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SOCIALNÄMNDEN 2017-08-29 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   

Tid 2017-08-29, kl. 18:30-20:33 
 

 

Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Britt Hjertqvist (L) 
Pia Johnson (S) 
Anders Widesjö (M) 
Lena Forsberg (M) 
Krister Wiman (M) 
Anna Ericson (M) 
Monica Sandelin (M) 
Christian Kampmann (L) 
Conny Bäck (S) 
Per Bengtsson (S) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Malin Taggu (M) 
Johan Danielsson (M) 
Bert Larsson (M) 
Kristina Kinnman-Starck (M) 
Björn Haaland (M) 
Oscar Remfors (M) 
Lena Svensson (C) 
Karin Everlund (S) 
Rune Setthammar (S) 
Louise Herslow (MP) 
 
Amelie Gustafsson 
Åsa-Marie Sundström 
Adam Edvinsson 
 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
förvaltningschef 
avdelningschef 
nämndsekreterare 

Utses att justera Conny Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2017-09-05 
 
 
 
 

Paragraf  
§50-§54 

Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson 

 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 
 

  Conny Bäck 
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SOCIALNÄMNDEN 2017-08-29 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

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

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-08-29   

Paragrafer §50-§54   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2017-09-06 Datum när anslaget  
tas ned 

2017-09-28 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SN § 50   SN/2016:148 - 751 
 
 

Rapport avseende samverkan mellan Lomma kommun, Barnens bästa 
och primärvårdens Vårdcentraler (VC), Barnavårdscentraler (BVC) och 
Mödravårdscentraler (MVC) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden i Lomma beslutade 2016-12-06, § 81, att inte medverka i bildandet av 
en familjecentral i Lomma kommun. Samtidigt beslutade nämnden att uppdra åt 
förvaltningen att utveckla en modell som stärker samarbetet med samtliga vårdgivare 
i Lomma kommun och därigenom ge Lommas föräldrar och barn tillgång till 
tvärprofessionella team. 
 
Med anledning av ovanstående beslut har Barnens Bästa-samordnarna Lotta Widen 
Odder och Åsa-Marie Sundström genomfört personliga samtal med representanter för 
primärvårdens vårdcentraler, barnavårdscentraler samt mödravårdscentraler. 
Resultatet av dessa samtal redovisas för i skrivelse från socialförvaltningen. 
 
Vid nämndens sammanträde lämnar avdelningschef Åsa-Marie Sundström en 
redogörelse. 
 
Ärendet har behandlats vid socialnämndens arbetsutskott, 2017-08-17 § 180/17. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-06-08 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott, 2017-08-17 § 180/17 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
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SN § 51   SN/2017:219 - 700 
 
 

Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens arbetsutskott för tiden till 
och med 2018-12-31 

 
 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av Peter Appels (L) bortgång har socialnämnden att utse en ny 
ersättare i socialnämndens arbetsutskott för tiden fram till och med 2018-12-31. 
 
Överläggning 
Britt Hjertqvist (L) föreslår att nämnden utser Christian Kampmann (L) till ny ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott. 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden utser Christian Kampmann (L) till ny ersättare i socialnämndens 

arbetsutskott, för Liberalerna, för tiden fram till och med 2018-12-31. 
 
______________________ 
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SN § 52    
 
 

Godkännande av avsägelse från Lena Forsberg (M) avseende uppdraget 
som ledamot i socialnämndens arbetsutskott från och med 2017-09-22 
samt fyllnadsval med anledning härav 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lena Forsberg (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämndens 
arbetsutskott från och med 2017-09-22. Med anledning härav har socialnämnden att 
utse en ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott för tiden från och med 2017-09-22 
till och med 2018-12-31. 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Lena Forsbergs (M) avsägelse godkänns. 

 
‒ Till ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott för tiden från och med 2017-09-22 

till och med 2018-12-31 väljs tidigare 1:e ersättare för Moderata Samlingspartiet 
Krister Wiman (M) 
 

‒ 2:e ersättare Anna Ericsson (M) och 3:e ersättare Monica Sandelin (M) flyttas upp 
ett steg vardera till 1:e och 2:e ersättare. 
 

‒ Till ny 3:e ersättare i socialnämndens arbetsutskott för Moderata Samlingspartiet, 
för tiden från och med 2017-09-22 till och med 2018-12-31 väljs Malin Taggu (M) 

 
______________________ 
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SN § 53   SN/2017:31 - 002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
 

Ärendebeskrivning 
 
Beslut fattade med stöd av delegation: 
‒ Delegationslista IFO 2017-06-09 – 2017-08-25 
‒ Delegationslista HVO 2017-06-09 – 2017-08-25 
‒ Delegationslista avgiftsbeslut 2017-06-09– 2017-08-25 
 
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2017-06-15, 2017-07-06, 2017-07-12, 
2017-07-14, 2017-08-04 och 2017-08-17 
 
Beslut från kommunfullmäktige, 2017-06-08 § 30. Fyllnadsval avseende uppdraget 
som ledamot i socialnämnden efter avlidne Peter Appel (L) för tiden till och med 2018-
12-31. 
 
Beslut från kultur- och fritidsnämnden, 2017-06-12 § 46. Angående ersättning för 
försvunnen konst i ett depositionsavtal.  
 
Dom från förvaltningsrätten i Malmö, 2017-06-14, mål nr 1305-17, avseende 
överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
 
Dom från förvaltningsrätten i Malmö, 2017-07-27, mål nr 8001-17, avseende 
överklagat beslut om ledsagare enligt lagen (1993:387) om stöd och service till visa 
funktionshindrade (LSS). Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
Dom från förvaltningsrätten i Malmö, 2017-08-15, mål nr 7986-17, avseende 
överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
 
Beslut från förvaltningsrätten i Malmö, 2017-05-31, mål nr 1944-17, avseende 
överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten upphäver det 
överklagade beslutet och visar målet åter till socialnämnden för ny handläggning och 
beslut. 
 
Beslut från förvaltningsrätten i Malmö, 2017-07-05, mål nr 2884-17, avseende ansökan 
om beredande av vård enligt LVU. Socialnämnden har återkallat ansökan varför 
förvaltningsrätten skriver av målet från fortsatt handläggning. 
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SN § 53 (forts.)  SN/2017:31 - 002 
 
 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2017-06-14, dnr 8.5-8142/2017-3, 
avseende lex Sarah-anmälan. IVO avslutar ärendet. 
 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2017-07-05, dnr 8.1.1-5864/2017-
8, avseende lex Maria-anmälan. IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några 
ytterligare åtgärder. 
 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2017-08-09, dnr 8.4.2-8065/2017-
5 avseende tillsyn av HVB-hem i Lomma. IVO avslutar ärendet. 
 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2017-08-09, dnr 8.4.2-8066/2017-
6, avseende tillsyn av HVB-hem i Lomma. IVO avslutar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av delegationsbeslut och meddelanden och lägger 

dem till handlingarna. 
 
______________________ 
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SN § 54   SN/2017:21 - 000 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Amelie Gustafsson informerar om följande ärenden: 
‒ Det löpande arbetet på socialförvaltningen under semesterperioden 
‒ Ny verksamhet inom LSS, korttidstillsyn, har startat 
‒ I likhet med den verksamhet som bedrivs vid Havsblick i Lomma har projektet 

Mötesplats Bjärred startat i samverkan med det lokala föreningslivet samt och 
utförare inom äldreomsorgen. En tillbyggnad till Jonasgården har beställts för att 
utgöra mötesplats 

‒ Lomma kommuns närståendestöd Treklövern firar 10-årsjubileum fredagen den 1 
september 2017 

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 


