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       Sammanträdesdatum s. 1 (29) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2019-06-11 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   
Tid 2019-06-11, kl. 18:33-22:27 

Mötet ajournerades mellan 18:51 - 19:10 
 
 

 

Beslutande Susanne Borgelius (M) 
Anders Olin (M)  
Pia Johnson (S) 
Krister Wiman (M) 
Anna Ericson (M) 
Lena Svensson (C)  
Paul Andersson (S)  
Oscar Sedira (SD)  
Carina Ericsson (FB)  
Christina Unell (M)  
Christian Kampmann (L)  
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Charlott Enocson (M)  
ersätter Britt Hjertqvist (L)  
 

Övriga deltagare Ingrid Strömgren (M)  
Christer Philipson (KD) 
Rune Setthammar (S)  
Karin Everlund (S)  
Jeanette Larsson (SD)  
 
Philip Nilsson  
Lennart Eriksson  
Maria Heinesson Grynge  
Garib Yusupov  
 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare  
tf. förvaltningschef  
tf. avdelningschef, §53-§59, del av §60  
ekonom, §53-§54, del av §55  

Utses att justera Pia Johnson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-06-17 
 
 
 
 

Paragraf  
§53-§58, §60-§68  
(§59 justerades 
omedelbart och 
återfinns i separat 
protokoll)  

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Susanne Borgelius  
 Justerande  

 
 

  Pia Johnson  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-06-11   

Paragrafer §53-§58, §60-§68  
 

  

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-06-18 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-07-10 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SN § 53    
 

Ändring av föredragningslistan 
 

Ärendebeskrivning  
Ordförande Susanne Borgelius (M) önskar lägga till ett ärende på dagordningen 
avseende besparingsåtgärder för socialnämnden. Ärendet har inte tidigare beretts av 
arbetsutskottet.  
 
Ajournering  
Mötet ajourneras mellan 18:51 - 19:10.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden beslutar enhälligt att behandla ärendet "Förslag till åtgärder för en 
budget i balans 2019" utan tidigare beredning i arbetsutskottet. Ärendet behandlas 
före ärende 4, "Förslag till driftbudget för socialnämnden 2020 samt plan för 
ekonomin 2021-2023".  
 
Föredragningslistan fastställs enligt följande:  
1. Upprop  
2. Val av justerare  
3. Godkännande av dagordning  
4. Förslag till åtgärder för en budget i balans 2019 
5. Förslag till driftbudget för socialnämnden 2020 samt plan för ekonomin 2021-2023 
6. Förslag till investeringsbudget för socialnämden 2020 samt plan för 2021-2027  
7. Uppföljning av nämndsplan, genomförandeplan april 2019  
8. Förslag till nämndsplan för socialnämnden 2020-2023  
9. Ställningstagande över SKL:s rekommendation om gemensam finansiering av ett 
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter  
10. Rapport om ej verkställda beslut för perioden januari - mars 2019  
11. Beslut om godkännande av reviderad delegationsordning för socialnämnden  
12. Förslag om upphörande av nuvarande koncept för trygghetsboende i Lomma 
kommun samt uppdrag att utreda behov och möjligheter avseende biståndsbedömt 
trygghetsboende, med anledning av förändringar i socialtjänstlagen  
13. Remissyttrande över motion från Sverigedemokraterna avseende att åta åtgärder 
gällande återvändande IS terrorister  
14. Remissyttrande avseende revisionens granskning av Lomma kommuns effektivitet 
och produktivitet  
15. Delegationsbeslut och meddelanden  
16. Beslut om att bevilja bistånd enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen i form av placering  
17. Information från förvaltningen 
18. Övrigt  
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 54    
 
 

Förslag till åtgärder för en budget i balans 2019 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Susanne Borgelius (M) beskriver vid sammanträdet att socialnämnden har 
stora utmaningar framför sig med den budgetavvikelse som uppdagats under 2019 
och har därför lämnat förslag till åtgärder för budget i balans. 
 
Överläggning  
Ordförande Susanne Borgelius (M) yrkar att socialnämnden ska besluta om följande: 
‒ Anställningsstopp för tillsvidareanställningar och längre visstidsanställningar.  
‒ Stopp för resor och konferenser.  
‒ Stopp för inköp som inte rör den dagliga driften.  
‒ Att återbesättande av befintliga tjänster ska prövas och att restriktivitet ska gälla 

kring mer- och övertid samt timanställningar.  
‒ Förvaltningschefen ska ges möjlighet att bevilja dispens.  
‒ Kontinuerlig återrapportering ska ske till nämnden.  
 
Pia Johnson (S) och Paul Andersson (S) yrkar att socialnämnden ska besluta att 
återremittera ärendet, med motiveringen att ärendet inte har behandlats av 
socialnämndens arbetsutskott och att åtgärderna heller inte har samverkats med de 
fackliga organisationerna. Socialdemokraterna betraktar förslaget som en åtgärdsplan 
och ska därför beredas enligt den arbetsordning socialnämnden har.  
 
Propositionsordning  
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande proposition på frågan om 
bifall respektive avslag på sitt eget yrkande och Pia Johnson (S) och Paul Anderssons 
(S) yrkande, varefter ordförande finner att socialnämnden beslutat att bifalla 
ordförandes eget yrkande.  
 
Votering begärs.  
 
Ordförande förklarar att två förslag föreligger nämnden.  
Sedan framställer ordförande följande voteringsproposition:  
 
Den som önskar bifalla Pia Johnsons (S) och Paul Anderssons (S) yrkande röstar ja, och 
den som önskar bifalla ordförandes yrkande röstar nej.  
 
Voteringspropositionen godkännes.  
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SN § 54 (forts.)  
 
Verkställd omröstning utfaller enligt följande: 
 

Person Ja Nej Avstår 

Anders Olin, 1:e vice ordförande (M)  X  

Pia Johnson, 2:e vice ordförande (S)  X 
 

  

Christina Unell (M) 
 

x    

Krister Wiman (M)   X   

Anna Ericson (M)   X   

Lena Svensson (C )   X   

Christian Kampmann (L)   X   

Paul Andersson (S)  X 
 

  

Oscar Sedira (SD) 
 

x    

Carina Ericson (FB)   X   

Susanne Borgelius, ordförande (M)  
 

 X   
 
Ja: 2, nej: 9, avstår: 0.  
 
Ordförande förklarar därefter att socialnämnden beslutat bifalla ordförandes yrkande.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden beslutar att införa följande åtgärder för en budget i balans 2019:  
‒ Anställningsstopp för tillsvidareanställningar och längre visstidsanställningar.  
‒ Stopp för resor och konferenser.  
‒ Stopp för inköp som inte rör den dagliga driften.  
 
Socialnämnden beslutar att återbesättande av befintliga tjänster ska prövas och att 
restriktivitet ska gälla kring mer- och övertid samt timanställningar.  
 
‒ Socialnämnden beslutar att förvaltningschefen ska ges möjlighet att bevilja 

dispens avseende ovanstående åtgärder.  
 
‒ Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att kontinuerligt återrapportera till 

socialnämnden om utfallet avseende ovanstående åtgärder.  
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 6 (29) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2019-06-11 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

SN § 54 (forts.)  
 
Reservation:  
Pia Johnson (S) och Paul Andersson (S) reserverar sig skriftligen till förmån för sitt eget 
yrkande.  
 

./.  Bilaga   
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 55    
 
 

Förslag till driftbudget för socialnämnden 2020 samt plan för ekonomin 
2021-2023 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-27 om nämndernas driftsramar för 2020 samt 
planeringsramar för 2021-2023. Socialnämndens totala budgetram har i huvudsak 
fördelats mellan verksamheterna baserat på det prognostiserade utfallet per mars 
2019. Socialförvaltningen presenterar i skrivelse daterad 2019-06-03 förslag till 
driftbudget för socialnämnden 2020 samt plan för ekonomin 2021-2023.  
 
I skrivelsen redogör förvaltningen bland annat följande:  
Socialnämnden har stora ekonomiska utmaningar inför de kommande åren, vilket syns bland 
annat i den stora budgetavvikelse som redovisats hittills under 2019. De största 
kostnadsökningarna beror på utökat antal boende inom särskilt boende, 
personalkostnadsökningar inom hemtjänst i kommunens regi, höga kostnader för inhyrd 
personal, framförallt inom hemsjukvården, fler externa placeringar inom individ-och 
familjeomsorg, höga nettokostnader inom integrationsverksamheten och utökade insatser 
inom LSS-verksamheten. 
 
År 2020 befaras många av dessa utmaningar att bestå och i flera fall tillta. De största av dessa 
utmaningar är: 
‒ att få en ekonomi i balans och höja kvaliteten för brukaren i hemtjänsten, 
‒ att rekrytera personal, framförallt sjuksköterskor inom hemsjukvården, och därmed 

minska/eliminera behovet av inhyrd personal, 
‒ att minska behovet av externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen, 
‒ att underlätta för nyanlända att skaffa arbete efter etableringstiden om två år, för att 

därigenom sänka boendekostnader och kostnader för ekonomiskt bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen. 

 
Det finns ett stort gap mellan socialnämndens bedömning av kostnadsutvecklingen för åren 
2020-2023 och budgetramarna för perioden. Bedömningarna innehåller ovanligt stora 
osäkerheter, vilket bland annat förklaras av stora verksamhetsförändringar, i form av 
återtagningen av hemtjänsten till egen regi fr o m mars 2019, att det är ganska tidigt på året 
samt det faktum att socialnämnden befinner sig i flera processer med målet att finna en 
ekonomiskt, långsiktigt hållbar situation. 
 
Siffrornas osäkerhet påverkar dock inte slutsatsen om det stora gapet mellan bedömda behov 
och tilldelad ram, och att socialnämnden står inför mycket stora utmaningar 2020, och 
framöver. 
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Nämndens budgetförslag har utarbetats genom förvaltningens beräkningar av 
bedömda behov, följt av nämndens arbetsutskotts beredning och prioriteringar vid 
dess sammanträde den 28 maj 2019. Behovsbedömningen har sin utgångspunkt i de 
nuvarande nivåerna (jan-apr 2019), med justeringar baserade på den prognostiserade 
utvecklingen av behov och nettokostnader 2020-2023 samt ställningstaganden om 
kostnadsminskningsåtgärder. De bedömda och prioriterade behoven, uppgår till ca. 
22,3 mnkr över budgetramen för 2020, varav HVO står för ca. 14 mnkr, IFO för ca. 6 
mnkr och LSS för ca. 3 mnkr.  
 
I tabellen nedan redovisas, per fullmäktigeverksamhet, de av nämnden bedömda och 
prioriterade budgetbehoven, den budget som är möjlig enligt tilldelad budgetram 
samt skillnaden däremellan. 

 
KF-
verksamheter 

Budget 
2019 

Behovsbudget 
2020 

Rambudget 
2020 

Skillnad mellan 
behovs- och 
rambudget 2020 

 
HVO 214 263 237 940 224 012 13 928 
 
LSS 58 018 61 329 58 742 2 587 
 
IFO 55 432 65 382 59 592 5 790 
 
Totalsumma, 
tkr 327 713 364 651 342 346 22 305 

 
I skrivelsen från socialförvaltningen kommenterar även förvaltningen olika utmaningar 
för framtiden per fullmäktigeverksamhet samt beskrivningar av behoven. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-05-28, §106, och  
2019-06-04, §110. Socialnämndens arbetsutskott föreslog vid sitt sammanträde den 4 
juni att socialnämnden skulle besluta att godkänna förslag till driftbudget efter 
revidering av arbetsutskottets givna direktiv och besluta att anhålla om en 
ramförstärkning om totalt 22,3 mnkr utöver tilldelad ram för budget 2020 och 
motsvarande per år i plan för perioden 2021-2023. Beslutet överlämnas till 
kommunstyrelsen.  
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning av ärendet meddelar ordförande Susanne Borgelius (M) 
behov av redaktionella ändringar och övriga revideringar i skrivelse från 
socialförvaltningen daterad 2019-06-03 med bilagor.  
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 9 (29) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2019-06-11 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SN § 55 (forts.)  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-06-03  

‒ Bilaga 1: Förslag till budget för Hälsa, vård och omsorg  
‒ Bilaga 2: Förslag till budget för LSS-verksamhet  
‒ Bilaga 3: Förslag till budget för individ- och familjeomsorg  

‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-05-28, §106  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-06-04, §110  
 
Överläggning  
Ordförande Susanne Borgelius (M) yrkar att socialnämnden ska besluta att godkänna 
förslag till driftbudget för socialnämnden 2020 och plan för perioden 2021-2023 efter 
revideringar av arbetsutskottets och nämndens givna direktiv.  
 
Ordförande yrkar även att socialnämnden ska hemställa om ytterligare medel på totalt 
22,3 miljoner kronor för respektive år 2020 till 2023 utifrån förvaltningens bedömda 
behov. Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen.  
 
Pia Johnson (S) yrkar att socialnämnden ska besluta att godkänna förslag till 
driftbudget för socialnämnden 2020 och plan för perioden 2021-2023 efter 
revideringar av arbetsutskottets och nämndens givna direktiv med följande tillägg och 
ändringar i enlighet med bilaga:  
 
‒ Att rambudgeten utökas med 4 miljoner, för att inom hemtjänsten tydliggöra och 

kvalitetshöja kontaktpersonens insatser.  
‒ Att rambudgeten utökas med 500 000 kronor för att inom hemtjänsten användas 

till hjälpmedel.  
‒ Att rambudgeten utökas med 1,5 miljoner för förberedelser inför att ta tillbaka 

Särskilda boende i egen regi 2021.  
‒ Att rambudgeten utökas med 250 000 kronor för att förbereda uppstart av 

familjecentral 2021.  
‒ Att rambudgeten utökas med 4 miljoner för att inom IFO ge möjlighet att placera 

externt i de fall det inte kan tillgodoses i Lomma kommun.  
‒ Att rambudgeten utökas med 4 miljoner till försörjningsstöd inom IFO.   
‒ Att budgeten 2021 utökas särskilda boendes driftbudget med 10 %.  
‒ Att uppdra åt HR att utarbeta en kommungemensam policy som innebär att vid 

anställning ska heltid vara norm.  
 

./.  Bilaga A 
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Propositionsordning  
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande Susanne Borgelius (M)  
proposition på frågan om bifall respektive avslag på resta yrkanden, varefter 
ordförande finner att socialnämnden bifaller ordförandes yrkanden.  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden godkänner förslag till driftbudget för socialnämnden 2020 och plan 

för perioden 2021-2023 efter revideringar av arbetsutskottets och nämndens 
givna direktiv.  

‒ Socialnämnden hemställer om ytterligare medel på totalt 22,3 miljoner kronor för 
respektive år 2020 till 2023 utifrån förvaltningens bedömda behov. Beslutet 
överlämnas till kommunstyrelsen. 
 

./.  Bilaga B, C, D, E 
 
Reservation  
Pia Johson (S) och Paul Andersson (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet att 
godkänna förslag till driftbudget utan Pia Johsons tilläggsyrkanden, till förmån för Pia 
Johnsons yrkanden.  
 

./.  Bilaga F 
 
Carina Ericson (FB) reserverar sig skriftligen mot beslutet.  
 

./.  Bilaga G  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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Förslag till investeringsbudget för socialnämnden 2020 samt plan för 
2021-2027 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har fastställt en investeringsram för den kommande 
planeringsperioden. 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 2020-2021) 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 2022.  
 
Dessutom ska en översiktlig beredning ske av investeringsbehoven efter planperioden, 
i detta fall under åren 2023-2027. 
 
I skrivelse daterad 2019-06-03 med bilagor lämnar förvaltningen förslag till 
investeringsbudget samt prioriterar investeringsförslagen genom rangordning från 
”A=mest angeläget” till ”C=minst angeläget”.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-05-28, § 106, och 
2019-06-04, § 111.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-06-03  

‒ Bilaga: Sammanställning av investeringsbehov  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-05-28, § 106 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-06-04, § 111  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2020 samt plan för 2021-

2027 för socialnämnden och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 

./.  Bilaga A, B  
_____________________ 
 
Sändlista 
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Uppföljning av nämndsplan, genomförandeplan april 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens nämndsplan för 2019 utgörs av fyra olika nämndsmål. I 
nämndsplanen framgår det att uppfyllelsen av två av målen månadsvis ska rapporteras 
till Socialnämnden.  
 
Nämndsmålen som ska följas upp är följande: 
Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska 
utföras. 
Mål: 95% av brukarna ska uppge att de har varit delaktiga i upprättandet av 
genomförandeplanen. 
Brukaren ska uppleva att hon eller han får sina behov tillgodosedda i enlighet med det 
som överenskommits i genomförandeplanen. 
Mål: 90% av brukarna ska uppleva att de får sina behov tillgodosedda i enlighet med 
genomförandeplanen 
 
I skrivelse daterad 2019-05-21 presenterar socialförvaltningen en sammanställning 
avseende till vilken del man har lyckats uppnå målen under perioden januari - april  
2019. 
 
Myndighetsenheten följer upp målen genom direkt fråga till brukarna. Samtliga av 
antalet personer med beviljade insatser per 1 januari 2019 ska vara tillfrågade vid 
årets slut. 
 
Resultat för HVO: 

 
Månad Andel 

svarande 
Andel med gfp Andel 

delaktighet 
Andel behov 
uppfyllda 

Jan/feb 10% (50 st) 94% 36% 55% 

Mars 17% (84 st) 99% 47% 51% 

April 23% (110 st) 97% 49% 58% 
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Resultat för LSS: 
 

Månad Andel 
svarande 

Andel med gfp Andel 
delaktighet 

Andel behov 
uppfyllda 

Jan/feb 13% (13 st) 38% 100% 100% 

Mars  36% (37 st) 68% 100% 100% 

April 43% (44 st) 64% 100% 100% 

 
Resultat för IFO: 

 
Månad Andel 

svarande 
Andel med gfp Andel 

delaktighet 
Andel behov 
uppfyllda 

Jan/feb 8% (23 st) 100% 91% 96% 

Mars 10% (32 st) 100% 94% 96% 

April 13% (40 st) 100% 95% 88% 

 
Kommentarer på resultatet:  
 
‒ Mätningarna påvisar att HVO har låga resultat, men ett bättre resultat än 

föregående period. Likt föregående perioder kan man i sammanställning av 
resultaten se att särskilt boende har betydligt bättre resultat än hemtjänsten. För 
målet avseende delaktighet är resultatet inom hemtjänst 34% (36% föregående 
period) och för särskilt boende 65% (61% föregående period). På frågan om 
brukaren upplever att de får sina behov tillgodosedda är resultatet för hemtjänst 
36% (33% föregående period) och för särskilt boende 82% (72% föregående 
period).  

‒ Vid denna mätning uppfyller LSS nämndsmålen. Dock ska det tas i beaktning att 
enbart 64% (68% föregående period) av de tillfrågade har en genomförandeplan. I 
sammanställning av resultatet framgår det att det framförallt är inom personlig 
assistans, ledsagarservice, avlösarservice och annan verksamhet (t.ex. 
kontaktperson) som det saknas genomförandeplaner.  

‒ IFO visar goda resultat. Utifrån månadens mätningar kan man dock se ett sämre 
resultat avseende om brukaren upplever att de får sina behov tillgodosedda i 
enlighet med genomförandeplanen jämfört med föregående period. Av 
sammanställningarna framgår det att det framförallt är ekonomiskt bistånd som 
visar låga resultat. Enbart 56% av de tillfrågade inom ekonomiskt bistånd uppger 
att de upplever att de får sina behov tillgodosedda i enlighet med 
genomförandeplanen. 
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Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-05-28, § 99.  
Vid utskottets handläggning av ärendet diskuterade utskottet huruvida tabellen kunde 
behöva förtydligas.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-05-21 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-05-28, § 99.  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen, men uppdrar åt förvaltningen att 

förtydliga tabellerna vid nästkommande uppföljningar av nämndsplan, 
genomförandeplaner.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 58    
 
 

Förslag till nämndsplan för socialnämnden 2020-2023 

 
 

Ärendebeskrivning 
Nämndsplanen som ska arbetas fram av respektive nämnd är grundad på dokumentet 
Vision 2040 samt övergripande mål för 2020-2023, fastställd av kommunfullmäktige 
2019-03-14. 
 
Nämndsplanens syfte ska vara att ange de viktigaste målen för nämndens verksamhet 
och att utgöra underlag för socialförvaltningens verksamhetsplan. Nämndsplanen 
kommer att revideras årligen. Utifrån mål och riktlinjer sätter budgeten ramen för de 
resurser och den verksamhet som nämnden har i uppdrag att genomföra under 
planperioden.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-05-28, §105, där 
förvaltningen presenterade ett preliminärt utkast till nämndsplan och där utskottet 
gav sina synpunkter på utkastet. Utskottet beslutade att behandla ärendet igen vid ett 
extrainsatt sammanträde den 4 juni. Den 4 juni 2019 inkom förvaltningen med sitt 
förslag till nämndsplan för socialnämnden 2020-2023.  
 
2019-06-04, § 108, beslutade utskottet att föreslå socialnämnden att godkänna 
förslaget till nämndsplan för socialnämnden 2020-2023 efter revidering av 
arbetsutskottets givna direktiv och att översända densamma till kommunstyrelsen för 
hörande. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Förslag till nämndsplan för socialnämnden 2020-2023, 2019-06-04 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-05-28, § 105  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-06-04, § 108  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden godkänner förslag till nämndsplan för socialnämnden 2020-2023 

efter revidering av arbetsutskottets och nämndens givna direktiv, i enlighet med 
bilaga, och översänder densamma till kommunstyrelsen för hörande.  

 
./.  Bilaga  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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Rapport om ej verkställda beslut för perioden januari - mars 2019 

 
 

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. 
 
I skrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-05-21 lämnar socialförvaltningen en 
sammanställning över ej verkställda beslut under januari - mars 2019.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-05-28, § 98.  
Socialnämndens arbetsutskott föreslog socialnämnden besluta att man har tagit del av 
rapporten.  
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning av ärendet noterar Oscar Sedira (SD) att en mening i 
skrivelsen från socialförvaltningen daterad 2019-05-21 innehåller ordet "Hen".  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-05-21 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2019-05-28, § 98 
 
Överläggning  
Oscar Sedira (SD) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag till beslut, med 
ändringsyrkandet att tjänsteskrivelsen daterad 2019-05-21 har en mening som 
innehåller ordet "Hen", vilket bör ändras till ordet "brukaren" eller "personen" istället.  
 
Ordförande Susanne Borgelius (M) yrkar att socialnämnden ska besluta att man har 
tagit del av rapporten, i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.   
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Propositionsordning  
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande Susanne Borgelius (M) 
proposition på frågan om bifall respektive avslag på Oscar Sediras (SD) yrkande och på 
sitt eget yrkande, varefter ordförande finner att nämnden beslutat bifalla ordförandes 
eget yrkande.  
 
Votering begärs.  
 
Ordförande förklarar att två förslag föreligger nämnden.  
Sedan framställer ordförande följande voteringsproposition: 
Den som önskar bifalla Oscar Sediras (SD) yrkande röstar ja, och den som önskar bifalla 
ordförandes yrkande röstar nej.  
 
Voteringspropositionen godkännes.  
 
Verkställd omröstning utfaller enligt följande:  
 

Person Ja Nej Avstår 

Anders Olin, 1:e vice ordförande (M)  X  

Pia Johnson, 2:e vice ordförande (S)   X   

Christina Unell (M) 
 

x    

Krister Wiman (M)   X   

Anna Ericson (M)   X   

Lena Svensson (C )  X 
 

  

Christian Kampmann (L)   X   

Paul Andersson (S)   X   

Oscar Sedira (SD) X     

Carina Ericson (FB)   X   

Susanne Borgelius, ordförande (M)  
 

 X   
 
Ja: 2, nej: 9, avstår: 0.  
 
Ordförande förklarar därefter att socialnämnden beslutat bifalla ordförandes yrkande. 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av rapporten.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
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Beslut om godkännande av reviderad delegationsordning för 
socialnämnden 

 
Ärendebeskrivning 
Idag gällande delegationsordning för socialnämnden fastställdes av socialnämnden  
2018-12-04, §88. I samband med att en ny tobakslag skall införas (2018:2088) och att 
nämnden har sett över sitt reglemente har socialnämnden den 2 april 2019 beslutat 
att föreslå kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att genomföra 
en revidering i socialnämndens reglemente, avseende att ansvaret för 
tillståndsprövningen av tobaksförsäljning åläggs socialnämnden. I det fallet att 
kommunfullmullmäktige beslutar att tilldela socialnämnden detta ansvar föreslår 
förvaltningen i skrivelse daterad 2019-05-21 att socialnämnden beslutar att 
delegationsordningen kompletteras med följande beslutsärenden:  
‒ beslut om att bevilja eller avslå ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd 
‒ beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd 
‒ beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillfälligt eller permanent förändrat 

försäljningstillstånd 
 
Vidare föreslås det att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över 
delegationsordningens beslutsärenden Q1-Q3, avseende föreläggande, förbud, vite 
med mera för anpassning och komplettering i enlighet med den nya tobakslagen. 
 
Förvaltningen har även framfört förslag till revidering i delegationsordningen med 
anledning av en genomförd organisationsförändring inom avdelningen för hälsa, vård 
och omsorg (HVO). Utöver det önskar förvaltningen att en ny delegationspunkt läggs 
till i delegationsordningen avseende beslut om bistånd i form av skyddat boende enligt 
4 kap 1 § socialtjänstlagen.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-05-28, § 97.  
  
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen 2019-05-21  

‒ Bilaga: Förslag till reviderad delegationsordning  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-05-28, § 97 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden beslutar att revidera nämndens delegationsordning i enlighet med 

förvaltningens förslag presenterade i skrivelse daterad 2019-05-21. Detta under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att tilldela socialnämnden ansvaret 
för tillståndsprövning av tobaksförsäljning.  

______________________ 
 
Sändlista 
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Förslag om upphörande av nuvarande koncept för trygghetsboende i 
Lomma kommun samt uppdrag att utreda behov och möjligheter 
avseende biståndsbedömt trygghetsboende, med anledning av 
förändringar i socialtjänstlagen 

 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens uppdrag enligt 4 § socialtjänstlagen (SoL) är att främja för äldre 
människor att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och bidra till en 
aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Målsättningen med detta är att 
äldre människor bör ges förutsättningar att bo kvar i sin egen bostad så länge det är 
möjligt med stöd och hjälp från kommunen. Insatserna ska möjliggöra ökad 
självständighet och underlätta kvarboende genom exempelvis bostadsanpassning, 
hemtjänst och hemsjukvård. Kommunen har även ansvar att ha särskilda 
boendeformer med tillgång till personal dygnet runt för de personer som har 
omfattande hjälpbehov. Kommunen har, utöver detta, ett ansvar i 
samhällsplaneringen för bostadsbebyggelsen för vissa målgrupper, däribland för äldre 
personer.  
 
Den 2 april 2019 infördes en förändring i socialtjänstlagen (SoL, 5 kap, 5 §) avseende 
kommunens ansvar för boende för äldre. Med förändringen förtydligas kommuners 
möjlighet att skapa ett biståndsbedömt trygghetsboende, dvs en behovsprövad 
boendeform för äldre människor som känner att det inte är tryggt att bo kvar i sina 
egna hem, men som inte har behov av vård dygnet runt. I ett trygghetsboende ska 
äldre exempelvis kunna få hemtjänst och eventuellt hemsjukvård samt en möjlighet 
att bryta ofrivillig ensamhet genom gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och 
umgänge. 
 
Lomma kommun har idag 10 lägenheter i formen trygghetsboende. Samtliga 
lägenheter finns på Havsblick, i form av av kommunen ägda bostadsrättslägenheter, 
och inrättades efter beslut av socialnämnden 2009 (§ 132/09). I huset finns lokaler för 
samvaro, social verksamhet och möjlighet till måltider. Kriterierna för att söka 
trygghetsbostad är att den enskilde är 70 år eller äldre och folkbokförd i Lomma 
kommun. Med beslutet om trygghetsboende, inrättades en separat bostadskö, vid 
sidan av den då ordinarie bostadsförmedlingskön, för förmedling av 
trygghetsbostäderna. 2009-04-08 beslutade kommunfullmäktige (KF § 27) att tilldela 
socialnämnden ansvaret för förmedling av trygghetsbostäderna respektive att 
fastställa en köavgift om 100 kr per kalenderår (KF § 28). Idag står 97 
kommuninvånare i kön för de 10 trygghetslägenheterna, varav åtta personer stått i kö 
sedan 2010. 
 
I skrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-05-24 konstaterar förvaltningen 
följande: Dagens trygghetsboende i Lomma kommun är en bostadsform som riktar sig till 
personer äldre än 70 år. Det finns inga kriterier om hjälpbehov och det är ingen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 20 (29) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2019-06-11 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

SN § 62 (forts.)  SN/2019:143 - 740 
 
biståndsprövning för bostäderna. Detta, i kombination med den långa kötiden, leder 
förvaltningen till bedömningen att den nuvarande formen för trygghetsboende inte tillgodoser 
de som har behov av en trygghetsbostad i enlighet med socialtjänstlagens nya lydelse, och att 
boendekonceptet i dess nuvarande form bör vara en del av det allmänna bostadsbeståndet 
istället för en del i den kommunala servicen. 
 
Till följd av detta föreslår förvaltningen att socialnämnden beslutar följande:  
‒ Den nuvarande formen av trygghetsboende, enligt beslut i socialnämnden 

§132/09, upphör. Upphörande ska ske i takt med att lägenheterna tomställs, i 
samband med att nuvarande hyresgäster flyttar från lägenheterna. 

‒ Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att avveckla den bostadskö som är 
kopplad till trygghetsboende. 

‒ Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda behov och 
möjligheter avseende biståndsbedömt trygghetsboende i enlighet med den nya 
lydelsen i socialtjänstlagen (SoL, 5 kap, 5 §). 

 
Vidare föreslår förvaltningen att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att 
rekommendera kommunfullmäktige följande:  
‒ Att avveckla avgiften för Lomma kommuns bostadskö för trygghetsbostäder, 
‒ Att ändra i socialnämndens reglemente under avsnittet ”Socialnämndens 

uppgifter” så att ansvaret för ”…förmedling av så kallade trygghetsbostäder via 
separat bostadskö.” tas bort.  

 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-05-28, § 100.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-05-24  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-05-28, § 100  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Den nuvarande formen av trygghetsboende, enligt beslut i socialnämnden 

§132/09, upphör. Upphörande ska ske i takt med att lägenheterna tomställs, i 
samband med att nuvarande hyresgäster flyttar från lägenheterna. 

‒ Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att avveckla den bostadskö som är 
kopplad till trygghetsboende. 

‒ Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda behov och möjligheter 
avseende biståndsbedömt trygghetsboende i enlighet med den nya lydelsen i 
socialtjänstlagen (SoL, 5 kap, 5 §). 

‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige 
att avveckla avgiften för Lomma kommuns bostadskö för trygghetsbostäder.  

‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige 
att ändra i socialnämndens reglemente under avsnittet ”Socialnämndens 
uppgifter” så att ansvaret för ”…förmedling av så kallade trygghetsbostäder via 
separat bostadskö.” tas bort.  

______________________ 
Sändlista 
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Remissyttrande över motion från Sverigedemokraterna avseende att 
åta åtgärder gällande återvändande IS terrorister 

 
 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna i Lomma har 2019-04-11 inkommit med motion om att åta 
åtgärder gällande återvändande IS-terrorister. Socialnämnden har beretts tillfälle att 
inkomma med yttrande till kommunstyrelsen. 
 
I skrivelse daterad 2019-05-21 lämnar socialförvaltningen följande förslag till yttrande 
på två av de fyra resta yrkandena som framkommer i motionen, då dessa två yrkanden 
om förslag till åtgärder ligger inom socialnämndens kompetens-/ansvarsområde, vilka 
är följande:  
 
1. Att Socialnämnden får i uppgift, precis som i Stockholm stad, att dela med sig av 

den information man inhämtar om återvändande IS-terrorister, till 
Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.  
 
Förvaltningens förslag till yttrande:  
Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
eller någon närstående till denne lider men (26 kap 1 § Offentlighets- och 
sekretesslagen, OSL). 

 
Enligt 10 kap 23 § OSL hindrar inte sekretess enligt ovan att uppgift lämnas till 
polis eller åklagare om uppgiften angår misstanke om 
brott som har ett minimistraff på ett år, 
försök till brott som har ett minimistraff på två år.  
Socialförvaltningen kommer således, i enlighet med gällande delegationsordning 
och baserat på information som kommer förvaltningen till del inom ramen för 
förvaltningens reguljära arbete, att lämna uppgifter till polismyndigheten vid 
misstanke om brott respektive försök till brott, där brottet har ett straffvärde om 
minst ett respektive minst två år. 

 
 
 
 
 
 
 

http://databas.infosoc.se/lag/A090400?k=10&r=&p=23
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2. Att Socialnämnden sammanställer en rapport om arbetet med återvändande IS-

terrorister inför varje nämndssammanträde. 
 
Förvaltningens förslag till yttrande:  
Utifrån en bedömning om en endast liten sannolikhet för att förvaltningen kommer 
att arbeta med målgruppen, föreslås att förvaltningen rapporterar till 
socialnämnden vid de tillfällen förvaltningen tagit del av information om 
målgruppen. 

 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-05-28, § 101.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-05-21  

‒ Bilaga 1: Remiss från kommunstyrelsen  
‒ Bilaga 2: Motion från Sverigedemokraterna avseende att åta åtgärder 

gällande återvändande IS-terrorister 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2019-05-28, § 101.  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och 

överlämnar det till kommunstyrelsen.   
 

______________________ 
 
Sändlista 
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Remissyttrande avseende revisionens granskning av Lomma kommuns 
effektivitet och produktivitet 

 
 

Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lomma kommun granskat 
nämndernas arbete med effektiviseringar och besparingar.  
 
EY:s sammanfattande bedömning är att det pågående effektiviseringsarbetet delvis 
genomförs på ett ändamålsenligt sätt. De baserar bedömningen på att de flesta 
nämnder beräknas uppnå ålagda besparingskrav men att det i flera fall saknas 
dokumenterade risk- och eller konsekvensanalyser av de åtgärder som beslutats. De 
bedömer också att det inte alltid är tydligt huruvida redovisade åtgärder är att förstå 
som besparingar eller effektiviseringar, eller om redovisad besparing är 
nettoberäknad.  
 
Strukturen för uppföljningsarbetet bedöms som bra då en tydlig systematik 
framarbetats vari nämndernas effektiviseringsåtgärder löpande följs upp och 
fokuseras.  
 
Bland annat har följande iakttagelser gjorts: 
‒ Samtliga nämnder beräknas uppnå ålagt besparingskrav per 2019.  
‒ Effektiviseringsåtgärdernas genomförande följs upp löpande och systematiskt. 
‒ Kommunstyrelsen har genomfört en dokumenterad konsekvensanalys samt 

nettoberäkning avseende avvecklingen av kontorsservice.  
‒ Flera av nämndernas besparingar avser icke-tillsättande av vakanta tjänster. 
‒ Lomma kommun uppnår generellt gosa resultat i Kommunens kvalitet i korthet, 

även om de kvalitativa aspekterna inom LSS grupp- och servicebostad är relativt 
låga, liksom brukarnöjdheten inom hemtjänst och särskilt boende.  

‒ Kostnaden för Lomma kommuns verksamheter är generellt låga, baserat på 
nettokostnadsavvikelse och vid jämförelser med socioekonomiskt liknande 
kommuner.  

‒ Den totala sjukfrånvaron har minskat under 2018; andelen långtidssjukskrivna har 
ökat.  

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderas samtliga nämnder att: 
‒ Tydliggöra vilken nettobesparing genomförda besparingsåtgärder medför. 
‒ Tydliggöra vad som är en besparingsåtgärd och vad som är en 

effektiviseringsåtgärd. 
‒ Dokumentera genomförda risk- och konsekvensanalyser kopplat till beslut om 

besparingar och effektiviseringar.  
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Synpunkter på granskningsrapporten ska, enligt underrättelsen, senast inkomma till 
kommunrevisionen den 20 maj 2019. Socialnämnden har meddelat att svar inkommer 
när ärendet varit uppe i nämndens sammanträde den 11 juni 2019.  
 
I skrivelse daterad 2019-05-27 lämnar socialförvaltningen sitt förslag till yttrande.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-06-04, § 109.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-05-27  

‒ Bilaga: Revisionsrapport – Granskning av effektivitet och produktivitet 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-06-04, § 109 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden har tagit del av granskningsrapporten och har inget att erinra mot 

rapporten.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 65   SN/2019:19 – 759  
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO 2019-04-30 – 2019-06-04 
- Delegationslista HVO 2019-04-30 – 2019-06-04 
- Delegationslista avgiftsbeslut 2019-04-30 – 2019-06-04 
 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2019-05-28 och 2019-06-04  
 
1. Beslut från Länsstyrelsen Skåne Dnr. 821-5205-2019.   

Statsbidrag till verksamhet med personligt ombud, Lomma kommun beviljas 
medel för 0,5 tjänst.  
 

2. Beslut från kommunfullmäktige 2019-04-25 § 50.  
Årsredovisning med koncernredovisning (sammanställd redovisning) för år 2018 
samt revisionsberättelse, avsättande till resultatutjämningsreserv samt hantering 
av ackumulerat underskott i VA-verksamheten. Tillika fråga om ansvarsfrihet.  
 

3. Inkommen skrivelse från kanslichef Eva Elfborg. 2019-04-26. Socialnämnden 
bereds tillfälle att inkomma med remissyttrande avseende motion angående att 
åta åtgärder gällande återvändande IS terrorister.     
 

4. Beslut från tekniska nämnden 2019-05-06, § 39.  
Beslut om internremiss av dagvattenpolicy för Lomma kommun.   
 

5. Inkommen skrivelse från privatperson till ansvarig biståndshandläggare på 
socialförvaltningen, 2019-05-14.   
 

6. Dom från förvaltningsrätten i Stockholm, 2019-05-22, mål nr. 11655-19, avseende 
Tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen, nu fråga om 
interimistiskt förordnande. Förvaltningsrätten avslår yrkandet om interimistiskt 
förordnande.   
 

7. Beslut från kommunfullmäktige, 2019-04-25, §52.  
Revidering av regler för hantering av anslaget till kommunfullmäktiges förfogande 
avseende tillväxtpost.  
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SN § 65 (forts.)  SN/2019:19 – 759 
 

8. Beslut från kommunfullmäktige, 2019-04-25, § 53.  
Revidering av regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar.   
 

9. Inkommet missiv från migrationsverket, 2019-05-22, Dnr. 7.1-2019-20355.  
195 miljoner som ska hjälpa ensamkommande unga bo kvar under sin asylprocess 
betalas ut i juni 2019.  
 

10. Inkommen skrivelse från kommunstyrelsen, 2019-05-23. Samrådshandling, Förslag 
till detaljplan för Borgeby 15:108 m.fl. i Borgeby, Lomma kommun (Majas förskola)  
 

11. Beslut från kommunstyrelsen, 2019-05-08, §83.  
Kvartalsrapport för Lomma kommun 2019.  
 

12. Beslut från kommunstyrelsen, 2019-05-08, §92.  
Antagande av befolkningsprognos 2019-2024 för Lomma kommun.  

 
13. Inkommet avslutsbrev från Arbetsmiljöverket. 2019-06-04, Dnr. 2019/010983.  

Lomma kommun bedöms uppfylla ställda krav från inspektionsmeddelande den 22 
februari 2019. 

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

dem till handlingarna.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 66   SN/2019:12-759  
 
 

Beslut om att bevilja bistånd enligt 4 kap 2 § socialtjänstlag i form av 
placering 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övrigt bistånd enligt 4 kapitlet 2 § socialtjänstlagen i form av placering 
för NN på internat för läsåret 2019/2020.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-05-28, § 95.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-05-23 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-05-28, § 95.  

‒ Bilaga: Protokollsbilaga SN AU § 95/19.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beviljar i enlighet med 4 kapitlet 2 § socialtjänstlagen NN bistånd i 

form av internatplacering för läsåret 2019/2020. Detta då behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt.  

 
Bilaga SN § 66/19.   

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 67   SN/2019:40 – 000   
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förvaltningschef Lennart Eriksson informerar arbetsutskottet om 
följande: 
 
‒ En genomlysning av socialförvaltningens verksamhet kommer göras av 

upphandlad extern konsult, där fokus kommer ligga på ekonomi och kvalitet  
(del 1) respektive chefsuppdrag och stödresurser (del 2). Genomlysningen 
genomförs under perioden juni – september, där resultatet från del 1 kommer att 
presenteras i slutet av augusti.  

‒ Presidiet för socialnämnden är kallat till kommunstyrelsens sammanträde den 12 
juni för att redovisa socialnämndens nuvarande ekonomiska situation.  

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 68    
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
‒ Christina Unell (M) redogör för nämnden att Jonasgården tidigare bedrivit 

lunchverksamhet på mötesplats Bjärred men att detta på grund av olika 
anledningar har fått ta en paus och har sedan dess inte återupptagits.  
Christina Unell (M) frågar tf. förvaltningschef Lennart Eriksson och ordförande 
Susanne Borgelius (M) om lunchmåltider kan levereras från Havsblick till 
Jonasgården för att kunna bedriva verksamheten igen.  
 
Susanne Borgelius (M) svarar att frågan just nu utreds inom kostprojektet som 
bedrivs i kommunen.  

 
‒ Pia Johnson (S), Anna Ericsson (M), Karin Everlund (S), Paul Andersson (S), Krister 

Wiman (M), Lena Svensson (C), Carina Ericsson (FB), vilka är en del av de 
kontaktpolitiker som representerar socialnämnden vid särskilda boendes och 
hemtjänstverksamhetsområdenas anhörigträffar, lämnar en redogörelse för vad 
som har skett vid de senaste anhörig-, och dialogträffarna.   

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen och lägger ärendet "övrigt" till 

handlingarna.  
 

______________________ 
 
Sändlista  
 


