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SOCIALNÄMNDEN 2017-03-28 
 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   

Tid 2017-03-28, kl. 18:30-19:45 
 

 

Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Britt Hjertqvist (L) 
Conny Bäck (S) 
Anders Widesjö (M) 
Anna Ericson (M) 
Monica Sandelin (M) 
Peter Appel (L) 
Per Bengtsson (S) 
Pia Johnson (S) 
Malin Taggu (M) 
Bert Larsson (M) 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
tjg. ersättare för Lena Forsberg (M) 
tjg. ersättare för Krister Wiman (M) 
 

Övriga deltagare Kristina Kinnman-Starck (M) 
Björn Haaland (M) 
Oscar Remfors (M) 
Gunilla Lundström (L) 
Lena Svensson (C) 
Karin Everlund (S) 
Rune Setthammar (S) 
Louise Herslow (MP) 
 
Amelie Gustafsson 
Marcus Fält 
Birgitta Larsson 
Adam Edvinsson 
 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
förvaltningschef 
bitr. regionchef, Attendo § 18 
tf. verksamhetschef, Attendo § 18 
nämndsekreterare 

Utses att justera Conny Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2017-04-04 
 
 
 
 

Paragraf  
18-26 

Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson 

 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 
 

  Conny Bäck 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-03-28   

Paragrafer 18-26   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2017-04-05 Datum när anslaget  
tas ned 

2017-04-27 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SOCIALNÄMNDEN 2017-03-28 
 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 

 
SN § 18   SN/2017:21 - 000 
 
 

Information från Attendo 

 
Ärendebeskrivning 
Vid nämndens sammanträde närvarar representanter från Attendo. Representanterna 
informerar om Attendos verksamhet och organisation i Lomma kommun samt om 
pågående samverkansarbete med såväl Lomma kommun som föreningslivet i 
kommunen. 
 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen 

 
______________________ 
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SN § 19   SN/2017:68 - 040 
 
 

Månadsuppföljning januari-februari 2017 

 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsrapport för socialnämnden till och med februari 2017 presenteras. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-03-16 § 59. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Socialnämndens månadsrapport januari-februari 2017 
‒ Månadsuppföljning januari-februari 2017, socialnämnden 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott, 2017-03-16 § 59 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av månadsuppföljning för socialnämnden januari-

februari 2017. 
 
______________________ 
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SN § 20   SN/2017:94 - 109 
 
 

Plan för intern kontroll 2017 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande reglemente för intern kontroll i Lomma kommun åligger det nämnden 
att för varje budgetår anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 
Resultatet från genomförd uppföljning, ska därefter, i samband med årsbokslutets 
upprättande, rapporteras till kommunstyrelsen och revisionen.  
 
Enligt nya anvisningar ska planering och uppföljning av intern kontroll ske via 
verksamhetssystemet Stratsys. Planens kontrollpunkter har, som tidigare, identifierats 
i samband med en riskanalys. Riskanalysen, som tydliggör sannolikheten och 
konsekvensen av olika icke önskade händelser, genomförs i Stratsys.  
 
Aktiviteter som följs upp utifrån andra rutiner och styrsystem identifieras inte som 
kontrollpunkter i planen för intern kontroll.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-03-16 § 60. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-03-22 
‒ Förslag på plan för intern kontroll 2017 för socialnämnden 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2016-03-16 § 60 

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden fastställer plan för intern kontroll 2017. 

 

./. Bilaga 
______________________ 
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SN § 21   SN/2017:80 - 709 
 
 

Revidering av krislednings- och krisstödsplan 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen antog, under våren 2014, en krisledningsplan för Lomma kommun. 
Socialnämnden tog hösten 2014 tog fram sin egen krisledningsplan, som underlag för 
hur nämnden och förvaltningen ska agera i en krissituation. Enligt Lomma kommuns 
krisledningsplan ska förvaltningens/nämndens plan revideras i början av varje 
mandatperiod. 
 
Förutom att socialnämnden är ansvarig för att ta fram en krisledningsplan är, enligt 
Lomma kommuns krisplan, förvaltningschefen vid socialförvaltningen ansvarig för den 
operativa krisstödsgruppen som ska finnas i kommunen. Krisstödsgruppen ska bestå 
av professionella personer som kan möta människor i olika typer av akuta 
krissituationer. Gruppen är avsedd att aktiveras i ett akut läge, vid händelser där 
behov av psykosocialt stöd är stort. 
 
Förvaltningens övervägande 
Efter genomgång av socialnämndens krisledningsplan och krisstödsplan finns behov av 
att göra en mindre förändring i krisledningsplanen på grund av den omorganisation 
som skett. I tidigare version (under rubriken ledningsgrupp) beskrevs de tre olika 
titlarna för avdelningschefer, men det är nu ändrat till endast titeln avdelningschef 
enligt den nya organisationen. Inga förändringar är gjorda i krisstödsplanen. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-03-16 § 61. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-03-07 
‒ Krisledningsplan för socialnämnden, rev. 2017-03-17 
‒ Krisstödsplan för socialförvaltningen 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott, 2017-03-16 § 61 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden fastställer krisledningsplan, rev. 2017-03-17, att gälla för 

mandatperioden 2014-2018. 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen om socialförvaltningens 

krisstödsplan. 
 

______________________ 
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SN § 22   SN/2017:83 - 792 
 
 

Yttrande på begäran av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
diarienummer 8.8.1-4832/2017-2 

 
 
Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överväger att ansöka hos förvaltningsrätten 
om särskild avgift enligt 28 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) avseende ej verkställt beslut.  
 
Socialnämnden bereds tillfälle att yttra sig i ärendet, innan IVO tar ställning till om en 
ansökan ska göras. Yttrandet ska vara IVO tillhanda senast den 10 april 2017. 
 
Socialförvaltningen har i skrivelse daterad 2017-03-08 lämnat sitt yttrande i ärendet. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-03-16 § 62. 
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-03-08 
‒ Begäran om yttrande från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-03-03 
‒ Sammanställning av ärendet 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-03-16 § 62. 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder 

detsamma till Inspektionen för vård och omsorg. 
 
Bilaga SN § 22/17 
 
______________________ 
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SN § 23   SN/2017:82 - 792 
 
 

Yttrande på begäran av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
diarienummer 8.8.1-4827/2017-2 

 
 
Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överväger att ansöka hos förvaltningsrätten 
om särskild avgift enligt 28 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) avseende ej verkställt beslut.  
 
Socialnämnden bereds tillfälle att yttra sig i ärendet, innan IVO tar ställning till om en 
ansökan ska göras. Yttrandet ska vara IVO tillhanda senast den 10 april 2017. 
 
Socialförvaltningen har i skrivelse daterad 2017-03-08 lämnat sitt yttrande i ärendet. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-03-16 § 63. 
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-03-08 
‒ Begäran om yttrande från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-03-03 
‒ Sammanställning av ärendet 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-03-16 § 63 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder 

detsamma till Inspektionen för vård och omsorg. 
 
Bilaga SN § 23/17 
 
______________________ 
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SN § 24   SN/2017:87 - 214 
 
 

Yttrande avseende remiss om förslag på Skåneledens sträckning i 
Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Skåneleden består av mer än 100 mil vandringsleder i Skåne med Region Skåne som 
huvudman. En av lederna, Öresundsleden, går längs västkusten från Ängelholm till 
Löddeköpinge, samt en sträcka runt näset i Vellinge. Region Skåne samarbetar nu med 
Lomma, Burlöv, Malmö och Vellinge för att binda ihop leden så att det går att vandra 
på en märkt Skåneled längs hela Skånes Västkust. Planerad invigning är i juni i år.  
 
I översiktsplanen 2010 föreslås en sträckning av Skåneleden inåt land i Lomma, via 
bland annat Borgeby slott, Flädie, Önnerup och Alnarp. 2016-10-26 beslutade 
kommunstyrelsen att företrädesvis pröva en sträckning längs kusten, som delvis 
sammanfaller med Strandstråket. 2017-03-01 beslutade Planledningsgruppen att 
skicka ärendet på remiss till samtliga nämnder innan beslut om leden fattas.  

 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-03-16 § 64. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-03-09 
‒ Remiss från planledningsgruppen avseende sträckningen av Skåneleden i Lomma 

kommun, 2017-03-03 
‒ Karta över föreslagen sträckning av Skåneleden i Lomma kommun 
‒ Kvalitetsstandard Skåneleden: Skrift från Region Skåne om ansvarsfördelning, 

skötsel och kvalitetsstandard avseende Skåneleden 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-03-16 § 64 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har inget att erinra avseende sträckningen av Skåneleden genom 

Lomma kommun men uppmärksammar planledningsgruppen att det ur ett 
tillgänglighetsperspektiv är önskvärt att framöver arbeta för att tillgängliggöra 
hela eller delar av sträckan för personer med olika funktionsnedsättningar. 

 
______________________ 
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SN § 25   SN/2017:31 - 002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
 
Ärendebeskrivning 
 
1. Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO 2017-02-25 – 2017-03-24 
- Delegationslista HVO 2017-02-25 – 2017-03-24 
- Delegationslista avgiftsbeslut 2017-02-25 – 2017-03-24 

 
2. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2017-03-16 
 
3. Beslut från kommunstyrelsen 2017-03-08 § 32. Uppföljning avseende intern 

kontroll 2016. Nämndernas redovisningar avseende intern kontroll läggs till 
handlingarna. 
 

4. Beslut från kommunstyrelsen 2017-03-08 § 31. Uppföljning av synpunkts- och 
klagomålshantering avseende 2016. Förvaltningarnas redovisningar läggs till 
handlingarna. 
 

5. Beslut från länsstyrelsen Skåne 2017-03-10 Dnr 705-802-2017, avseende tillsyn 
enligt alkohollagen och tobakslagen i Lomma kommun. Länsstyrelsen har 
uppmärksammat ett antal brister men bedömer att kommunen i övrigt följer 
lagstiftningen varför ärendet avslutas. 
 

6. Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2017-03-17 avseende överklagande av beslut 
om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen 2016-09-06, 2016-09-28, 2016-10-
27, 2016-11-30 och 2017-01-10. Förvaltningsrätten upphäver de överklagade 
besluten såvitt avser avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd för 
boendekostnad, och visar målen åter till socialnämnden för vidare handläggning. 

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna. 
 
______________________ 
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SN § 26   SN/2017:21 - 000 
 
 

Information från förvaltningen 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Amelie Gustafsson informerar om aktuella anmälningar enligt lex 
Sarah. 
 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen 

 
______________________ 
 
 
 


