
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 1 (8) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2018-02-27 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, stora sessionssalen   

Tid 2018-02-27, kl. 19:30-20:26 
 

 

Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Britt Hjertqvist (L) 
Pia Johnson (S) 
Krister Wiman (M) 
Anna Ericson (M) 
Monica Sandelin (M) 
Christian Kampmann (L) 
Per Bengtsson (S) 
Johan Danielsson (M) 
Bert Larsson (M) 
Karin Everlund (S) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Anders Widesjö (M) 
ersätter Malin Taggu (M) 
ersätter Conny Bäck (S) 

Övriga deltagare Kristina Kinnman-Starck (M) 
Björn Haaland (M) 
Oscar Remfors (M) 
Sandra Pilemalm (L) 
Lena Svensson (C) 
Rune Setthammar (S) 
 
Amelie Gustafsson 
Marie Nykvist 
Adam Edvinsson 
 
 
 
 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
förvaltningschef 
medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 12 
nämndsekreterare 

Utses att justera Pia Johnson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-03-06 
 
 
 
 

Paragraf  
12-14, 16-18 (§ 15 
justerades omedelbart 
och återfinns i separat 
protokoll) 

Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson 

 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 
 

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

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-02-27   

Paragrafer 12-14, 16-18 (§ 15 justerades 
omedelbart och återfinns i 
separat protokoll) 

  

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-03-07 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-03-29 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SN § 12   SN/2018:2 - 770 
 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2017 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslag (2010:659) senast 1 mars varje år upprätta 
en patientsäkerhetberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har 
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka 
patientsäkerheten samt vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 28. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-02-01 
‒ Patientsäkerhetsberättelse för Lomma kommun 2017, 2018-02-01 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 28 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden antar och fastställer förvaltningens förslag till 

patientsäkerhetsberättelse för 2017 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 13   SN/2017:68 - 040 
 
 

Bokslut 2017 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till bokslut för år 2017 för socialnämnden. Nämndernas bokslut 
kommer att ligga till grund för kommunens årsredovisning. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 27. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Bokslut 2017, Hälsa vård och omsorg 
‒ Bokslut 2017, LSS-verksamhet 
‒ Bokslut 2017, Individ- och familjeomsorg 
‒ Månadsuppföljning januari-december 2017 
‒ Diagramrapport 2017 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 27 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden överlämnar förslag till bokslut för 2017 för socialnämndens 

verksamhet (bilaga A-E) till kommunstyrelsen. 
 

./. Bilaga A, B, C, D, E 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 14   SN/2017:94 - 109 
 
 

Uppföljning av intern kontroll 2017 

 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med reglementet för intern kontroll i Lomma kommuns styr- och 
kvalitetssystem ska nämnderna årligen ta fram en plan för intern kontroll. Den interna 
kontrollen syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, 
tillförlitlig finansiell rapportering och information från verksamheten, efterlevnad av 
tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mer, samt eliminering av risker för 
korruption och ekonomisk svindel. 
 
Nämnden ska senast i februari rapportera föregående års resultat från uppföljningen 
av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska 
samtidigt ske till kommunens revisorer. 
 
Planen för socialnämndens interna kontroll fastställdes av socialnämnden 2016-03-28 
§ 20. Planens kontrollpunkter identifierades genom riskanalys, där sannolikheten och 
konsekvensen av icke önskade händelser bedömdes och tydliggjordes, varefter de 
med sammanlagt sannolikhets- och konsekvensvärde prioriterades. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 29. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-02-08 
‒ Uppföljning intern kontroll 2017 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 29 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden godkänner och överlämnar rapport avseende intern kontroll 2017 

till kommunstyrelsen och revisionen. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 16   SN/2018:28 - 700 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
 

Ärendebeskrivning 
 
Beslut fattade med stöd av delegation: 
‐ Delegationslista IFO 2018-01-27– 2018-02-25 
‐ Delegationslista HVO 2018-01-27 – 2018-02-25 
‐ Delegationslista avgiftsbeslut 2018-01-27 – 2018-02-25 

 
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 
 
1. Dom från förvaltningsrätten i Malmö, 2018-01-31 mål nr. 12590-17 avseende 

överklagande av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

2. Dom från förvaltningsrätten i Malmö, 2018-02-07 mål nr. 10194-17 avseende 
överklagande av beslut om återkallande av serveringstillstånd. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 
 

3. Dom från förvaltningsrätten i Malmö, 2018-02-08 mål nr. 103-18 avseende 
överklagande av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

4. Dom från förvaltningsrätten i Malmö, 2018-02-08 mål nr. 11708-17, 12842-17 
avseende överklagande av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

5. Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr. 8.5-4259/2018-1. 
Meddelande om tillsyn och begäran om handlingar avseende nämndens 
handläggning vid ansökan om ekonomiskt bistånd. 

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av delegationsbeslut och meddelanden och lägger 

dem till handlingarna. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 17   SN/2018:10 - 000 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Amelie Gustafsson informerar om pågående rekryteringar av 
projektledare och enhetschef inom socialförvaltningen samt om seniorpanelens 
sammanträde den 13 februari 2018.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 18    
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Karin Everlund (S) informerar om situationer vid särskilt boende där personal arbetat 
ensamma, utan kontakt med sina verksamhetschefer. Ensamarbetet ska ha lett till 
förseningar av måltider och läkemedel och har rapporterats in som avvikelser. Karin 
frågar huruvida Lomma kommun hur avtalet med Frösunda är utformat avseende 
minimibemanning på särskilt boende. 
 
Förvaltningschef Amelie Gustafsson svarar att det i avtalet finns krav att de boendena 
alltid ska vara bemannade. Eventuella förseningar i läkemedel och måltider är 
avvikelser och utreds således. Kommunen kan inte påverka bemanningen eller 
arbetsmiljön på boendena utan det ansvaret vilar hos Frösunda och fackliga 
organisationerna på arbetsplatsen. 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen och lägger ärendet "Övrigt" till 

handlingarna. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


