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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   

Tid 2017-11-07, kl. 18:33-20:17 
 

 

Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Britt Hjertqvist (L) 
Krister Wiman (M) 
Malin Taggu (M) 
Christian Kampmann (L) 
Conny Bäck (S) 
Per Bengtsson (S) 
Johan Danielsson (M) 
Bert Larsson (M) 
Kristina Kinnman-Starck (M) 
Rune Setthammar (S) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
tjg. ersättare för Anders Widesjö (M) 
tjg. ersättare för Anna Ericson (M) 
tjg. ersättare för Monica Sandelin (M) 
tjg. ersättare för Pia Johnson (S) 

Övriga deltagare Björn Haaland (M) 
Oscar Remfors (M) 
Aron Regnéll (M) 
Sandra Pilemalm (L) 
Lena Svensson (C) 
 
Amelie Gustafsson 
Marie Nykvist 
Adam Edvinsson 
 

 
 
 
 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
förvaltningschef 
medicinskt ansvarig sjuksköterska 
nämndsekreterare 

Utses att justera Conny Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2017-11-14 
 
 
 
 

Paragraf  
63-69 (§ 62 återfinns i 
separat protokoll) 

Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson 

 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 
 

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

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-11-07   

Paragrafer 63-69 (§ 62 justerades 
omedelbart och återfinns i 
separat protokoll) 

  

Datum när anslaget 
sätts upp 

2017-11-15 Datum när anslaget  
tas ned 

2017-12-07 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SN § 63   SN/2017:4 - 750 
 
 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § Föräldrabalken 

 
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken 
avseende NN. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-10-26 § 233. 
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 
  
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-09-29 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-10-26 § 233 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden lägger ned faderskapsutredning avseende NN enligt 2 kap. 7 § 

punkt 1 Föräldrabalken. 
 
Bilaga SN § 63/17 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 64   SN/2017:128 - 751 
 
 

Rapport om externa placeringar inom IFO 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att, två gånger om året lämna en 
redogörelse avseende externa placeringar inom nämndens ansvarsområde. 
 
Externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen redovisas i bilagan Rapport om 
externa placeringar IFO oktober 2017. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2017-10-26, § 235. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-10-18 
‒ Rapport om externa placeringar IFO oktober 2017 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott, 2017-10-26, § 235 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 65   SN/2017:68 - 040 
 
 

Månadsuppföljning januari-september 2017 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsrapport för socialnämnden till och med september månad 2017 presenteras. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2017-10-26, § 236. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Socialnämndens månadsrapport januari-september 2017 
‒ Diagramrapport januari-september 2017 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott, 2017-10-26, § 236 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 66   SN/2017:269 - 736 
 
 

Tillägg till överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna 
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag, gällande 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma är en av 23 skånska kommuner för vilka färdtjänst- och 
riksfärdtjänstverksamheten överlåtits till Region Skåne. Kommunfullmäktige beslutade 
2014-06-12 att godkänna överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna 
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag, med giltighet från och med 2015-01-
01. Utöver nuvarande finansieringsmodell, reglerar överenskommelsen bland annat 
ansvarsfördelning och samarbete mellan kommunen och Region Skåne/Skånetrafiken.  
 
Parterna var, som en del i överenskommelsen från och med 2015-01-01, överens om 
att såväl finansieringsmodell som finansieringsnivåer borde ses över för att säkerställa 
grunderna för finansieringen på längre sikt. Översynen påbörjades omgående och 
målsättningen var att den skulle vara klar senast 36 månader från avtalsstart, det vill 
säga före utgången av 2017. 
 
Kommunförbundet Skåne har samordnat beredningen av översynen, och ett förslag till 
finansieringsmodell har arbetats fram och har varit föremål för remissbehandling. 
Lomma kommun ställde sig positiv till förslaget i kommunstyrelsen 2016-11-16. 
Förutsättningarna beträffande beräkning av Region Skånes avgiftsnivå har därefter 
förändrats på ett sätt som medfört att Kommunförbundet Skåne inte har kunnat 
rekommendera kommunerna att godta den förändrade nivåberäkningen. 
 
Eftersom parterna inte har kunnat enas om något förslag till långsiktig finansiering av 
färdtjänstkostnaderna har konsensus uppnåtts om att finansiering för 2018 liksom 
tidigare år måste utgå från respektive kommuns kostnad vid överlåtelsetillfället, med 
en årlig indexuppräkning enligt hitillsvarande modell. Kommunerna föreslås dock att 
för den inbördes fördelningen av kostnaderna mellan kommunerna tillämpa den 
fördelningsmodell som framgår av skrivelsen Tillägg till avtal 43/2014 avseende 
Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- 
och riksfärdtjänstlag under 2018. För Lommas del innebär överenskommelsen med ny 
fördelningsmodell en kostnad för 2018 om 2 602 684 kronor vilket, jämfört med idag 
gällande fördelningsmodell, innebär en minskning med ca. 300 000 kronor. 
 
Detta tillägg till överenskommelsen utgör en tillfällig finansierings- och 
fördelningslösning som endast gäller för år 2018 och som fastslår hur 
kostnadsfördelningen mellan kommunerna ska fastställas för 2018. Den tillfälliga  
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SN § 66 (forts.)   SN/2017:269 - 736 
 
 
överenskommelsen kan endast tillämpas under förutsättning att samtliga berörda 
kommuner accepterar avtalstillägget. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-10-26, § 237. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-10-25 
‒ Sammanträdesprotokoll, Kommunförbundet Skånes styrelse, 2017-09-22 
‒ Tillägg till avtal 43/2014 avseende Överenskommelse om fortsatt finansiering av 

överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag under 2018 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott, 2017-10-26 § 237 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna "Tillägg till avtal 

43/2014 avseende Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna 
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag under 2018" mellan Region Skåne 
och Lomma kommun. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 67   SN/2017:31 - 002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
 

Ärendebeskrivning: 
 
Beslut fattade med stöd av delegation: 
‒ Delegationslista IFO 2017-10-01 – 2017-11-03 
‒ Delegationslista HVO 2017-10-01 – 2017-11-03 
‒ Delegationslista avgiftsbeslut 2017-10-01– 2017-11-03 
 
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2017-10-26 
 
1. Beslut från kommunstyrelsen, 2017-10-04 § 134. Förslag till budget 2018 samt 

plan för ekonomin 2019-2020. 
 

2. Dom från förvaltningsrätten i Umeå, 2017-10-02, avseende överklaganden från 
socialnämnden avseende statlig ersättning för flyktingmottagande. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandena. 
 

3. Dom från förvaltningsrätten i Malmö, 2017-10-03 mål nr. 9745-17 avseende 
socialnämndens ansökan om beredande av vård enligt lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM). Förvaltningsrätten bifaller ansökan. 
 

4. Dom från förvaltningsrätten i Malmö, 2017-10-23 mål nr. 9085-17 avseende 
överklagan av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
 

5. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2017-10-04, dnr 8.4.2-
28221/2017-6, avseende tillsyn av stödboende för barn och unga i Lomma. IVO 
avslutar ärendet. 
 

6. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2017-10-10, dnr 8.1.1-
32789/2017-3, avseende lex-Maria-anmälan. IVO avslutar ärendet och kommer 
inte att vidta några ytterligare åtgärder. 
 

7. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2017-10-17, dnr 8.4.2-
8067/2017-5, avseende tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för unga i 
Lomma. IVO avslutar ärendet. 
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8. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2017-10-27, dnr 8.1.1-

23168/2017-6, avseende lex Maria-anmälan. IVO avslutar ärendet och kommer 
inte att vidta några ytterligare åtgärder. 

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 68    
 
 

Uppdrag till socialförvaltningen avseende utredning av HSL-
organisationen 

 
Ärendebeskrivning 
Vid socialnämndens arbetsutskott 2017-11-02, § 240, diskuterade arbetsutskottet 
behov av en översyn av HSL-organisationen inom socialförvaltningen. Arbetsutskottet 
beslutade att fortsätta diskussionen vid socialnämndens sammanträde 2017-11-07. 
 
Överläggning 
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M) lämnar följande yttrande: 
Socialnämnden behöver få en bättre helhetsbild av hälso- och sjukvården inom 
nämndens ansvarsområde. Nämnden konstaterar att det på senare tid finns ett ökat 
antal Lex Maria. Ytterligare åtgärder behövs för att skapa en stabilt god kvalitet i 
kommunens åtagande gentemot medborgarna. 
 
Ordförande Sofia Forsgren Böhmer (M) yrkar att socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden uppdrar till socialförvaltningen att utreda arbetet kring nämndens 

hälso- och sjukvårdsansvar avseende hela vår HSL-organisation; samarbetet med 
våra underleverantörer Frösunda Omsorg AB och Attendo AB samt redovisa risker 
inklusive åtgärdsförslag. 

 
Conny Bäck (S) yrkar bifall till ordförandens förslag med följande tillägg: 
‒ En viktig del att belysa i utredningen är hur kommunens kompetensförsörjning 

avseende både bas och särskild kompetens inom hälso- och sjukvårdsområdet kan 
tryggas för framtiden. 

 
Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad avser ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
att ställa proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande. Därefter kommer 
proposition att ställas på bifall respektive avslag till Conny Bäcks (S) yrkande. 
 
Propositionsordningen godkänns. 
 
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer ställer proposition på bifall respektive avslag till 
sitt eget yrkande varpå socialnämnden godkänner detsamma. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Conny Bäcks (S) 
yrkande varefter socialnämnden godkänner detsamma. 
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SN § 68 (forts.)    
 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden uppdrar till socialförvaltningen att utreda arbetet kring nämndens 

hälso- och sjukvårdsansvar avseende hela vår HSL-organisation; samarbetet med 
våra underleverantörer Frösunda Omsorg AB och Attendo AB samt redovisa risker 
inklusive åtgärdsförslag. 
 
En viktig del att belysa i utredningen är hur kommunens kompetensförsörjning 
avseende både bas och särskild kompetens inom hälso- och sjukvårdsområdet kan 
tryggas för framtiden. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 69   SN/2017:21 - 000 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Amelie Gustafsson informerar om Socialstyrelsens senaste 
undersökning Öppna jämförelser för äldreomsorgen. För Lomma kommun har andelen 
svarande som uppger att de är nöjda med äldreomsorgen i sin helhet ökat i 
förhållande till 2016 års resultat.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


