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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-05-31 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 

 
SN AU § 72   SN/2018:9 - 750 
 
 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen avseende 
NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga 
 
Beslutsunderlag 
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-05-16 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna. 
 
Bilaga SNAU § 72/18  
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-05-31 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 73   SN/2018:9 - 750 
 
 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen avseende 
NN. 
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-05-16 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna. 
 

 
Bilaga SNAU § 73/18  
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-05-31 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 74   SN/2018:9 - 750 
 
 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen avseende 
NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-05-08 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna. 
 

Bilaga SNAU § 74/18  
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 75   SN/2018:9 - 750 
 
 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen avseende 
NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga   
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-04-18 
‒ Utlåtande till socialtjänsten från skolan, 2018-04-12 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna. 
 
Bilaga SNAU § 75/18  
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 76   SN/2018:9 - 750 
 
 

Utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 
Föräldrabalken 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 
Föräldrabalken för NN. 
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-05-15 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott ansöker hos tingsrätten om NN, förordnas som 

särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § Föräldrabalken, NN, då denne 
vårdnadshavare är varaktigt förhindrad att sörja för hans behov. 

 
Bilaga SNAU §76/18  
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-05-31 
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SN AU § 77   SN/2018:9 - 750 
 
 

Utredning gällande förslag att förlänga beslut att ej röja vistelseadress 
enligt 14 § LVU 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser beslut om att ej röja vistelseadress enligt 14 § Lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) avseende NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-05-07 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott förlänger beslutet att ej röja NNs vistelseadress 

enligt 14 § LVU från och med 2018-06-27 och längst tre månader. 
 
Bilaga SNAU § 77/18 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-05-31 
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SN AU § 78   SN/2018:9 - 750 
 
 

Utredning med förslag att bevilja placering enligt 6 kap 1 § 
socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av placering på 
behandlingshem NN. 
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-05-16 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beviljar NN, placering enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen, på behandlingshem från och med 180801 och 6 månader framåt, 
då behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

 
Bilaga SNAU § 78/18  
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-05-31 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 79   SN2018:155 - 012 
 
 

Nämndsplan 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med styrsystemet för Lomma kommun, ska nämnden varje år fastställa sitt 
förslag till nämndsplan för det kommande året. Nämndsplanens syfte är att ange de 
viktigaste målen för nämndens verksamhet och att utgöra underlag för 
socialförvaltningens verksamhetsplan.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-05-25 

‒ Bilaga 1: Nämndsplan 2019 för socialnämnden 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden översänder förslag till nämndsplan (bilaga) till kommunstyrelsen 

för hörande.  
 

./.  Bilaga  
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 80   SN/2018:136 - 042 
 
 

Investeringsbudget för socialnämnden för åren 2019-2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
Budget för investeringar 2019-2021 har fastställts av kommunstyrelsen. 
Investeringsprocessen ska präglas av långsiktighet. Demografiska faktorer såväl som 
behov av om- och tillbyggnader med mera måste beaktas i planeringen.  
 
År 1 och 2 (i detta fall 2019-2020) i flerårsplanen är utgångspunkt för de 
investeringsramar som fastställs inför kommande år. Omprioriteringar inom befintlig 
ram ska göras om de demografiska förutsättningarna eller andra förutsättningar 
ändrats väsentligt. Beredningen av investeringsbehoven ska alltså främst inriktas på år 
3 i flerårsplanen, år 2021. Dessutom ska en översiktlig beredning ske av 
investeringsbehoven efter planperioden, i detta fall under åren 2022-2025. 
 
Socialförvaltningen presenterar i skrivelse daterad 2018-04-23 förslag till 
investeringsbudget för socialnämnden åren 2019-2021 inklusive en översikt av 
investeringsbehoven för åren 2022-2025.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-04-23 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden upprättar förslag till investeringsbudget för socialnämnden 2019-

2021 i enlighet med förvaltningens förslag.  
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-05-31 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 81   SN/2018:137 - 042 
 
 

Förslag till nämndsbudget 2019-2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska nämnden fastställa nämndens 
budget inför nästkommande år 2019 samt plan för ekonomin 2020-2021.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-21 om nämndernas budgetramar för 2019 samt 
planeringsramar för 2019-2020. 
 
Beslutet innebär att socialnämnden tilldelas: 
- 318 471 000 kronor för år 2019,  
- 322 243 000 kronor för år 2020 och 
- 322 283 000 kronor för år 2021. 
 
Socialförvaltningen presenter förslag till budget för socialnämnden 2019 samt plan för 
ekonomin 2020-2021 i skrivelse daterad 2018-05-24 inklusive bilagor.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-05-24 
‒ Bilaga 1: Budget 2019 samt plan för ekonomin 2020-2021. Hälsa, vård och   

omsorg.  
‒ Bilaga 2: Budget 2019 samt plan för ekonomin 2020-2021. Individ- och 

familjeomsorg.  
‒ Bilaga 3: Budget 2019 samt plan för ekonomin 2020-2021. LSS verksamheten. 
‒ Bilaga 4: Sammanställning, socialnämndens budget 2019.  

 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden fastställer budget för 2019 och plan för ekonomin 2020-2021 i 

enighet med bilaga.  
 

./.  Bilaga 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 82   SN/2016:1 - 001 
 
 

Rapport om ej verkställda beslut januari - mars 

 
 

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. 
 
Ej verkställda beslut januari - mars 2018 rör ett ärende:  
 
Verkställigheten av ett beslut enligt 9 § LSS om daglig verksamhet som fattades 15 juni 
2017 har blivit kraftigt fördröjd. Anledning till fördröjning är att brukaren själv har 
avbokat inbokade kartläggningsmöten samt att verksamheten inte har varit anpassad 
efter brukarens behov. Beslutet verkställdes den 15 mars 2018 och brukaren har nu 
daglig verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-05-17 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av rapporten för första kvartalet 2018 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. 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 83   SN2018:154 - 060 
 
 

Avtal om anslutning till Sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd 
(SSBTEK) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Genom tjänsten SSBTEK kan handläggare för ekonomiskt bistånd digitalt hämta 
uppgifter från Arbetslöshetskassornas Samorganisation, Arbetsförmedlingen, Centrala 
studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.  
 
Tjänsten innebär en förenklad och säkrare hantering av uppgifterna jämfört med idag 
samt gör det möjligt att frigöra arbetstid för handläggning både inom kommunen och 
myndigheterna.  
 
Avtal om anslutning till tjänsten förutsätter att Lomma kommuns socialnämnd fattar 
beslut om att ge SKL i uppdrag att förvalta tjänsten SSBTEK, samt att Lomma kommuns 
socialnämnd antar erbjudandet om invånarbaserad finansieringsmodell. Tjänsten 
kräver ett tillval till kommunens befintliga verksamhetssystem Procapita.  
 
Kostnad för tjänsten ersätter SKL för utveckling, drift och förvaltning av tjänsten. År 
2018 och framåt uppgår avgiften till 60 öre per kommuninvånare och år. Att integrera 
tjänsten med Procapita innebär en engångskostnad på 60 000 kronor. Löpande drift 
för Procapitatillvalet kostar 1800 kronor/månad.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-05-17 
‒ Bilaga: Anslutningsavtal för sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd (SSBTEK)  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att ge SKL i uppdrag att utveckla och förvalta den 

nationella tjänsten för ekonomiskt bistånd.  
‒ Socialnämnden beslutar att anta erbjudandet om invånarbaserad 

finansieringsmodell.  
‒ Socialnämnden beslutar att utse förvaltningschef som behörig ställföreträdare för 

socialnämnden att teckna avtal.  
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 84   SN/2018:105 - 430 
 
 

Remiss avseende förslag till Kustzonsprogram för Lomma kommun 
2018-2030 

 
Ärendebeskrivning 
Planeringsavdelningen fick 2014 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett 
kustzonprogram för Lomma kommun med mål och åtgärder. Arbetet med att ta fram 
kunskapsunderlaget rörande kustfrågor har skett i samråd och dialog med samtliga 
berörda förvaltningar. Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter har involverats genom 
en integrerad samrådsprocess tidigt i projektet och informations- och 
förankringsmöten har kontinuerligt hållits för berörda avdelningar och enheter. 
Framtagningsprocessen har förankrats hos nämnder och förvaltningar och 
planledningsgruppen är politisk styrgrupp. 
 
Syftet med kustzonprogrammet är att det ska vara vägledande mot ett gemensamt 
strategi- och åtgärdsarbete för att förvalta kusten på ett klimatanpassat och hållbart 
sätt fram till år 2030. Det ska tydliggöra ansvarsförhållandet mellan olika sektorer. 
Utgångspunkten har varit att definiera hur ett förändrat klimat och en ökad havsnivå 
påverkar Lomma kommuns kust med avseende på de tre aspekterna översvämning, 
erosion och strandskyddets syfte. En stor del av arbetet har varit att ta fram aktuella 
kunskaps- och planeringsunderlag för att få en målbild om hur kusten ska se ut i ett 
långsiktigt perspektiv. 
 
Förslag till kustzonsprogram har skickats kommunens samtliga nämnder på 
internremiss. Svar ska ha inkommit till planeringsavdelningen vid 
samhällsbyggnadsförvaltningen senast 30 juni 2018. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-05-15 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltingen, 2018-04-17  

‒ Bilaga 1: Förslag på kustzonsprogram 2018 - Del A Mål och genomförande  
‒ Bilaga 2: Förslag på kustzonsprogram 2018 - Del B Kunskapsdel  
‒ Bilaga 3: Förslag på kustzonsprogram 2018 - Del C Bilagor  
‒ Bilaga 4: Mål och åtgärder - nämndsvis  

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
Socialnämnden har ingenting att erinra mot förslag till Kustzonsprogram för Lomma 
kommun 2018-2030 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 85   SN/2018:106 - 430 
 
 

Remiss avseende bildandet av de marina naturreservaten "Flädierev" 
och "Strandhusens revlar", Lomma kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Bildandet av de marina naturreservaten ”Flädierev” och ”Strandhusens revlar” ingår 
som en del av kommunstyrelsens nämndsplan för 2018. Ambitionen är att andelen 
skyddad naturareal ska dubbleras fram till slutet av 2018 i jämförelse med 2012. 
Områdena har pekats ut som lämpliga för naturreservatsbildning i Lomma kommuns 
naturreservatsplan samt i Översiktsplan 2010.  Syftet med de tilltänkta 
naturreservaten är att skydda värdefulla marina naturtyper, samt bevara och förbättra 
förutsättningarna för den biologiska mångfalden.  
 
Planledningsgruppen beslutade 11 april 2018, § 18, att godkänna att handlingarna 
gällande naturreservatsbildning av ”Flädierev” och ”Strandhusens revlar” skickas på 
internremiss till nämnderna samt att handlingarna även skickas på extern remiss. 
Bildandet av naturreservaten, naturreservatshandlingarna samt samrådsredogörelser 
kommer att lyftas för beslut om godkännande i kommunens planledningsgrupp, sedan 
beslutas ärendet av kommunstyrelsen och slutligen av kommunfullmäktige, förutsatt 
att det har godkänts av tidigare instans. Preliminärt kommer beslut om antagande av 
naturreservaten ”Flädierev” och ”Strandhusens revlar” att fattas av 
kommunfullmäktige den 15 oktober 2018. 
 
Förslag på gränsdragning, beslut och föreskrifter samt skötselplan för de marina 
naturreservaten ”Flädierev” och ”Strandhusens revlar” har skickats på remiss till 
Lomma kommuns nämnder för yttrande. Nämndernas svar ska ha inkommit till 
planeringsavdelningen vid samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 24 juni 2018. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-05-14 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-04-16 

‒ Bilaga 1: Förslag på beslut och föreskrifter för marint naturreservat "Flädierev" 
‒ Bilaga 2: Förslag på skötselplan för marint naturreservat "Flädierev"  
‒ Bilaga 3: Förslag på gränsdragning för marint naturreservat "Flädierev"  
‒ Bilaga 4: Förslag på beslut och föreskrifter för marint naturreservat 

"Strandhusens revlar"  
‒ Bilaga 5: Förslag på skötselplan för marint naturreservat "Strandhusens revlar" 
‒ Bilaga 6: Förslag på gränsdragning för marint naturreservat "Strandhusens 

revlar"  
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SN AU § 85 (forts.)  
 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
Socialnämnden har ingenting att erinra mot förslaget till bildande av de marina 
naturreservaten ”Flädierev” och ”Strandhusens revlar”, Lomma kommun 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 86   SN/2018:138 – 214  
 
 

Remiss avseende bildandet av naturreservatet "Pråmlyckan", Lomma 
kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Bildandet av ”Naturreservat Pråmlyckan” ingår som en del av kommunstyrelsens 
nämndsplan för 2018. Ambitionen är att andelen skyddad areal ska dubblas fram till 
slutet av 2018 i jämförelse med december 2012. Området är utpekat som lämpligt för 
naturreservatsbildning i Lomma kommuns åtgärdsprogram för naturreservatsbildning. 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, skydda, vårda och 
utveckla värdefulla naturmiljöer, stärka konnektiviteten mellan Slättängsområdet och 
Höje å samt tillgodose behov av områden för tätortsnära friluftsliv.  
 
Planledningsgruppen beslutade 2 maj 2018, att godkänna att handlingarna gällande 
naturreservatsbildning av Pråmlyckan skickas på internremiss till nämnderna. 
Bildandet av naturreservatet, naturreservatshandlingar samt samrådsredogörelse 
kommer att lyftas för beslut om godkännande i kommunens planledningsgrupp, efter 
det beslutas ärendet av kommunstyrelsen och sist av kommunfullmäktige, förutsatt 
att det godkänns i tidigare instans. Preliminärt kommer beslut om antagande om 
naturreservat Pråmlyckan att fattas av kommunfullmäktige den 8 november 2018.  
 
Förslag på gränsdragning, beslut och föreskrifter har skickats till kommunens samtliga 
nämnder på internremiss. Svar ska ha inkommit till planeringsavdelningen vid 
samhällsbyggnadsförvaltningen senast 4 september 2018. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-05-15 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-05-07 

‒ Bilaga 1: Naturreservat Pråmlyckan, Lomma kommun. Förslag på beslut och 
föreskrifter  

‒ Bilaga 2: Förslag till skötselplan för naturreservat Pråmlyckan  
‒ Bilaga 3: Förslag till gränsdragning av naturreservat Pråmlyckan  
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-05-31 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 SN AU § 86 (forts.) 
 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
Socialnämnden överlämnar följande synpunkter till samhällsbyggnadsförvaltningen:  
 
Socialnämnden ser att det rubricerade området är välbesökt och med dess tätortsnära 
läge utgör en viktig plats för rekreation och således bidrar till återhämtning och 
välbefinnande. För att värna om områdets värde för rekreation för kommunens 
samtliga invånare vill nämnden poängtera vikten av att området tillgängliggörs för 
personer med olika behov, i den mån det är praktiskt möjligt utan att det sker på 
bekostnad av områdets naturvärden. Förvaltningen vill även understryka vikten av att 
information om området tillgängliggörs för personer med olika typer av 
funktionsnedsättningar. 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-05-31 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 87   SN/2018:107 - 430 
 
 

Remiss avseende bildandet av naturreservatet "Bjärreds saltsjöbad", 
Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Naturreservatsbildning av Bjärreds saltsjöbad ingår som en del av kommunstyrelsens 
nämndsplan för 2018. Det långsiktiga målet är att arealen skyddad natur i kommunen 
ska fördubblas fram till slutet av 2018 i jämförelse med 2012. Området har pekats ut 
som lämpligt för naturreservatsbildning i Lomma kommuns naturreservatsplan. Syftet 
med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt skydda, vårda och utveckla 
värdefulla naturmiljöer. Att bevara den kustnära ädellövskogen samt bevara och 
utveckla den biologiska mångfalden som är knuten till skogen, brynmiljöerna och 
eventuellt tillkommande ängsmark. Syftet är också att utan att äventyra biologisk 
mångfald tillgodose behov av områden för friluftsliv. Områdets relativt tysta och ej 
ljusförorenade miljöer ska värnas.  
 
Planledningsgruppen beslutade 11 april 2018 § 19, att godkänna att handlingarna 
gällande naturreservatsbildning av Bjärreds saltsjöbad skickas på internremiss till 
nämnderna samt att handlingarna även skickas på extern remiss. Bildandet av 
naturreservatet, naturreservatshandlingar samt samrådsredogörelse kommer att 
lyftas för beslut om godkännande i kommunens planledningsgrupp, efter det beslutas 
ärendet av kommunstyrelsen och sist av kommunfullmäktige, om det har godkänts av 
tidigare instans. Preliminärt kommer beslut om antagande av naturreservat Bjärreds 
saltsjöbad att fattas av kommunfullmäktige den 15 oktober 2018. 
 
Förslag på gränsdragning, beslut och föreskrifter samt skötselplan för Naturreservat 
Bjärreds saltsjöbad har skickats på remiss till kommunens nämnder för yttrande. Svar 
ska ha inkommit till planeringsavdelningen vid samhällsbyggnadsförvaltningen senast 
den 24 juni 2018. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-05-14 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-04-16 

‒ Bilaga 1: Förslag på beslut och föreskrifter för Naturreservat Bjärreds saltsjöbad 
‒ Bilaga 2: Förslag på skötselplan för Naturreservat Bjärred saltsjöbad 
‒ Bilaga 3: Förslag på gränsdragning för Naturreservat Bjärreds saltsjöbad  
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-05-31 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

SN AU § 87 (forts.)  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
Socialnämnden överlämnar följande synpunkter till samhällsbyggnadsförvaltningen:  
 
Socialnämnden ser naturreservatet ”Bjärreds saltsjöbad” som en viktig tillgång för 
kommunens invånare. Nämnden är därför positiv till att naturreservatets syfte bland 
annat ska uppnås genom att området hålls tillgängligt genom anläggningar och 
information som underlättar besök samt att vissa ytor, anläggningar och funktioner 
anpassas för besökare med olika behov. 
______________________ 
 
Sändlista  
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-05-31 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
SN AU § 88    

Kontaktpolitiker till äldreomsorgen  

 
Ärendebeskrivning  
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer föreslår följande för socialnämnden:  
För att få ökad och förbättrad dialog med vårdtagare och deras anhöriga, föreslås att 
socialnämndens ledamöter skall knytas till kommunens olika särskilda boenden för att 
delta på anhörigträffar. Detta är träffar som vårdgivarna anordnar, på regelbunden 
basis, på de särskilda boendena. Cirka fyra träffar per år. 
 
Av samma anledning föreslås liknande former av dialog även vad gäller kommunens 
hemtjänstområden. Dock först från 2019-03-01, när hemtjänsten åter drivs i 
kommunal regi. 
 
Till varje särskilt boende och hemtjänstområde utses, bland socialnämndens 
ledamöter och ersättare, två kontaktpolitiker samt en ersättare till varje boende. Det 
ska vara utsedda och namngivna politiker till respektive särskilt boende och 
hemtjänstområde. Det är kontaktpolitkernas uppgift att själva se till att minst en av 
dem kan närvara vid varje möte. En person i nämnden utses för uppföljning. 
Kontaktpolitikerns roll är främst att ta med sig uppkomna frågor och förslag tillbaka 
för hantering i nämnden, inte att svara på frågor på plats. 
 
Syftet med införandet av kontaktpolitiker från socialnämnden i Lomma kommun är 
bland annat att: 
– För våra medborgare synliggöra socialnämndens politiker, vilka får en direkt-

förmedlad bild om vad som eventuellt bekymrar och irriterar, men även vad som 
fungerar bra. 

– Skapa trygghet för vårdtagare och deras anhöriga genom att ta till sig av deras 
upplevelser. 

– Avlasta och stödja verksamhetschefer vid förekommande politiska 
frågeställningar. 
 

Arvodering utgår enligt ”Regler för arvoden m.m till förtroendevalda i Lomma 
kommun”.  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
‒ Socialnämnden antar ordförande Sofia Forsgren-Böhmer förslag rörande 

införandet av kontaktpolitiker från socialnämnden i Lomma kommun för 
kommunens särskilda boende.  

‒ Socialnämnden antar ordförande Sofia Forsgren-Böhmer förslag rörande 
införandet av kontaktpolitiker från socialnämnden i Lomma kommun för 
kommunens hemtjänstområde från och med 2019-03-01.  

______________________ 
Sändlista 
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SN AU § 89   SN/2018:10 - 000 
 
 

Information från socialförvaltningen 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Amelie Gustafsson informerar om det pågående arbetet med 
överföringen av verksamhetsdriften av hemtjänsten i kommunal regi. En projektledare 
för vilken ska driva projektet i enlighet med Lomma kommuns projektmodell har 
rekryterats.  
 
Förvaltningschef Amelie Gustafsson, avdelningschef Lennart Eriksson, avdelningschef 
Frida Kristensson och avdelningschef Felicia Mellgren presenterar sitt preliminära 
förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-05-31 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 90   SN/2018:9 – 750  
 
 

Ansökan om internatvistelse 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av internatvistelse för 
NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-05-28 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden beviljar NN internatvistelse from 2018-08-01 t.o.m 2019-06-30 
 
Beslutet kan komma att prövas på nytt om förhållandena ändras, vilket kan innebära 
att insatser minskar eller upphör helt.  
 
Bilaga SN AU § 90 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 91   SN/2018:10 - 000 
 
 

Information från IT-Avdelningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsutvecklare Michael Lavsesson informerar om pågående projekt på 
serviceavdelningen avseende införandet av digital signering i Lomma kommun.  
 
Socialnämnden arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


