
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 1 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2016-08-18 
Plats  Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup   

Tid kl. 08.30 – 12.00 

 

 

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 

Lennart Eriksson 

Felicia Mellgren 

Maria Henriksson 

Marie Bertilsson 

Veronica Stenbeck 

NN 

NN 

Adam Edvinsson 

Sara Sätterberg 

 

förvaltningschef 

avdelningschef, del av § 179, §§ 180-184 

enhetschef, §§ 160-184 

ekonom, §§ 179-180 

ekonom, §§179-180 

socionom, §§ 158-159 

del av §§ 158-159 

kontaktperson, del av §§ 158-159 

nämndsekreterare 

nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utses att justera Conny Bäck  

Justeringens plats 

och tid 
Lomma kommunhus, 2016-08-24 

 

 

 

 

Paragraf  

158-184 (§§ 156-157 

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 2016-08-18   

Paragrafer 158-184 (§§ 156-157 

justerades omedelbart och 

återfinns i separat 

protokoll) 

  

Datum när anslaget 

sätts upp 

2016-08-25 Datum när anslaget  

tas ned 

2016-09-16 

Förvaringsplats för  

protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 

Underskrift 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 3 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 158 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Familjehemsplacering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen avseende 

N.N.  

 

N.N:s vårdnadshavare närvarar vid arbetsutskottets överläggning och framför 

synpunkter avseende socialförvaltningens utredning samt familjehemsplaceringen. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-08-05 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-08-05 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-08-08 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott beviljar NN insats i form av placering i 

familjehem enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, då behovet inte kan tillgodoses 

på annat sätt. 

 

 Bilaga SN AU § 158/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 4 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 159 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Familjehemsplacering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen avseende 

N.N.  

 

N.N:s vårdnadshavare närvarar vid arbetsutskottets överläggning och framför 

synpunkter avseende socialförvaltningens utredning. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-08-05 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-08-05 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-08-03 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott beviljar NN insats i form av placering i 

familjehem enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, då behovet inte kan tillgodoses 

på annat sätt. 

 

 Bilaga SN AU § 159/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 5 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 160 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, 2016-07-25 

– Konsultationsdokument – skolan, 2016-05-30 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 160/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 6 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 161 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, 2016-07-18 

– Konsultationsdokument – skolan, 2016-05-25 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 161/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 7 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 162 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, 2016-07-29 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 162/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 8 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 163 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, 2016-07-25 

– Konsultationsdokument – skolan, 2016-05-20 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 163/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 9 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 164 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, 2016-07-22 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 164/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 10 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 165 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, 2016-07-25 

– Konsultationsdokument – skolan, 2016-06-20 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 165/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 11 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 166 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, 2016-07-25 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 166/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 12 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 167 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, 2016-07-25 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 167/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 13 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 168 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, 2016-08-04 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 168/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 14 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 169 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, 2016-08-03 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 169/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 15 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 170 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, 2016-08-04 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 170/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 16 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 171 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, 2016-08-04 

– Konsultationsdokument – skolan, 2016-06-01 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 171/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 17 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 172 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, 2016-08-04 

– Konsultationsdokument – skolan, 2016-06-27 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 172/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 18 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 173 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, 2016-08-05 

– Konsultationsdokument – skolan, 2016-06-27 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 173/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 19 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 174 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, 2016-08-03 

– Konsultationsdokument – skolan, 2016-06-27 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 174/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 20 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 175 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, 2016-07-25 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 175/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 21 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 176 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, 2016-07-01 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

 

 Bilaga SN AU § 176/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 22 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 177 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, 2016-07-30 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-07-30 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-07-07 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet. 

 

 Bilaga SN AU § 177/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 23 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 178 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Övervägande enligt 14 § 3 st. LVU 

 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser övervägande enligt 14 § 3 st. LVU. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-08-04 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott förlänger beslutet att ej röja NN:s vistelseadress 

enligt 14 § LVU fram till 2016-12-22. 

 

 Bilaga SN AU § 178/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 24 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 179 Dnr SN 2016:203.041 

 

 

Budget för socialnämnden 2017 samt plan för ekonomin 2018-

2019 
 

Ärendebeskrivning  
Förslag till budget 2017 samt plan för ekonomin åren 2018-2019 för 

socialnämnden presenteras. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-18 om nämndernas slutliga ramar för 2017 

samt planeringsramar för 2018-2019. Ramarna inkluderar inte indexuppräkning 

för åren 2017-2019 gällande entreprenaden inom hälsa, vård och omsorg. 

 

Sammantaget beräknas socialnämndens nettokostnader, jämfört med budget 2016, 

öka med 10 849 tkr år 2017, 26 881 tkr år 2018 samt 31 522 tkr år 2019. De 

största ökningarna beror på utökat antal platser inom särskilt boende, 

volymökning inom hemtjänsten och hälso- och sjukvården, externa placeringar 

inom individ- och familjeomsorg, samt utökade insatser inom LSS. 

 

Arbetsutskottets handläggning 

Maria Henriksson och Marie Bertilsson föredrar ärendet. 

 

Conny Bäck (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och meddelar att han 

återkommer med tilläggsyrkanden till socialnämndens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-08-11 

 Bilaga 1: Sammanställning, socialnämndens budget 2017-2019   

 Bilaga 2: Budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019 för Hälsa, 

vård och omsorg, LSS-verksamhet, samt Individ- och familjeomsorg 

  

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden beslutar att fastställa Budget 2017 samt plan för ekonomin 

2018-2019 för Hälsa, vård och omsorg, LSS-verksamhet, samt Individ- och 

familjeomsorg, som nämndens förslag till budget för 2017 och plan för 2018 

och 2019. 

– Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om 

kompletterande ramtilldelning om 2 836 tkr för 2017, 6 573 tkr för 2018 och 

10 473 tkr för 2019, avseende beräknade indexhöjningar av priserna för 

entreprenaddrift av vård och omsorg. 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 25 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 179 (forts.) Dnr SN 2016:126.214 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

– Socialnämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att vidare utreda med 

ekonomiavdelningen om kostnaderna för paviljongerna om 3,2 mkr, som 

ligger utom ram, ska äskas av socialnämnden. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 26 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 180 Dnr SN 2016:83.040 

 

 

Månadsuppföljning januari-juli 
 

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

Månadsuppföljning för socialnämnden till och med juli presenteras. 

  

Beslutsunderlag  

– Socialnämndens månadsrapport, januari-juli 2016 

– Månadsuppföljning januari-juli 2016, Socialnämnden 

 

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

juli 2016.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Sammanträdesdatum s. 27 (30) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 181 Dnr SN 2016:195.733 

 

 

Utredning om behov och möjligheter avseende en kompletterande 

dagverksamhet för personer med demenssjukdom 
 

Ärendebeskrivning  
Personer med demenssjukdom erbjuds dagverksamhet efter beslut från 

biståndshandläggare, enligt Socialtjänstlagen (SoL). Dagverksamhet är för 

personer med demenssjukdom som är i behov av stimulans för att stärka 

brukarens resurser att leva ett självständigt liv. Dagverksamhet kan också beviljas 

som alternativ till avlösning för personer som vårdar kommuninvånare med en 

demenssjukdom. 

 

Socialnämnden har 2016-03-01 § 11, gett förvaltningen i uppdrag att utreda behov 

och möjligheter avseende en kompletterande dagverksamhet för personer med 

demenssjukdom. 

 

Under 2015 har en del behov av dagverksamhet inte kunnat tillgodoses inom tre 

månader, vilket föranlett nämndens rapportering till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) respektive kommunfullmäktige och kommunrevisorerna. 

Förvaltningen har löpande gjort bedömningen att den otillräckliga tillgången varit 

övergående. Samtidigt konstaterar förvaltningen en ökande andel brukare med 

behov av dagverksamhet i annan form och med delvis annan inriktning, såsom 

yngre personer med demenssjukdom och personer som är stimulikänsliga.  

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-07-15 

 Bilaga 1: Kostnader för den kompletterande dagverksamheten   

 Bilaga 2: Statistik över tidigare års beläggning samt konsekvenser med 

nuvarande verksamhet 

  

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har tagit del av utredningen och ställer sig bakom 

förvaltningens bedömning att behov av en kompletterande dagverksamhet, 

med start hösten 2016, föreligger, samt att kostnaderna för 2016 beräknas 

rymmas inom befintlig ram för 2016. Finansieringen av verksamheten från 

och med 2017, behandlas inom ramen för budget 2017-2019 för 

socialnämnden. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 182 Dnr SN 2016:126.214 

 

 

Nämndsplan 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  

– Förslag till nämndsplan enligt preliminära nämndsmål fastställda av 

socialnämndens arbetsutskott 2016-06-21 

  

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden översänder förslag till nämndsplan (bilaga) till 

kommunstyrelsen för hörande. 

 

./. Bilaga. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 183 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 individrapport för kvartal 1, 2016 är inskickade till IVO. 

 

Ett beslut enligt 9 § 4 LSS om kontaktperson, som fattades 2015-11-01, har 

fortfarande inte kunnat verkställas. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-07-01 

  

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har tagit del av rapporten för kvartal 2 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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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-08-18 

 

SN AU § 184 Dnr SN 2016:5.000 

 

 

Information från förvaltningen 
 

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Amelie Gustafsson och enhetschef Felicia Mellgren lämnar 

information om budget för integrationsverksamheten. 

 

Avdelningschef Lennart Eriksson redogör för uppföljning av tillsyn av 

verksamheterna på de särskilda boendena Vega, Orion, Strandängsgatan 2 och 

Jonasgården. 

  

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

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 


