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Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Britt Hjertqvist (L) 
Conny Bäck (S) 
Anders Widesjö (M) 
Lena Forsberg (M) 
Krister Wiman (M) 
Anna Ericson (M) 
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Övriga deltagare Malin Taggu (M) 
Johan Danielsson (M) 
Bert Larsson (M) 
Kristina Kinnman-Starck (M) 
Björn Haaland (M) 
Gunilla Lundström (L) 
Lena Svensson (C) 
Rune Setthammar (S) 
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Utses att justera Conny Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2017-05-09 
 
 
 
 

Paragraf  
§27-§37 

Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson 

 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 
 

  Conny Bäck 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 2 (15) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2017-05-02 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

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

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-05-02   

Paragrafer §27-§37   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2017-05-10 Datum när anslaget  
tas ned 

2017-06-01 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SN § 27   SN/2017:119 - 002 
 
 

Förslag till tillägg i delegationsordning för socialnämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Bestämmelser om delegation av ärenden inom en kommunal nämnd finns i 
kommunallagen (1991:900) 6 kap. 33-38 §§. Enligt 33 § får en nämnd uppdra åt ett 
utskott, en ledamot eller ersättare i en nämnd eller en anställd hos kommunen att 
besluta på nämndens vägnar. Undantaget från möjligheten till delegation är ärenden 
enligt 34 §. 
 
Delegationen innebär att nämnden uppdrar åt delegaten att fatta beslut på nämndens 
vägnar i de ärenden som anges i delegationsplanen. Eftersom delegaten därigenom 
träder i nämndens ställe får besluten samma rättsverkan som nämndens egna beslut. 
Nämnden har ingen möjlighet att ändra en delegats beslut men delegation kan 
återtas. 
 
Med anledning av ikraftträdande av en av riksdagen beslutad ny placeringsform, s.k. 
stödboende, för barn och unga i åldern 16-20 år, samt av ett ökande antal ärenden 
som är i behov av skyndsam handläggning föreslår socialförvaltningen två tillägg till 
socialnämndens delegationsordning. 
 
Följande ärende föreslås delegeras till avdelningschef på socialförvaltningen: 
‒ Beslut om bistånd i form av vård (placering/omplacering) på stödboende enligt 4 

kap. 1 § socialtjänstlagen. 
Följande ärenden som tidigare har delegerats till socionom, föreslås delegeras till 
socionom och ekonomihandläggare på socialförvaltningen: 
‒ Beslut i följande ärenden om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
‒ D 1.1 - enligt riksnorm och riktlinjer och därutöver upp till + 20% av basbeloppet 
‒ D 1.3 - över riksnorm och riktlinjer mer än 20 % av basbeloppet 
‒ D 1.5 - under riksnorm och riktlinjer 
‒ D 1.6 - med villkor om praktik eller kompetenshöjande verksamhet 
‒ D 1.7 - avslag till eller nedsättning av fortsatt ekonomiskt bistånd 
‒ D 1.8 - beslut om praktikersättning 
‒ D 1.9 - beslut enl. 9 kap. 1-2 §§ SoL om att återkräva ekonomiskt bistånd beviljat 

enligt 4 kap. 1 § SoL 
‒ D 1.10 - beslut om indragning av praktikersättning enligt 4 kap. 2 § SoL 
‒ D 2.1 - enligt riktlinjer till livsföring i övrigt 
‒ D 2.2 - frivilligt bistånd och arbetsbefrämjande åtgärder 
‒ D 2.3 - beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd utöver 4 kap. 1 § SoL 
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SN § 27 (forts.)  SN/2017:119 - 002 

 
 

‒ E 1.1 - beslut om ekonomiskt bistånd under placering, omplacering eller flyttning 
från familjehem eller hem för vård eller boende 

 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-04-20, § 86/17. 

 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-03-10 
‒ Förslag till reviderad delegationsordning 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott, 2017-04-20, § 86/17 

 

Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden delegerar till socialförvaltningens avdelningschefer att besluta om 

bistånd i form av vård (placering/omplacering) på stödboende enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen. 

‒ Socialnämnden delegerar till socialförvaltningens socionomer och 
ekonomihandläggare, att besluta i följande ärenden om ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap. 1 § socialtjänstlagen: 

‒ D 1.1 - enligt riksnorm och riktlinjer och därutöver upp till + 20% av basbeloppet 
‒ D 1.3 - över riksnorm och riktlinjer mer än 20 % av basbeloppet 
‒ D 1.5 - under riksnorm och riktlinjer 
‒ D 1.6 - med villkor om praktik eller kompetenshöjande verksamhet 
‒ D 1.7 - avslag till eller nedsättning av fortsatt ekonomiskt bistånd 
‒ D 1.8 - beslut om praktikersättning 
‒ D 1.9 - beslut enl. 9 kap. 1-2 §§ SoL om att återkräva ekonomiskt bistånd beviljat 

enligt 4 kap. 1 § SoL 
‒ D 1.10 - beslut om indragning av praktikersättning enligt 4 kap. 2 § SoL 
‒ D 2.1 - enligt riktlinjer till livsföring i övrigt 
‒ D 2.2 - frivilligt bistånd och arbetsbefrämjande åtgärder 
‒ D 2.3 - beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd utöver 4 kap. 1 § SoL 
‒ E 1.1 - beslut om ekonomiskt bistånd under placering, omplacering eller flyttning 

från familjehem eller hem för vård eller boende 
 

______________________ 
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SN § 28   SN/2017:129 - 702 
 
 

Tillsynsplan 2017-2019 avseende serveringstillstånd 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden i Lomma ansvarar för tillsynsverksamhet av servering av 
alkoholdrycker enligt 9 kap 2 § Alkohollagen. 
 
Lomma kommun bedriver tre typer av tillsyn. Förebyggande tillsyn genom spridning av 
information och utbildning. Inre tillsyn genom granskning av att den som innehar ett 
serveringstillstånd uppfyller alkohollagens krav. Yttre tillsyn genom besök på 
serveringsställen under pågående verksamhet. 
 
Socialförvaltningen presenterar tillsynsplan för 2017-2019 avseende 
serveringsverksamhet i skrivelse daterad 2017-03-20. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-04-20, § 92/17 

 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-03-20 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott, 2017-04-20, § 92/17 

 

Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen 

 
______________________ 
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SN § 29   SN/2017:128 - 751 
 
 

Rapport om externa placeringar inom Individ- och familjeomsorgen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att, två gånger om året lämna en 
redogörelse avseende externa placeringar inom nämndens ansvarsområde. Externa 
placeringar avser placeringar utanför kommunens egna verksamhet 
 
Externa placeringar redovisas i bilagan Rapport om externa placeringar IFO mars 2017. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-04-20, § 93/17 

 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-03-31 
‒ Rapport om externa placeringar IFO mars 2017 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-20, § 93/17 

 

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

 
______________________ 
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SN § 30   SN/2017:68 - 040 
 
 

Kvartalsrapport för socialnämnden januari-mars 2017 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska kvartalsrapport upprättas per 31 
mars. I kvartalsrapporten ska analys göras av periodens utfall per 
kommunfullmäktigeverksamhet och en helårsprognos ska ingå. 
Socialförvaltningen har upprättat kvartalsrapport för januari-mars 2017. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-04-20, § 94/17. 

 

Beslutsunderlag 
‒ Socialnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2017 
‒ Kvartalsuppföljning, januari-mars 2017 
‒ Diagramrapport, januari-mars 2017 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott, 2017-04-20, § 94/17 

 

Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av kvartalsrapport för socialnämnden till och med 

mars månad 2017, samt överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
______________________ 
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SN § 31   SN/2017:106 - 700 
 
 

Utseende av personuppgiftsombud 

 
 

Ärendebeskrivning 
Personuppgiftslagen syftar till att förhindra att den personliga integriteten kränks 
genom behandling av personuppgifter. Den som ensam eller tillsammans med andra 
bestämmer ändamålen med och medlen för behandling av personuppgifter kallas i 
personuppgiftslagen för personuppgiftsansvarig. För kommuner innebär denna 
definition att varje nämnd är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av 
personuppgifter som sker i dess verksamheter. 
 
Den personuppgiftsansvarige kan utse ett personuppgiftsombud, vilket självständigt 
ska se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och 
korrekt sätt. Ombudet ska härvid bl.a. föra förteckning över de behandlingar som den 
personuppgiftsansvarige genomför. 
 
Socialförvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2017-04-12 nämnden att, i syfte att öka 
samordningen av kompetens och utförande inom området, utse nämndsekreterare 
Adam Edvinsson till nytt personuppgiftsombud inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-04-20, § 95/17. 

 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-04-12 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott, 2017-04-20, § 95/17 

 

Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden utser nämndsekreterare Adam Edvinsson till 

personuppgiftsombud inom socialnämndens verksamhetsområde, fr.o.m. 2017-
06-01, varvid uppdraget återkallas från avdelningschef Lennart Eriksson. 

 

______________________ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 9 (15) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2017-05-02 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 32   SN/2016:1 - 001 
 
 

Ej verkställda beslut januari-mars 2017 

 
 

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 ska 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 ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid 
som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
 
Ett beslut enligt 9 § 3 LSS om ledsagarservice, som fattades 2016-12-16, har ännu inte 
kunnat verkställas. Ansvarig extern utförare och den enskildes vårdnadshavare har 
haft svårt att hitta en tid som fungerar för familjen att träffas, för att planera insatsens 
verkställande. Planeringen av insatsen är nu genomförd och en tilltänkt ledsagare 
finns. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-04-20, § 96/17. 

 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-04-12 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott, 2017-04-20, § 96/17 

 

Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av rapporten för kvartal 1 år 2017 avseende ej 

verkställa 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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SN § 33   SN/2017:120 - 106 
 
 

Val av representanter till Delregionalt samverkansorgan 

 
Ärendebeskrivning 
Den 1 september trädde det nya avtalet om ansvarsfördelning och utveckling 
avseende hälso- och sjukvården i Skåne i kraft.  
 
Syftet med detta avtal är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de 
personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och 
kommunen och därigenom bidra till ökad trygghet. Avtalet innebär, förutom 
grundöverenskommelsen, ett gemensamt utvecklingsåtagande med syftet att höja 
kvaliteten för den enskilde samtidigt som resursanvändningen ska förbättras. Detta 
utvecklingsåtagande ska stödja den utveckling där en ökande del av 
sjukvårdsinsatserna kan utföras i hemmiljö.   
 
I avtalet anges en samverkansstruktur för samverkansfrågor mellan Region Skåne och 
Skånes kommuner inom hälso- och sjukvårdsområdet. Avsikten är att skapa 
förutsättningar för gemensamt utvecklingsarbete i enlighet med hälso- och 
sjukvårdsavtalet samt stärka koordineringen av övrigt arbete inom det gemensamma 
ansvarsområdet. Samverkansstrukturen, som består av ett centralt och delregionala 
samverkansorgan, ska också ha som uppgift att hantera avvikelser och tvister knutna 
till hälso- och sjukvårdsavtalet.  
 
I ”Uppdragsbeskrivning för Delregionala samverkansorgan och Lokala 
samarbetsgrupper” står att deltagare i Delregionala samverkansorganet utses lokalt. 
Deltagare är tjänstemän och politiker från den regionala och kommunala sidan med 
ansvar för samverkansfrågor inom hälso- och sjukvårdsområdet. 
 
Vid det konstituerande mötet 2016-12-19 så beslutades enligt förslag från 
tjänstemannaberedningen för delregional samverkan att varje kommun ska företrädas 
av i normalfallet 2 men aldrig över 3 personer för att gruppen inte ska bli för stor. 
Utgångspunkten i tjänstemannaberedningens förslag var att det skulle ges utrymme 
för både styrande politiker och opposition att vara med vid möten. I de fall det finns 
renodlade socialnämnder föreslogs nämndens ordförande och andre vice-ordförande 
att representera kommunen. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-04-20, § 97/17 
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SN § 33 (forts.)  SN/2017:120 - 106 
 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-04-12 
‒ Uppdragsbeskrivning för Delregionala samverkansorgan och Lokala 

samverkansgrupper, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne, 2016-11-22 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott, 2017-04-20, § 97/17 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden utser nämndens ordförande samt andre vice-ordförande som 

representanter i den delregionala samverkansgruppen. 
 

______________________ 
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SN § 34   SN/2017:103 - 214 
 
 

Yttrande avseende detaljplan för del av fastigheten Bjärred 11:7 m.fl. i 
Bjärred, Lomma kommun (Högsäter) 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område. 
Detaljplanens syfte är att bekräfta och bevara befintlig bebyggelse inom planområdet.  
 
Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under tiden 31 mars – 5 maj 2017 på 
kommunhuset, på biblioteket i Bjärred samt på hemsidan.  
 
Synpunkter ska ha inkommit skriftligen till kommunstyrelsen senast den 5 maj 2017. 
 
Socialförvaltningen har i skrivelse daterad 2017-03-31 lämnat sitt förslag till yttrande. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-04-20, § 98/17 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-03-31 
‒ Underrättelse - Samråd. Förslag till detaljplan för del av fastigheten Bjärred 11:7 

m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Högsäter) 
‒ Plan- och genomförandebeskrivning, 2017-02-21 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott, 2017-04-20, § 98/17 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har inget att invända mot förslag till detaljplan för del av Bjärred 

11:7 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Högsäter).  
 
Socialnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen om att det i det rubricerande 
området kan finnas hinder för framkomlighet för personer med funktionsnedsättning 
och äldre. 

 

______________________ 
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SN § 35   SN/2017:115 - 109 
 
 

Godkännande av avsägelse av uppdrag som ledamot samt val av ny 
ledamot i socialnämndens arbetsutskott från och med 2017-07-01 till 
och med 2018-12-31 

 
 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att Conny Bäck (S) avsagt sig uppdraget som ledamot i 
socialnämndens arbetsutskott fr.o.m. 2017-07-01 har socialnämnden att godkänna 
avsägelsen samt att välja en ny ledamot för socialnämndens arbetsutskott för tiden 
från och med 2017-07-01 till och med 2018-12-31. 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämnden godkänner Conny Bäcks (S) avsägelse som ledamot i 

socialnämndens arbetsutskott fr.o.m. 2017-07-01. 
‒ Socialnämnden väljer nuvarande ersättare i socialnämndens arbetsutskott, Pia 

Johnson (S) till ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott från och med 2017-07-
01 till och med 2018-12-31. 

‒ Socialnämnden väljer Conny Bäck (S) till ny ersättare i socialnämndens 
arbetsutskott från och med 2017-07-01 till och med 2018-12-31. 

 
______________________ 
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SN § 36   SN/2017:31 - 002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
 

Ärendebeskrivning 
 
Beslut fattade med delegation: 
‒ Delegationslista IFO 2017-03-25 - 2017-04-27 
‒ Delegationslista HVO 2017-03-25 - 2017-04-27 
‒ Delegationslista avgiftsbeslut 2017-03-25 - 2017-04-27 

 
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-20 
 
Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2017-04-21 avseende överklagande av beslut om 
bistånd enligt socialtjänstlagen, 2016-11-16. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
Avsägelse från Conny Bäck (S) avseende uppdraget som ledamot i socialnämndens 
arbetsutskott fr.o.m. 2017-07-01. 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna. 

 

______________________ 
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SN § 37   SN/2017:21 - 000 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Amelie Gustafsson lämnar information om följande ärenden: 
‒ genomförd introduktionsdag för nyanställda i Lomma kommun 
‒ pågående arbete med socialnämndens budget för 2018 

 

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

 

______________________ 
 

  
 


