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SOCIALNÄMNDEN 2017-10-03 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp   

Tid 2017-10-03, kl. 18:30-20:07  
Ajournering: 19:00-19:15 
 

 

Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Britt Hjertqvist (L) 
Pia Johnson (S) 
Krister Wiman (M) 
Monica Sandelin (M) 
Christian Kampmann (L) 
Conny Bäck (S) 
Malin Taggu (M) 
Johan Danielsson (M) 
Bert Larsson (M) 
Karin Everlund (S) 
Kristina Kinnman-Starck (M) 
 

ordförande §§ 55, 58-61 
vice-ordförande §§ 55, 58-61, ordförande § 56 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
tjg. ersättare för Lena Forsberg (M) 
tjg. ersättare för Anders Widesjö (M) 
tjg. ersättare för Anna Ericson (M) 
tjg. ersättare för Per Bengtsson (S) 
tjg. ersättare för Sofia Forsgren-Böhmer (M) § 56 

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

 

ersättare §§ 55, 58-61 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
förvaltningschef 
nämndsekreterare 
 

Utses att justera Pia Johnson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2017-10-05 
 
 
 

Paragraf  
55-56, 58-61 (§ 57 
återfinns i separat 
protokoll) 

Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson 

 Ordförande 
§§ 55, 58-61 

  

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Ordförande  

§ 56 
 
 

  Britt Hjertqvist 
 Justerande  

 
 

  Pia Johnson 
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SOCIALNÄMNDEN 2017-10-03 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

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

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-10-03   

Paragrafer 55-56, 58-61 (§ 57 justerades 
omedelbart och återfinns i 
separat protokoll) 

  

Datum när anslaget 
sätts upp 

2017-10-06 Datum när anslaget  
tas ned 

2017-10-28 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SOCIALNÄMNDEN 2017-10-03 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 

 
SN § 55   SN/2015:149 - 060 
 
 

Avtalsförlängning, hemtjänst 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma Kommun har ingått avtal med Attendo Sverige AB gällande verksamhetsdrift 
av hemtjänst i ordinärt boende. Avtalet löper från 2016-03-01 till 2019-02-28 med 
möjlighet till förlängning med två år vid två tillfällen. Om förlängning önskas ska en 
överenskommelse om detta träffas före den 1 november 2017. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-09-21 § 186 
 
Överläggning 
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M) yrkar att socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att uppdraga till förvaltningschefen vid 

socialförvaltningen att teckna avtal om förlängd tidsfrist för att utnyttja 
förlängningsklausulen i avtalet med Attendo Sverige AB gällande verksamhetsdrift 
av hemtjänst i ordinärt boende. 
 

‒ Socialnämnden beslutar att uppdraga till socialförvaltningen att utreda 
matsituationen avseende matens kvalitet samt upplevelse i ordinärt boende. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-09-14 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott, 2017-09-21 § 186 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att uppdraga till förvaltningschefen vid 

socialförvaltningen att teckna avtal om förlängd tidsfrist för att utnyttja 
förlängningsklausulen i avtalet med Attendo Sverige AB gällande verksamhetsdrift 
av hemtjänst i ordinärt boende. 
 

‒ Socialnämnden beslutar att uppdraga till socialförvaltningen att utreda 
matsituationen avseende matens kvalitet samt upplevelse i ordinärt boende. 

 
______________________ 
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SN § 56   SN/2015:151 - 060 
 
 

Avtalsförlängning, särskilda boenden 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma Kommun har ingått tre avtal med Frösunda Omsorg AB gällande 
verksamhetsdrift av särskilda boende. Avtalet löper från 2016-03-01 till 2019-02-28 
med möjlighet till förlängning med två år vid två tillfällen. Om förlängning önskas ska 
en överenskommelse om detta träffas före den 1 november 2017. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-09-21, § 187 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-09-14 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-09-21 § 187 
 
Överläggning 
Ordförande Britt Hjertqvist (L) yrkar att socialnämnden beslutar att uppdraga åt 
förvaltningschefen vid socialförvaltningen att teckna avtal om förlängd tidsfrist för att 
utnyttja förlängningsklausulen i avtalet med Frösunda Omsorg AB gällande 
verksamhetsdrift av särskilda boende. 
 
Ordförande Britt Hjertqvist (L) yrkar även att socialnämnden beslutar att uppdraga till 
socialförvaltningen att ta fram en kravlista på tio konkreta förändringar, som ska 
kunna påbörjas ganska omgående. Förändringarna ska vara av det slaget att brukare 
och anhöriga känner att utvecklingen går i positiv riktning, att det verkligen är en 
förändringsresa till det bättre som startar. Listan ska vara tidssatt, följas upp och 
presenteras på nästa arbetsutskott och efterföljande nämnd. 
 
Sammanträdet ajourneras 19:00-19:15 

 
Krister Wiman (M) yrkar bifall till Britt Hjertqvists (L) första yrkande men yrkar att 
socialnämnden avslår Britt Hjertqvists (L) andra yrkande. 
 
Krister Wiman (M) yrkar även att socialnämnden beslutar att uppdraga till 
socialförvaltningen att utreda matsituationen avseende matens kvalitet samt 
upplevelse i särskilt boende. 
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SOCIALNÄMNDEN 2017-10-03 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SN § 56 (forts.)  SN/2015:151 - 060 
 
 
Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad avser ordförande Britt Hjertqvist (L) att ställa 
proposition på bifall respektive avslag till sitt första yrkande. Därefter kommer 
proposition att ställas på bifall respektive avslag till Britt Hjertqvists (L) andra yrkande. 
Slutligen kommer proposition på bifall respektive avslag att ställas på Krister Wimans 
(M) yrkande. 
 
Propositionsordningen godkänns. 

 
Ordförande Britt Hjertqvist (L) ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt 
första yrkande varefter socialnämnden bifaller detsamma. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till sitt andra 
yrkande varefter socialnämnden avslår detsamma. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Krister Wimans 
(M) yrkande varefter socialnämnden bifaller detsamma 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att uppdraga åt förvaltningschefen vid socialförvaltningen 

att teckna avtal om förlängd tidsfrist för att utnyttja förlängningsklausulen i avtalet 
med Frösunda Omsorg AB gällande verksamhetsdrift av särskilda boende. 
 

‒ Socialnämnden beslutar att uppdraga till socialförvaltningen att utreda 
matsituationen avseende matens kvalitet samt upplevelse i särskilt boende. 

 
Reservation 
Britt Hjertqvist (L) och Christian Kampmann (L) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Britt Hjertqvists (L) yrkanden. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Sofia Forsgren-Böhmer (M) i handläggningen av ärendet. 
 
______________________ 
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SN § 58   SN/2017:68 - 040 
 
 

Delårsrapport 2017 för socialnämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Delårsrapport för år 2017 för socialnämnden redovisas. Rapporten visar 
verksamheternas resultat för perioden januari-augusti samt inkluderar en 
helårsprognos. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2017-09-21 § 214. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Delårsrapport HVO 2017 
‒ Delårsrapport LSS 2017 
‒ Delårsrapport IFO 2017 
‒ Månadsuppföljning januari-augusti 2017 
‒ Diagramrapport augusti 2017 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott, 2017-09-21 § 214 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att ha tagit del av informationen och överlämnar 

delårsrapport för socialnämnden januari-augusti 2017 till kommunstyrelsen. 
 

./. Bilaga 
______________________ 
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SN § 59   SN/2016:1 - 001 
 
 

Rapport om ej verkställda beslut, april-juni 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 beslut 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 enligt 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 insatser som dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som förflutit från dagen för respektive beslut. 
 
Ett beslut enligt 9 § LSS om ledsagarservice som fattades den 2016-12-16 har 
fortfarande inte kunnat verkställas. En ledsagare har presenterats men som har haft 
svårt att tillgodose familjens önskemål av tider. Ledsagare har även avsagt sig 
uppdraget med kort varsel inför uppdrag. Rekrytering av ny ledsagare pågår. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-09-21 § 215. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-08-31 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-09-21 § 215 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av rapporten för kvartal 2 år 2017 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 § 60   SN/2017:31 - 002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
 

Ärendebeskrivning 
 
1. Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO 2017-08-26 – 2017-09-30 
- Delegationslista HVO 2017-08-26 – 2017-09-30 
- Delegationslista avgiftsbeslut 2017-08-26– 2017-09-30 

 
2. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2017-08-29, 2017-09-21 och 2017-

09-27 
 

3. Beslut från kommunstyrelsen, 2017-08-23 § 105. Yttrande avseende bosättning 
enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 
 

4. Remiss från kommunstyrelsen, 2017-09-12, avseende inkommen motion från 
socialdemokraterna angående kommunens närvaro i Bjärreds centrum.  
 

5. Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-08-29. IVO har 
mottagit uppgifter gällande insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) hos det särskilda 
boendet Vega. IVO har registrerat uppgifterna och kan använda dem vid planering 
av kommande tillsyner. Dnr 7.3-30705/2017-3. 
 

6. Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-08-30. IVO har 
mottagit en anmälan med klagomål mot hälso- och sjukvården vid det särskilda 
boendet Vega och begär handlingar med anledning härav. Dnr 8.2-29850/2017-4. 
 

7. Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-09-08. IVO har 
mottagit en anmälan med klagomål mot hälso- och sjukvården vid det särskilda 
boendet Orion. IVO har beslutat att utreda händelsen och begär handlingar med 
anledning härav. Dnr 8.2-31736/2017-3 
 

8. Beslut från förvaltningsrätten i Malmö, 2017-09-01, mål nr 9140-17, avseende 
omedelbart omhändertagande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM). Förvaltningsrätten upphäver det underställda beslutet då 
missbruk inte kan styrkas. 
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SN § 60 (forts.)  SN/2017:31 - 002 
 
 
 
9. Beslut från förvaltningsrätten i Malmö, 2017-09-06, mål nr 84-17, avseende 

omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU). Förvaltningsrätten avskriver målet då ansökan om vård 
inte gjorts inom den tid som anges i 8 § LVU. 

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

dem till handlingarna. 
 
______________________ 
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SN § 61   SN/2017:21 - 000 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Amelie Gustafsson informerar om nytt tilldelningsantal av nyanlända 
flyktingar som anvisats till Lomma kommun under 2018. Totalt har Lomma kommun 
anvisats 89 individer under 2018. En utredning kring bostadsförsörjning pågår. 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
 


