.6 anges att kunden kan beviljas 

mer än en ledsagare, vilket kan innebära att antalet medföljande personer 

kan överstiga det maxantal om två som anges i punkt 4.7. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Nämndsmål för socialnämnden 2017 
 

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

sitt förslag till nämndsplan för det kommande året. Nämdsplanens syfte är att ange 

de viktigaste målen för nämndens verksamhet och att utgöra underlag för 

socialförvaltningens verksamhetsplan. 

 

Beslutsunderlag  

– Arbetsmaterial för diskussion om nämndsmål 2017 

  

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till socialnämnden utan eget 

ställningstagande. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Information från Attendo 
 

Ärendebeskrivning  
Den 1 mars 2016 tog Attendo Sverige AB över driften av hemtjänst i Lomma 

kommun efter Förenade Care AB. 

 

Arbetsutskottets handläggning 

Vid arbetsutskottets sammanträde närvarar företrädare för Attendo Sverige AB 

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. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 


