
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 1 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2016-11-24 
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 §§ 254-256, 259-273, 275-281 

ledamot §§ 254-256, 259-279 

 
Övriga deltagare 

 

 

Amelie Gustafsson 

 

Åsa-Marie Sundström 

Lennart Eriksson 

Felicia Mellgren 

Karin Johansson 

Monica Wallander 

Therese Lundquist 

Adam Edvinsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

förvaltningschef §§ 254-256, 259-275,  

278-281 

avdelningschef § 280 

avdelningschef §§ 278-279 

avdelningschef §§ 259-271 

enhetschef §§ 255-256 

kommunvägledare § 254 

kommunvägledare § 254 

nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Britt Hjertqvist  

Justeringens plats 

och tid 
Lomma kommunhus, 2016-11-29 

 

 

 

 

Paragraf  

254-256, 259-281 (§§ 

257-258 återfinns i 

separat protokoll) 

Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson  

 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 

 

  Britt Hjertqvist 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 2 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott   

Sammanträdesdatum 2016-11-24   

Paragrafer 254-256, 259-281 (§§ 257-258 

justerades omedelbart och 

återfinns i separat protokoll) 

  

Datum när anslaget 

sätts upp 

2016-11-30 Datum när anslaget  

tas ned 

2016-12-22 

Förvaringsplats för  

protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 

Underskrift 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 3 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 254 Dnr SN 2016:243.753 

 

 

Beslut om fördelning av föreningsbidrag för verksamhetsåret 

2017 
 

Ärendebeskrivning  
2007-01-23 fastställde socialnämnden regler för bidragsgivning till föreningar 

vers verksamhet ryms inom socialnämndens verksamhetsområde, vilka 

reviderades 2011-10-04. Revideringarna innebär att förslag till bidragsfördelning 

numera grundas på ansökan från föreningarna. 

 

Vid ansökningstidens utgång, 2016-08-31, hade sexton föreningar inkommit med 

ansökan om föreningsbidrag. Huvudparten av föreningarna är väl kända i 

kommunen och har sedan flera år tillbaka erhållit föreningsbidrag från 

socialnämnden. 

 

Socialförvaltningen har tagit fram en skrivelse med förslag till fördelning av 

föreningsbidrag för verksamhetsåret 2017. I skrivelsen redovisas förslag till 

fördelning av föreningsbidrag för verksamhetsåret 2017, eventuellt önskat bidrag 

samt förra årets tilldelning av föreningsbidrag. 

 

Förvaltningens förslag innebär att 134 500 kr av totalt avsatta 150 000 kr fördelas 

enligt följande: 

 

 Lundabygdens Celiakiförening 6 000 kr 

 Reumatikerföreningen i Lundabygden 6 000 kr 

 Neuroförbundet Lundabygden 7 000 kr 

 Demensföreningen Lomma/Bjärred 15 000 kr 

 Röda Korset – Bjärred, Borgeby, Önnerup 20 000 kr 

 Lomma Rödakorskrets 20 000 kr 

 Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar 

 och vuxna i Lund med omnejd 10 000 kr 

 Mag- och tarmföreningen i Skåne 7 500 kr 

 Synskadades Riksförbund 10 000 kr 

 BRIS 5 000 kr 

 Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) 3 000 kr 

 Handikappföreningarnas samarbetsorganisation 6 000 kr 

 Hörselskadades förbund 5 000 kr 

 Mellersta Skånes lokalförening i Personskade- 

 förbundet RTP 5 000 kr 

 Föreningen HjärtLung i Lund med omnejd 4 000 kr 

 Kvinnojouren 5 000 kr 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 4 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 254 (forts.) Dnr SN 2016:243.753 

 

 

Resterande 15 500 kr föreslår förvaltningen reserveras för eventuellt kommande 

bidragsansökningar under löpande år. 

 

Beslutsunderlag 

– Skrivelse från socialförvaltningen 2016-11-10 

– Fördelning av föreningsbidrag 2017 förslag 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

– Socialnämndens arbetsutskott beslutar om fördelning av bidrag enligt följande: 

 

 Lundabygdens Celiakiförening 6 000 kr 

 Reumatikerföreningen i Lundabygden 6 000 kr 

 Neuroförbundet Lundabygden 7 000 kr 

 Demensföreningen Lomma/Bjärred 15 000 kr 

 Röda Korset – Bjärred, Borgeby, Önnerup 20 000 kr 

 Lomma Rödakorskrets 20 000 kr 

 Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar 

 och vuxna i Lund med omnejd 10 000 kr 

 Mag- och tarmföreningen i Skåne 7 500 kr 

 Synskadades Riksförbund 10 000 kr 

 BRIS 5 000 kr 

 Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) 3 000 kr 

 Handikappföreningarnas samarbetsorganisation 6 000 kr 

 Hörselskadades förbund 5 000 kr 

 Mellersta Skånes lokalförening i Personskade- 

 förbundet RTP 5 000 kr 

 Föreningen HjärtLung i Lund med omnejd 4 000 kr 

 Kvinnojouren 5 000 kr 

 

– Socialnämndens arbetsutskott beslutar att resterande 15 500 kr reserveras för 

eventuella kommande bidragsansökningar under löpande år. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 5 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 255 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 

föräldrabalken 

 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 

föräldrabalken avseende NN. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-27 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
–   Socialnämnden lägger ned faderskapsutredning avseende NN. enligt 2 kap. 7 § 

1:a och 2:a st. föräldrabalken. 

 

Bilaga SN AU § 255/16 

 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 6 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 256 Dnr SN 2015:1.702 

 

 

Återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 § Alkohollagen 
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser återkallelse av serveringstillstånd för Azzurro Lomma AB vid 

serveringsställe Azzurro.  

 

Azzurro Lomma AB har upphört med sin verksamhet på Azzurro och kommer 

därmed inte att bedriva servering av alkohol på serveringsstället längre. 

Serveringstillståndet ska återkallas med stöd av 9 kap. 18 § Alkohollagen, då det 

inte längre utnyttjas. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-31 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att, enligt 9 kap. 18 § Alkohollagen, 

återkalla stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Azzurro Lomma 

AB att året runt servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker 

dagligen 11.00-01.00 på Azzurro. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 7 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 259 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, 2016-11-02 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 259/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 8 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 260 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, 2016-10-28 

– Konsultationsdokument, skolan, 2016-10-19 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 260/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 9 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 261 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, 2016-11-03 

– Konsultationsdokument, skolan, 2016-10-18 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 261/16 

 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 10 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 262 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, 2016-11-09 

– Konsultationsdokument, skolan, 2016-10-03 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 262/16 

 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 11 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 263 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, 2016-11-09 

– Konsultationsdokument, skolan, 2016-10-03 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 263/16 

 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 12 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 264 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, 2016-11-09 

– Konsultationsdokument, skolan, 2016-10-03 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 264/16 

 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 13 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 265 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, 2016-11-09 

– Konsultationsdokument, skolan, 2016-09-26 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 265/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 14 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 266 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. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-11-09 

– Konsultationsdokument, skolan, 2016-09-26 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 266/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 15 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 267 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, 2016-11-02 

– Konsultationsdokument, skolan, 2016-10-18 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 267/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 16 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 268 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, 2016-10-30 

– Konsultationsdokument, skolan, 2016-10-04 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 268/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 17 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 269 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. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-11-03 

– Konsultationsdokument, skolan, 2016-10-04 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till hand-

lingarna.  

 

Bilaga SN AU § 269/16 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 18 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 270 Dnr SN 2015:10.709 

 

 

Information från förvaltningen avseende socialnämndens ansvar 

när ensamkommande barn och unga meddelas beslut på 

asylansökan  
 

Ärendebeskrivning  
Socialnämndens arbetsutskott har med anledning av till nämnden inkomna frågor 

begärt en redogörelse för socialförvaltningens rutiner och arbetssätt då 

ensamkommande barn och unga meddelas beslut på asylansökan. 

 

Avdelningschef Felicia Mellgren informerar om förvaltningens rutiner och 

arbetsätt för att på ett rättssäkert sätt möta de behov som uppstår då asylansökan 

är prövad och beslut ges, utifrån ett antal scenarion. 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 19 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 271 Dnr SN 2016:260.133 

 

 

Plan för hur ekonomisk balans ska kunna uppnås inom 

integrationsverksamheten 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har 2016-10-05 gett socialnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att redovisa en plan över 

hur ekonomisk balans ska kunna uppnås inom integrationsverksamheten på kort 

sikt, samt vilka åtgärder som vidtas inför nytt ersättningssystem för mottagande av 

ensamkommande barn och unga från och med 2017-07-01. 

 

Uppdraget ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen senast 2016-12-01. 

 

Förvaltningen har i skrivelse lämnat förslag till plan avseende hur ekonomisk 

balans ska kunna uppnås inom integrationsverksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-11-20 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

–   Socialnämnden antar, med redaktionella ändringar, förvaltningens skrivelse 

2016-11-20 (Bilaga), som sin plan för hur ekonomisk balans ska kunna uppnås 

inom integrationsverksamheten och översänder densamma till kommunstyrelsen. 

 

./. Bilaga 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 20 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 272 Dnr SN 2016:83.040 

 

Månadsrapport januari-oktober 2016 
 

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

Månadsrapport för socialnämnden till och med oktober 2016 presenteras. 

  

Beslutsunderlag  

– Socialnämndens månadsrapport januari-oktober 2016 

– Månadsuppföljning januari-oktober 2016, Socialnämnden 

 

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

juli 2016.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 21 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 273 Dnr SN 2016:252.042 

 

 

Fastställande av socialnämndens driftbudget 2017 
 

Ärendebeskrivning  
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska nämnden fastställa 

nämndsbudgeten inför nästkommande år, 2017. 

 

Kommunfullmäktige fattade beslut 2016-11-17 om budget 2017. Socialnämndens 

driftbudget för 2017 är totalt 297 032 tkr och fördelar sig per respektive 

fullmäktigeverksamhet enligt nedan: 

 

KF-verksamhet Budget 2016 Budget 2017 Förändring 

HVO 193 925 200 439 6 514 

LSS 47 607 49 596 1 989 

IFO 39 962 46 997 7 035 

Summa 281 494 297 032 15 538 

 

Förvaltningen beskriver budgetförslaget i skrivelse till nämnden. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-11-18. 

 Bilaga 1: Sammanställning, socialnämndens budget 2017 

 Bilaga 2: Specifikation av Övriga verksamheter 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden fastställer socialnämndens driftbudget enligt bilaga. Detta 

innebär att nämnden omfördelar enligt nedan: 

 562 tkr omfördelas från Hälsa, vård och omsorg till LSS-

verksamheten, jämfört med KF beslut om budget 2017. 

 2 921 tkr omfördelas från Hälsa, vård och omsorg till individ och 

familjeomsorg jämfört med KF beslut om budget 2017. 

 

./. Bilaga 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 22 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 274 Dnr SN 2016:126.214 

 

 

Fastställande av socialnämndens nämndsplan 2017 
 

Ärendebeskrivning  
I enlighet med styrsystemet för Lomma kommun ska nämnden fastställa sin 

nämndsplan för nämndens verksamhet avseende det kommande verksamhetsåret. 

 

Socialnämnden beslutade 2016-08-30 om förslag till nämndsplan 2017. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-28 om sitt yttrande över socialnämndens 

nämndsplan 2017. 

   

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-11-14 

 Bilaga 1: Nämndsplan 2017 

 Bilaga 2: Kommunstyrelsens yttrande över nämndernas nämndsplaner, 

KS § 177/16 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden fastställer socialnämndens nämndsplan i enlighet med bilaga. 

 

./. Bilaga 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 23 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 275 Dnr SN 2016:261.012 

 

 

Verksamhetsplan för socialförvaltningen 2017 
 

Ärendebeskrivning  
Socialnämndens nämndsplan för 2017 utgör, tillsammans med den av 

kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande politiska 

styrdokumentet för socialförvaltningens verksamheter det kommande året. 

   

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-11-14 

– Verksamhetsplan 2017 för socialförvaltningen 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen och har inget att erinra mot 

förvaltningens förslag. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SN AU § 276 Dnr SN 2016:263.107  

 

 

Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i socialnämndens arbetsut-

skott till och med 2018-12-31 
 

Ärendebeskrivning  
Annika Mårtensson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-20 § 85 att godkänna hennes avsägelse 

samt att till ny ledamot i socialnämnden utse Pia Johnson (S). Socialnämnden har 

nu att utse ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott till och med 2018-12-31 

enligt 23 § i nämndens reglemente. 

 

Överläggning 

Ordföranden yrkar att socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att 

välja Pia Johnson (S) till ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott för tiden till 

och med 2018-12-3. 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att besluta följande: 

– Socialnämnden beslutar att välja Pia Johnson (S) till ny ersättare i 

socialnämndens arbetsutskott för tiden till och med 2018-12-31. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SN AU § 277 Dnr SN 2016:264.100  

 

Fastställande av sammanträdestider 2017 för socialnämndens ar-

betsutskott samt förslag till sammanträdestider 2017 för social-

nämnden 
 

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2017.  

 

Förslaget har tagit sin utgångspunkt i planeringen för 2016 men har justerats och 

anpassats utifrån tidplanen för inlämning av ekonomiska rapporter, kommunsty-

relsen, kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges gruppmöten. Hänsyn har 

även tagits till skollov och helgdagar.  

 

Förslaget innebär följande sammanträdesdagar: 

 

Socialnämnden: 31 januari, 28 februari, 28 mars, 2 maj, 13 juni, 29 augusti,  

3 oktober, 7 november, 5 december. 

 

Nämndssammanträdena börjar kl. 18.30 

 

Socialnämndens arbetsutskott: 19 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 16 maj,  

1 juni, 6 juli, 17 augusti, 21 september, 26 oktober, 23 november, 14 december. 

 

Utskottssammanträdena börjar kl. 8.30 

 

Beslutsunderlag 

– Skrivelse från kansliavdelningen, 2016-11-08 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

– Socialnämndens arbetsutskott fastställer sammanträdesdagar för 2017 enligt 

följande: 19 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 16 maj, 1 juni, 6 juli, 17 

augusti, 21 september, 26 oktober, 23 november, 14 december samt tiden till 

8.30 

  

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att besluta följande: 

– Socialnämnden fastställer sammanträdesdagar för 2017 enligt följande: 31 

januari, 28 februari, 28 mars, 2 maj, 13 juni, 29 augusti, 3 oktober, 7 november, 

5 december samt tiden till 18.30. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SN AU § 278 Dnr SN 2016:255.040 

  

 

Årlig översyn av taxor och avgifter 
 

Ärendebeskrivning  
Grunden för kommunens möjlighet att ta ut avgifter finns i Kommunallagen, kap 

8 §§ 3b-3c. Där framgår att: 

- kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller 

- för tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att tillhandahålla, får 

de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. 

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

tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstingen tillhandahåller 

(självkostnaden) 

 

Genom bemyndigande från kommunfullmäktige, har socialnämnden att hantera 

följande avgiftsformer inom sitt verksamhetsområde: 

- avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg (särskilt föreskrivet i 

Socialtjänstlagen, kap 8 § 2 samt Hälso- och sjukvårdslagen, § 26) 

- avgifter för mat inom Hälsa, vård och omsorg 

- avgift för familjerådgivningsverksamhet (Socialtjänstlagen, kap 8 § 2) 

- ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen (Alkohollagen, kap 8 § 

10) 

- avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller 

detaljhandel med öl (Alkohollagen kap 8 § 10) 

- avgifter för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet 

med tobaksvaror (Tobakslagen § 19b) 

- avgifter för kontroll av den som bedriver handel med vissa receptfria 

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

- avgift för Lomma kommuns bostadskö till trygghetsbostäder 

 

Förvaltningen har i skrivelse redogjort för idag gällande avgift samt förvaltning-

ens övervägande rörande eventuella förändringar av avgiftsnivåerna 

 

Beslutsunderlag 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-11-15 

– Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg, fr o m 2017-01-01 

– Förslag till ansöknings- och tillsynsavgifter vid handläggning av 

serveringstillstånd enligt Alkohollagen, fr o m 2017-01-01 
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Överläggning 

Ordföranden yrkar att socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg: 

– Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att göra en översyn över avgifter för 

familjerådgivningsverksamhet. 

 

Conny Bäck (S) yrkar att socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag till beslut med följande ändring: 

– Socialnämnden fastställer avgiften för familjerådgivning till 250 kronor/samtal 

jämfört med nuvarande 400 kronor/samtal. 

 

Propositionsordning 

Sedan överläggningen förklarats avslutad avser ordförande Sofia Forsgren 

Böhmer (M) att ställa proposition på bifall respektive avslag till Conny Bäcks (S) 

ändringsyrkande. 

 

Propositionsordningen godkänns. 

 

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till Conny Bäcks (S) 

ändringsyrkande varefter utskottet avslår detsamma. 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att besluta följande: 

– Socialnämnden fastställer följande avgifter för mat inom Hälsa, vård och 

omsorg, att gälla från och med 2017-01-01 

– Mat i särskilt boende: 99 kr/dygn (2 979 kr/mån) 

– Mat vid korttidsvistelse: 99 kr/dygn (2 970 kr/mån) 

– Matdistribution i ordinärt 

boende, specialkost: 65 kr/portion 

– Mat i dagverksamheten: 60 kr/dag 

– Sondmat:  Verklig kostnad (högst 99 kr/dygn) 

 

– Socialnämnden fastställer ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, 

från och med 2017-01-01 enligt bilaga. 

 

– Socialnämnden beslutar att följande avgifter ska vara oförändrade: 

– Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg, utöver den 

förändring som sker med automatik utifrån förändringen i  
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SN AU § 278 (forts.) Dnr SN 2016:255.040  

 

 

– prisbasbeloppet mellan 2016 och 2017 respektive de förändringar som 

sker till följd av revideringen av avgiftsmodellen (SN AU § 279/16). 

– Avgift för familjerådgivningsverksamhet 

– Avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av 

eller detaljhandel med öl 

– Avgifter för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig 

näringsverksamhet med tobaksvaror 

– Avgifter för kontroll av den som bedriver handel med vissa receptfria 

läkemedel 

– Avgift för Lomma kommuns bostadskö till trygghetsbostäder. 

 

– Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att göra en översyn över avgift för 

familjerådgivningsverksamhet. 

 

./. Bilaga 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SN AU § 279 Dnr SN 2016:256.040 

  

 

Förslag till revidering av avgifts- och taxesystem för insatser inom 

verksamheten Hälsa, vård och omsorg, fr.o.m. 2017-04-01 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunen får, enligt 8 kap. socialtjänstlagen, ta ut avgifter för hemtjänst, 

dagverksamhet, särskilt boende eller för annan liknande social tjänst, enligt 

grunder som kommunen bestämmer.  

 

I februari 2016 uppdrog socialnämnden åt förvaltningen att göra en översyn av 

modellen för avgiftsuttag avseende insatserna korttidsvistelse respektive 

dagverksamhet. 

 

Förvaltningen har i skrivelse lämnat förslag till avgifts- och taxesystem för 

insatser inom verksamheten hälsa, vård och omsorg, fr.o.m. 2017-04-01. 

 

Beslutsunderlag 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-11-17 

– Avgifts- och taxesystem för insatser inom hälsa, vård och omsorg fr.o.m. 2012-

03-01 

– Förslag till avgifts- och taxesystem för insatser inom hälsa, vård och omsorg 

fr.o.m. 2017-04-01 

– Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg, fr.o.m. 2017-04-01. 

  

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att besluta följande: 

– Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige fastställa avgifts- och 

taxesystem för insatser inom verksamheten hälsa, vård och omsorg, i enlighet 

med bilaga, inklusive redaktionella ändringar, att gälla fr.o.m. 2017-04-01 

 

./. Bilaga 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Utredning avseende inrättande av familjecentral i Lomma kom-

mun 
 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden beslutade 2015-09-01 i samband med beslutet om att fastställa 

förslag för budget till socialnämnden 2016 samt plan för ekonomin 2017-2018, att 

uppdra åt socialförvaltningen att i samråd med barn- och utbildningsnämnden, in-

ternt, och Region Skåne, externt, utreda förutsättningarna och kostnad för att i 

kommunen öppna en familjecentral. 

 

Beslutsunderlag 

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-11-14 

– Utredning avseende inrättande av familjecentral i Lomma kommun, 2016-11-

08 

– Barnens Bästa bok 

  

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att besluta följande: 

– Socialnämnden beslutar att inte medverka i bildandet av en familjecentral 

 

– Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utveckla en modell som stärker 

samarbetet med samtliga vårdgivare i Lomma kommun och därigenom ger 

Lommas föräldrar och barn tillgång till tvärprofessionella team. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 31 (31) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2016-11-24 

 

SN AU § 281 Dnr SN 2015:10.709 

  

 

Information från förvaltningen 
 

Ärendebeskrivning  
Amelie Gustafsson informerar om följande ärenden: 

– Genomförd inspirationsdag för anställda i socialförvaltningen 

– Aktuella lex Sarah- och lex Maria-anmälningar 

  

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

– Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


