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SOCIALNÄMNDEN 2017-01-31 
 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   

Tid 2017-01-31, kl. 18:30-20:40  

Beslutande Britt Hjertqvist (L) 
Conny Bäck (S) 
Anders Widesjö (M) 
Lena Forsberg (M) 
Krister Wiman (M) 
Anna Ericson (M) 
Monica Sandelin (M) 
Peter Appel (L) 
Per Bengtsson (S) 
Pia Johnson (S) 
Malin Taggu (M) 
 

ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
tjg. ersättare för Sofia Forsgren-Böhmer (M) 

Övriga deltagare Bert Larsson (M) 
Kristina Kinnman-Starck (M) 
Björn Haaland (M) 
Oscar Remfors (M) 
Gunilla Lundström (L) 
Lena Svensson (C) 
Karin Everlund (S) 
Amelie Gustafsson 
Marie Nykvist 
Carina Bolin 
Mija Attevall 
Susanne Sidén 
Eva Ingemarsdotri 
Åsa Pierson-Bergström 
Anette Josefsson 
Adam Edvinsson 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
förvaltningschef 
medicinskt ansvarig sjuksköterska § 1 
avdelningschef § 1 
områdeschef § 1 
VD, Frösunda Omsorg AB § 1 
affärsområdeschef, Frösunda Omsorg AB § 1 
regionchef, Frösunda Omsorg AB § 1 
verksamhetschef, Frösunda Omsorg AB § 1 
nämndsekreterare 

Utses att justera Conny Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2017-02-07 
 
 
 

Paragraf  
1-8 

Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson 

 Ordförande   

  Britt Hjertqvist 
 Justerande  

 
 

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

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-01-31   

Paragrafer 1-8   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2017-02-08 Datum när anslaget  
tas ned 

2017-03-02 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SN § 1   SN/2017:21 - 000 
 
 

Information från Frösunda 

 
 
Ärendebeskrivning 
Representanter för Frösunda Omsorg AB närvarar vid socialnämndens sammanträde 
och beskriver företagets värderingar och vision, samt informerar om Frösundas verk-
samhet i Lomma kommun. 
 
Representanterna informerar om företagets pågående kvalitetssäkringsarbete, såsom 
utbildningsinsatser, förstärkning av verksamhetschefer och personal och tätare kon-
takt med socialförvaltningen i Lomma kommun, i syfte att förstärka kvaliteten i den 
befintliga verksamheten och för att uppnå de mål som socialnämnden har satt upp för 
verksamheten. 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista   
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SN § 2   SN/2016:291 - 751 
 
 

Rapport avseende utredningstider under första halvåret 2016, Individ 
och familjeomsorgen 

 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning 
av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens 
kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Enligt 7 § förvaltningsla-
gen ska varje ärende där någon enskild är part handläggas så enkelt, snabbt och billigt 
som möjligt utan att säkerheten eftersätts. 
 
Avseende utredningar kring huruvida socialnämnden behöver ingripa till barns skydd 
eller stöd framgår i 11 kap. 2 § socialtjänstlagen att utredningen ska bedrivas skynd-
samt och vara slutförd senast inom fyra månader om inte särskilda skäl för förlängning 
av utredningstiden föreligger. 
 
Under det första halvåret 2016 har sammanlagt 58 utredningar avseende barn avslu-
tats. 9 utav dessa utredningar har varit inledda i mer än 4 månader. 
 
Förvaltningen presenterar i skrivelse sin målsättning för verksamhetsåret 2017 avse-
ende utredningstider samt redogör för sin analys avseende utredningstiderna under 
det första halvåret 2016. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-12-15, § 282/16  
  
Beslutsunderlag  
-   Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-12-07 
-   Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2016-12-15, § 282/16 
 
Socialnämndens beslutar följande: 
Socialnämnden har tagit del av informationen och lägger rapporten till handlingarna. 
 
______________________ 
 
Sändlista   
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SN § 3   SN/2016:193 - 750 
 
 

Rapport avseende säkerställande av handläggningsprocessen inom  
Individ- och familjeomsorgen 

 
 
Ärendebeskrivning 
I februari 2014 uppdrog socialnämnden åt socialförvaltningen att se över metoder för 
att säkerställa handläggningen avseende utredningar. 
 
Förvaltningen har därefter utarbetat en modell för barnavårdsutredningar. En utvär-
dering för verksamhetsåret 2015 har genomförts i juni 2016. Förvaltningen presente-
rar resultatet av utvärderingen i skrivelse. 
 
Utvärderingen har presenterats i förvaltningens arbetsgrupper och kommer att åtföl-
jas av en djupare analys och eventuell revidering. 
 
En liknande modell för vuxenutredningar har tagits fram under 2016 och ska imple-
menteras under våren 2017. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-12-15, § 284/16 
  
Beslutsunderlag  
-   Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-12-01 
     -   Bilaga 1: Barnavårdsutredningsmodell 
     -   Bilaga 2: Barnavårdsutredningsmodellen. Utvärdering av 2015 
-   Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2016-12-15, § 284/16 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden har tagit del av informationen och lägger rapporten till handlingarna. 
 
______________________ 
 
Sändlista   
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SN § 4   SN/2016:292 - 751 
 
 

Rapport avseende brukarundersökning genomförd på Individ- och fa-
miljeomsorgen under hösten 2016 

 
 
Ärendebeskrivning 
Under hösten 2016 genomfördes en nationell brukarundersökning inom individ- och 
familjeomsorgen (IFO). Undersökningen har varit öppen för lokalt genomförande i 
kommunerna under september-oktober.  
 
Undersökning har utgjorts av en enkätundersökning framtagen för att delas ut till bru-
kare efter kontakt med myndighetsutövningen inom verksamhetsområdena, social 
barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård. 
 
Förvaltningen presenterar i skrivelse resultatet av undersökningen för Lomma kom-
mun inom verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård samt ekonomiskt bi-
stånd. 
 
Det nationella resultatet publiceras i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, i mit-
ten av januari 2017. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-12-15, § 283/16 
  
Beslutsunderlag  
-   Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-11-24 
     -   Bilaga 1: Individ och familjeomsorg – totalt 
     -   Bilaga 2: Social barn- och ungdomsvård 
     -   Bilaga 3: Ekonomiskt bistånd 
-   Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2016-12-15, § 283/16 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden har tagit del av informationen och lägger rapporten till handlingarna. 
 
 
______________________ 
 
Sändlista  
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SN § 5   SN/2017:22 - 133 
 
 

Beställning av bostäder till nyanlända kommuninvånare 

 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ansvarar för socialtjänsten i Lomma kommun och har det yttersta an-
svaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. De verksamheter 
som kommunen bedriver ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. Tillhandahållandet av 
lokaler ansvarar tekniska nämnden för, efter beställning av socialnämnden. 
 
Från 1 mars 2016 ska alla kommuner kunna anvisas att ta emot nyanlända som har 
beviljats uppehållstillstånd enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända in-
vandrare för bosättning. Lagen avser att ge en mer rättvis fördelning av nyanlända i 
landets kommuner och samtidigt förbättra nyanländas möjligheter att komma in i 
samhället och på arbetsmarknaden. Hur många nyanlända som en kommun tar emot 
beror på kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mot-
tagandet av nyanlända och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande som 
redan vistas i kommunen. 
 
Lomma kommun ska ta emot 121 individer under 2017. Siffran kan komma att justeras 
nedåt. Mottagningstakten bestäms av Migrationsverket, som anvisar en individ eller 
familj till kommunen, som därefter har 2 månader på sig att emot den anvisade. Efter 
dessa två månader övergår ansvaret för individen på kommunen. Enligt Migrations-
verkets tidplan kommer Lomma kommun ta emot 12 personer per månad från och 
med mars 2017. 
 
Socialnämnden är i behov av bostäder åt 121 individer under 2017. Enligt Migrations-
verket består 50 % av de nyanlända av singelhushåll och resterande av familjer. För 
Lomma kommun betyder det att det behövs 60 bostäder för singelhushåll och 15 bo-
städer för familjer med minst 2 barn.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-01-19, § 14/17 
 
Nämndens handläggning 
Vid nämndens sammanträde lämnar förvaltningschef Amelie Gustafsson information. 
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SN § 5 (forts.)   SN/2017:22 - 133 
 
 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-01-31, Beställning av bostäder till nyan-

lända kommuninvånare 
‒ Bilaga A: Skrivelse från Migrationsverket, 2016-12-22 
‒ Bilaga B: Årsplanering 2017 

‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts 2017-01-19, § 14/17 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden beställer av tekniska nämnden bostäder till 121 nyanlända individer 
under 2017 enligt förvaltningens skrivelse (2017-01-31) med bilagor. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
Tekniska nämnden 
Avdelningschef Felicia Mellgren  
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SN § 6   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 da-
gen för beslutet samt anmäla när besluten verkställs. Rapporten och anmälan ska sän-
das 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 skall vi-
dare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit 
från dagen för respektive beslut. Kvartalsrapport och individrapporter för kvartal 4, 
2016 är inskickade till IVO. 
 
Ett beslut enligt 9 kap § 4 LSS om kontaktperson, som fattades 2016-06-02, har fortfa-
rande inte kunnat verkställas. Två personer har varit aktuella för uppdraget. I inget av 
fallen har tilltänkt kontaktperson fullt ut kunnat möta brukarens behov. Sökande efter 
ny kandidat pågår. 
 
Ett beslut enligt 9 kap § 6 LSS om korttidsvistelse, som fattades 2016-04-02, har fortfa-
rande ej verkställts. Plats i extern korttidsvistelseverksamhet erbjöds och tackades ja 
till tidigt, även om det var förenat med väntetid i avvaktan på verksamhetens godkän-
nande för ny ålderskategori. Planeringen för verkställigheten pågår utifrån vissa prak-
tiska överväganden hos vårdnadshavarna. I avvaktan på verkställighet, har andra in-
satser tillhandahållits utifrån behov. 
 
Ett beslut enligt kap 9 § 6 LSS om korttidsvistelse, som fattades 2016-05-26, har fortfa-
rande ej verkställts. Plats i extern korttidsvistelseverksamhet erbjöds, och tackades ja 
till. I september meddelade dock verksamheten att de, på grund av att de nu saknade 
erforderlig kompetens, inte längre kunde tillhandahålla platsen. Sökande efter ny kort-
tidsvistelseplats pågår. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-01-19, § 15/17 
 
Beslutsunderlag 
-   Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-01-12 
-   Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2017-01-19, § 15/17 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden har tagit del av rapporten för kvartal 4 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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SN § 7   SN/2017:31 - 002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
 
Ärendebeskrivning 
 
1. Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO 2016-12-02 – 2017-01-27 
- Delegationslista HVO 2016-12-02 – 2017-01-27 
- Delegationslista avgiftsbeslut 2016-12-02– 2017-01-27 

 
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2016-12-15 
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2017-01-11 
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2017-01-19 

 
2. Skrivelse från kommunstyrelsen angående överlämnande för handläggning. In-

kommen skrivelse angående överklagande av beslut att driva flyktingboende på 
Tennisvägen i Bjärred överlämnas till socialförvaltningen för handläggning. 

 
3. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-01-11, avseende lex Ma-

ria-anmälan. Dnr 8.1.1-36803/2016-7. IVO avslutar ärendet. 
 

4. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-01-11, avseende lex Ma-
ria-anmälan. Dnr 8.1.1-41105/2016-5. IVO avslutar ärendet. 
 

5. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-01-11, avseende lex Ma-
ria-anmälan. Dnr 8.1.1-40785/2016-5. IVO avslutar ärendet. 
 

6. Beslut från Förvaltningsrätten i Malmö 2016-12-01, avseende ansökan från social-
nämnden om avskrivning av tidigare ansökan om omedelbart omhändertagande 
enligt LVU. Förvaltningsrätten beviljar socialnämndens ansökan och avskriver må-
let från vidare handläggning. 

 
7. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2016-12-12, avseende överklagande av soci-

alnämndens beslut avseende tillfällig utökning av personlig assistans enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Mål nr 12612-16. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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8. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2017-01-09, avseende överklagande av soci-

alnämndens beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår 
överlagandet. 
 

9. Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket 2016-12-13, avseende ställda krav efter in-
spektion om vissa brister i arbetsmiljön. Vid uppföljningsbesök genomfört 2016-
12-13 bedömer Arbetsmiljöverket att kraven nu uppfylls och ärendet avslutas 
 

10. Meddelande från Sydassistans AB 2016-12-19, avseende mottagen lex Sarah-
anmälan samt vidtagna åtgärder. 
 

11. Tackbrev från Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) i Malmö, 2017-01-13, för 
beviljat föreningsbidrag för verksamhetsåret 2017. 
 

12. Brev från Lomma Folkets Hus avseende önskemål om revidering av krav och taxor 
för serveringstillstånd gällande tillfällig pausförsäljning vid föreställningar. 

 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna 
 
______________________ 
 
Sändlista   
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SN § 8    
 
 

Information från förvaltningen 

 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Amelie Gustafsson informerar om förvaltningens pågående kvalitets-
säkringsarbete samt tillsynsarbete av Frösunda Omsorg ABs verksamhet i Lomma 
kommun. 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista  

 


