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SOCIALNÄMNDEN 2020-06-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Baklomman   
Tid 2020-06-16, kl. 18:37-21:07 

 
 

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

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

Övriga deltagare Christina Unell (M) 
Åsa Ahlström (M)  
Ingrid Strömgren (M)  
Jeanette Larsson (SD)  
 
Philip Nilsson  
Felicia Mellgren Sandkvist  
Peter Johansson  
Anette Björk  
Helena Wallander  
Anna-Maria Banck  
Livia Deak Jönsson  
Filippa Swanstein  
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare  
avdelningschef  
ekonom, §46-§49  
avdelningschef, §46-§55 
avdelningschef, §46-§55 
avdelningschef, §46-§55  
projektledare, §46-§49, del av § 50 
utvecklingsstrateg, §46-§49, del av § 50  
 

Utses att justera Pia Johnson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-06-22 
 
 
 
 

Paragraf  
§46-§55, §57-§58 (§ 56 
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 2020-06-16   

Paragrafer §46-§55, §57-§58   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-06-23 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-07-15 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Pia Johnson   
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SN § 46    
 
 

Godkännande av dagordning 

 
 

Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar enhälligt att behandla ärende 4 "Månadsuppföljning 

januari - maj år 2020 för socialnämnden" utan tidigare beredning i arbetsutskottet.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 47    
 
 

Månadsuppföljning januari - maj år 2020 för socialnämnden 

 
Ärende 
I skrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-06-12 med bilaga föreligger 
månadsuppföljning efter maj år 2020 för socialnämnden.  
 
Bakgrund/analys 
De åtgärder och insatser som föreligger för socialförvaltningens avdelningar och 
enheter syftar alla till att få verksamhet och budget i balans. Utifrån olika insatser och 
aktiviteter kring medarbetarnära frågor och kvalitetsförbättringar pågår ett strategiskt 
och operativt arbete för att uppnå uppsatta mål kring ekonomi och organisation. 
Omställningsarbete tar tid och för att uppnå hållbar och långvarig effekt krävs ett 
omfattande arbete inom många olika delar som tillsammans ger effekt.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-06-12 
‒ Månadsrapport maj 2020 - Socialnämnden  

 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden godkänner månadsrapport för perioden januari – maj år 2020 för 

socialnämnden och överlämnar densamma till kommunstyrelsen och revisionen. 
 

./.  Bilaga  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 48    
 
 

Förslag till driftbudget för socialnämnden år 2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-25 om nämndernas driftsramar för år 2021 samt 
planeringsramar för år 2022–2024. Samtidigt fastställdes investeringsramar för åren 
2021–2024. Socialnämndens ansvarsområde innefattar tre områden, nämligen Individ- 
och familjeomsorg, LSS-verksamhet och Hälsa, vård och omsorg. Budgetförslaget 
baseras på budget 2020, tilldelad tillväxtpost men också resultatet av 
omställningsarbete, översyn av avgifter och effekt av upphandling. 
 
I skrivelse med bilagor daterad 2020-06-02 presenterar socialförvaltningen sitt 
budgetförslag för år 2021. Man redogör även för olika utmaningar förvaltningen ser 
att nämnden kommer stå inför de kommande åren.  
 
Ärendet har behandlats vid socialnämndens arbetsutskott 2002-06-04, § 58.  
Vid utskottets handläggning av ärendet påpekade ordförande Susanne Borgelius (M) 
att Moderaterna samt socialnämndens arbetsutskott i sin helhet, vill understryka att 
de övergripande fokusområdena under budgetåret 2021 är att:  
‒ hemtagandet av Särskilt boende i kommunal regi skall generera en tydligt ökad 

kvalitet.  
‒ tydliggöra arbetslinjen dvs då individ erhåller försörjningsstöd skall det, utifrån 

den enskildes förmåga, ställas krav på deltagande i lämplig aktivitet, i syfte att öka 
möjligheterna till självförsörjning.  

‒ det förebyggande arbetet och tidiga insatser skall öka för gruppen barn och unga.  
‒ arbetet med digitalisering och välfärdsteknik skall fortsätta att utvecklas.  
 
Vidare noterade utskottet en del behov av revideringar i underlaget.  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till driftbudget för 

socialnämnden år 2021 efter revidering av arbetsutskottets givna direktiv och 
översänder det till kommunstyrelsen.   

 
Överläggning  
Pia Johnson (S) och Paul Andersson (S) yrkar på att socialnämnden ska besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut, med tillägget att socialnämndens 
driftbudget för särskilda boende utökas med 11 miljoner kronor från och med 
återtagandet 2021-03-01.  
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SN § 48 (forts.)  
 
Ordförande Susanne Borgelius (M) yrkar på att socialnämnden ska besluta i enlighet 
med arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Propositionsordning  
När överläggningen förklarats avslutad och ordförande får godkännande av nämnden 
att hon uppfattat förslagen korrekt meddelar ordförande följande förslag till 
propositionsordning:  
Först ställer ordförande proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget 
yrkande. Därefter ställer ordförande proposition på frågan om bifall respektive avslag 
på socialdemokraternas tilläggsyrkande.  
 
Socialnämnden godkänner propositionsordningen.  
 
Ordförande Susanne Borgelius ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag 
på sitt eget yrkande och finner att socialnämnden beslutat att bifalla det.  
 
Ordförande ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på 
socialdemokraternas tilläggsyrkande och finner att socialnämnden beslutat att avslå 
det.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-06-02 

‒ Bilaga 1: Budget - HVO 
‒ Bilaga 2: Budget - IFO 
‒ Bilaga 3: Budget - LSS  

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till driftbudget för 

socialnämnden år 2021 efter revidering av arbetsutskottets givna direktiv i 
enlighet med bilagor och översänder det till kommunstyrelsen.  

 
./.  Bilaga A, B, C, D 
 

Reservation 
Carina Ericson (FB) reserverar sig skriftligen mot delar av beslutet.  
 

./.  Bilaga E  
 
Pia Johnson (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för 
socialdemokraternas yrkande.  
 

./.  Bilaga F 
______________________ 
Sändlista 
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SN § 49    
 
 

Förslag till investeringsbudget för socialnämnden år 2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat att den av kommunfullmäktige fastställda 
investeringsbudgeten avseende åren 2021–2023 utgör investeringsramar för åren 
2021–2023.  För 2024 – 2028 uppgår ramen till maximalt 240 mnkr per år för 
kommunen som helhet.  
 
I den av fullmäktige fastställda budgeten finns för socialnämnden avsatt 1 100 tkr för 
år 2021. Socialförvaltningen har ett utökat investeringsbehov år 2021 om 1 200 tkr, 
där nytt förslag är 2 300 tkr. För år 2022-2023 är behoven i paritet, eller marginellt 
högre, med fastställ budget. 
 
I skrivelse, med bilagor, daterad 2020-06-01 redogör förvaltningen för nämndens 
föreslagna behov av investeringar.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-06-04, § 59.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-06-01 

‒ Bilaga 1: Förstudie särskilda boende  
‒ Bilaga 2: Förstudie gruppboende  

‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-06-04, § 59 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till investeringsbudget för 

socialnämnden år 2021 i enlighet med bilagor A, B, C och översänder den till 
kommunstyrelsen.  

 
./.  Bilaga A, B, C  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 50    
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Filippa Swanstein, utvecklingsstrateg, presenterar sig för socialnämnden. Hon 
informerar bland annat om sitt arbete med att utveckla socialförvaltningens 
verksamheter genom något hon kallar "omställningsresan" och om sina visioner för 
Lomma kommuns socialtjänst. Vidare informerar hon även om förvaltningens arbete 
med barnkonventionen, vad den innebär och hur den påverkar verksamheten.  
 
Livia Deak Jönsson, projektledare för återtagandet av de särskilda boendena, 
presenterar sig för socialnämnden. Hon informerar bland annat om hur arbetet 
fortskrider avseende övertagandet.  
 
Felicia Mellgren Sandkvist, avdelningschef, informerar om hur arbetet med att vägleda 
nyanlända till eget boende fortsätter. Hon flaggar för att det kommer kräva mer 
insatser från socialförvaltningens sida för att hjälpa barnfamiljer att hitta ett eget 
boende än vad man tidigare trott.  
 
Anette Björk, avdelningschef, informerar om Lomma kommuns krisorganisations 
senaste uppdateringar kring COVID-19 situationen.  

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

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Rapport om ej verkställda beslut kvartal 1 år 2020 

 
 

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. 
 
Under första kvartalet 2020 har totalt tio ej verkställda beslut rapporterats till IVO.  
‒ Ett av besluten avser korttidsvistelse enligt LSS 9 § 6.  
‒ Ett beslut gäller äldreomsorg och avlösning utanför hemmet enligt 4 kap. 1 § SoL.  
‒ Åtta beslut gäller äldreomsorg och särskilt boende enligt 4 kap. 1 § SoL. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-04-27 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden har tagit del av rapporten och överlämnar densamma till 

kommunfullmäktige.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 52   SN/2020:62 - 042 
 
 

Remissyttrande över revisionens granskning av investeringsprocessen 

 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har i skrivelserna daterade 2020-05-13 presenterat två förslag till 
yttrande över kommunrevisionens granskning av investeringsprocessen. Inför 
arbetsutskottets beredning av ärendet har kansliavdelningen sammanställt de olika 
yttrandena för underlättad behandling.  
 
Det ena yttrandet, här kallat yttrande A, föreslås översändas till kommunstyrelsen och 
det andra, här kallat yttrande B, föreslås översändas till kommunrevisionen.  
 
Kansliavdelningen föreslår i skrivelse daterad 2020-05-19 socialnämnden att antaga 
yttrande A och yttrande B som sitt eget och översända det till kommunstyrelsen 
respektive kommunrevisionen enligt nedan:  
 
Yttrande A  
”Socialnämnden vill göra följande förtydligande gällande lokalbehovsplanens 
framtagande, som redogörs för i revisionsrapporten på sidan 8: 
 
Kvalitetsstrategen vid socialförvaltningen utarbetar årligen ett förslag till 
lokalbehovsplan för de kommande åren fram till 2030. Planen tas fram i dialog med 
förvaltningens avdelningschefer, med stöd av samhällsbyggnadsförvaltningen och med 
förvaltningschefen som övergripande ansvarig. Efter behandling i kommunens 
investeringsplaneringsgrupp, behandlas och fastställs planen av socialnämnden. Som 
grund för förvaltningens förslag ligger fastställd befolkningsprognos, beräknade 
kommande totala behov och befintlig kapacitet. 
 
Socialnämnden har i övrigt inget att erinra mot revisionsrapporten.” 
 
Yttrande B  
”Vilka risker ser nämnden i det interna arbetet med lokalbehovsutredningar, vidtas 
eventuellas åtgärder och finns tillräcklig dialog mellan nämnder/förvaltningar? 
 
Den lilla kommunens (såsom Lomma) förmåga till löpande informell dialog, såväl 
mellan förvaltningar som mellan tjänsteperson- och politisk nivå, medför en möjlighet 
till ändamålsenliga och snabba processer men också en risk för att samtidig förankring 
och statusuppdatering för berörda tappas bort. Medvetenheten om detta förhållande 
minimerar dock risken för negativa konsekvenser.  
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SN § 52 (forts.)   SN/2020:62 - 042 
 

Ett förtydligande av investeringsplaneringsgruppens uppdrag respektive instruktioner 
för lokalbehovsutredningarnas beståndsdelar, enligt revisionens rekommendationer, 
kan minska risken ytterligare. 
 
Hur säkerställer nämnden att tillräcklig kompetens finns i den egna organisationen för 
att göra lokalbehovsutredningar? 
 
Kompetensen säkerställs företrädesvis genom största möjliga kontinuitet i 
förvaltningens handläggning, förvaltningsintern samverkan och förankring samt 
löpande formellt och informellt kunskapsutbyte med samhällsbyggnadsförvaltningen 
och övriga förvaltningar. 
 
Finns behov av en fastställd prioriteringsordning för investeringsplaneringsgruppen 
eller att gruppen tydligt anger sina motiveringar i beslut om investeringar? 
 
Socialnämndens erfarenhet är att de jämförelsevis få investeringar nämnden genom 
åren haft behov av, blivit beviljade enligt nämndens underlag och bedömningar. Med 
detta som utgångspunkt har nämnden således inte saknat någon ytterligare 
dokumentation som grund för besluten. Generellt anser nämnden dock att 
motiveringar till investeringsbeslut, baserat på t ex en fastställd prioriteringsordning 
inkluderande någon form av nyttoanalys, vore ett viktigt verktyg för en långsiktigt 
optimerad hushållning av kommunens resurser.” 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-05-26, § 52.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från kommunledningskontoret, 2020-05-19 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-05-13 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-05-13  
‒ Remiss från kommunstyrelsen, 2020-02-26 
‒ Remiss från kommunrevisionen, 2020-02-24  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-05-26, § 52  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden antar yttrande A som sitt eget enligt ovan och översänder detta till 

kommunstyrelsen.  
‒ Socialnämnden antar yttrande B som sitt eget enligt ovan och översänder detta till 

kommunrevisionen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Remissyttrande över ny parkeringsstrategi med parkeringsnorm 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har beretts möjlighet att senast 2020-07-01 inkomma med yttrande till 
kommunstyrelsen, gällande förslag till ny parkeringsstrategi med parkeringsnorm för 
cykel och bil i Lomma kommun. 
 
I skrivelse daterad 2020-05-20 föreslår socialförvaltningen att socialnämnden ska yttra 
sig enligt följande:  
 
"Socialnämnden anser att föreliggande förslag är bra och välbalanserat i förhållande 
till miljömål såväl som mål om levande centrum, attraktiva bostadsmiljöer, 
tillgänglighet, markanvändning och bostadsförsörjning. Det vill säga utifrån de 
övergripande perspektiv som anges i strategin, och vars utveckling i olika grad 
påverkar förutsättningarna för socialnämnden verksamhetsområden. 
 
Med detta sagt vill nämnden föra fram följande: 
 
Gällande föreslagen strategi att minska bilparkeringstillgången på arbetsplatser 
(avsnitt 5.6), anser nämnden det av mycket stor vikt att detta kompenseras med en 
fortsatt utveckling av alternativa transportsätt, såsom kollektivtrafik. Såväl till och från 
som inom kommunen. Detta då en framgång i konkurrensen om den framtida 
arbetskraften, förväntas kräva bland annat smidiga och tidseffektiva resor till och från 
arbetet. För en kommun som Lomma, med stor andel personal som pendlar in till 
kommunen, är detta särskilt viktigt. 
 
Avslutningsvis anser nämnden att föreliggande remisstid om knappt sju veckor är för 
snäv. Detta med beaktande av handläggningstid och fastställda, och kända, 
sammanträdestider för arbetsutskott och nämnd. 
 
Socialnämnden har i övrigt inget att erinra mot förslaget." 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-05-26, § 53.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-05-20 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-05-26, § 53 
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Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder detta 

till kommunstyrelsen.  
 
Reservation  
Carina Ericson (FB) reserverar sig skriftligen mot beslutet.  
 

./.  Bilaga  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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Remissyttrande över förslag till översiktsplan för Lomma kommun 
2020-2030 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har beretts möjlighet att senast 2020-06-16 inkomma med yttrande till 
kommunstyrelsen, gällande förslag till översiktsplan 2020 för Lomma kommun. 
 
Socialförvaltningen har i skrivelse daterad 2020-04-27 gett följande förslag till 
yttrande:  
Socialnämnden anser att föreliggande förslag till översiktsplan överlag anger en 
riktning och utveckling som skapar förutsättningar för ett hälsosamt liv och social 
hållbarhet för kommuninvånarna, vilket är positivt bl a sett ur socialnämndens 
uppdragsperspektiv.  
 
Särskilt viktigt i detta sammanhang är det varierade bostadsutbudet, tillgången till 
goda miljöer för rekreation och fritid, att offentlig service integreras i 
bostadsbebyggelsen samt en utbyggd kollektivtrafik. 
 
Avseende bostadsutbudet ser nämnden därtill positivt på skrivningarna om att 
”…säkerställa ett utbud av hyresrätter.” respektive ”…om möjligt viktigt att bygga 
boenden i olika prislägen...”. Med detta skapas förutsättningar för invånargrupper i 
Lomma som idag har begränsade möjligheter att finna egna och ändamålsenliga 
bostäder. 
 
När det gäller rekreation och fritid vill nämnden poängtera vikten av att utformningen 
av miljöerna för detta, i så stor utsträckning som praktiskt möjligt, säkerställer 
tillgängligheten för invånare med funktionsvariation. Detta gäller såväl fysisk 
tillgänglighet som tillgänglighet till information i den fysiska miljön och digitalt, t ex via 
kommunens hemsida. 
 
Socialnämnden bedömer att tillgängligheten till kollektivtrafik kommer att bli allt 
viktigare för utvecklingen av kvalitén inom nämndens ansvarsområde. Detta handlar 
då dels om livskvalité genom möjligheterna för äldre och personer med 
funktionsbegränsningar att resa inom och utom kommunen, och dels om 
möjligheterna för framtida personalförsörjning. Avseende det senare gäller detta 
framförallt inom de personalintensiva dygnet runt-verksamheterna (hemtjänst, särskilt 
boende, hemsjukvård, LSS-boende). Många av de anställda i dessa verksamheter 
rekryteras från annan kommun, och redan idag finns exempel på att för låg turtäthet 
kvällar, nätter och helger gjort att tilltänkt anställda valt ett anställningserbjudande  
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från någon grannkommun. Då konkurrensen om personal med rätt kompetens 
framöver kommer att öka, anser socialnämnden att tillgängligheten till kollektivtrafik 
är ett personalpolitiskt strategiskt viktigt område att belysa i föreliggande 
översiktsplan alternativt i annat nära förestående planeringssammanhang. 
 
Socialnämnden har i övrigt inget att erinra mot förslaget." 
 
Ärendet har hanterats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-05-26, § 54.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-04-27  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-05-26  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder detta 

till kommunstyrelsen.  
______________________ 
 
Sändlista 
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Förslag till revidering i nämndsplan för socialnämnden år 2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
I november 2019 fastställde socialnämnden nämndsplan för de kommande fyra åren, 
2020-2023. Målen i nämndsplanen har sin utgångspunkt i de av kommunfullmäktige 
fastställda övergripande målen för 2019-2022 samt ett av fullmäktige fastställt riktat 
mål för socialnämnden. 
 
I enlighet med Lomma kommuns styrsystem ska nämnderna årligen överväga 
eventuella behov av att uppdatera nämndsplanen och dess mål. Förslag till 
uppdaterad nämndsplan ska fastställas i samband med att nämnderna fastställer sina 
förslag till nämndsbudget för de kommande åren. 
 
Förvaltningens underlag för nämndens ställningstagande om uppdatering för åren 
2021-2023 redovisas i skrivelse daterad 2020-05-20 med dess bilaga, och redogörs i 
korthet nedan:  

 
Redaktionella uppdateringar 
 
Årtalshänvisningar har uppdaterats generellt. 
 
Avsnitt 1.3, Nämndens ansvarsområde; Förmedling av trygghetsbostäder har tagits 
bort, då detta upphörde under 2019. 
 
Mål 
 
Målavsnitten har i viss mån kompletterats avseende tidigare års resultat. 
 
5.1 Medborgarna ska vara nöjda med äldreomsorgen (riktat mål från 
kommunfullmäktige) 
Avsnittet har kompletterats med förslag till målvärden för åren 2021-2023, då 
nämnden inte fastställt dessa tidigare. Förslaget baseras på Lommas resultat för åren 
2017-2019 respektive nämndens fastställda målvärden för 2020. 
 
Riktade mål fastställs av kommunfullmäktige, medan målvärden fastställs av 
respektive nämnd. 
 
6.1 Den positiva upplevelsen av mat och måltidsmiljö inom äldreomsorgen ska vara 
hög 
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Avsnittet har kompletterats med förslag till målvärden för år 2023, då nämnden inte 
fastställt dessa tidigare. Förslaget baseras på Lommas resultat för åren 2017-2019 
respektive nämndens fastställda målvärden för 2020-2022. 
 
6.2 Tryggheten för de mest sjuka med ett omfattande och långvarigt vårdbehov ska 
säkras. (Se även avsnitt 4.1.) 
Förvaltningen föreslår att målen tas bort, då ändamålsenligt system för uppföljning av 
målen saknas. 
 
6.3 Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare    
Avsnittet har kompletterats med förslag till målvärde för år 2023, då nämnden inte 
fastställt detta tidigare. Förslaget baseras på socialförvaltningens resultat vid 
medarbetarundersökningen hösten 2019 respektive nämndens fastställda målvärden 
för 2020-2022. 
 
6.4 I Lomma kommun ska fler personer bli självförsörjande  
Avsnittet har kompletterats med förslag till målvärde för år 2023, då nämnden inte 
fastställt dessa tidigare. Förslaget baseras på Lommas resultat åren 2017-2019 
respektive nämndens fastställda målvärden för 2020-2022. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-05-26, § 55.  
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning av ärendet påpekar ordförande Susanne Borgelius (M) att 
vissa väsentliga mål saknas i föreslagen nämndsplan. Nämnden kommer fram till att 
det finns ett behov av kompletteringar.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-05-20 
‒ Bilaga: Förslag till reviderad nämndsplan för socialnämnden år 2021 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-05-26, § 55 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att återremittera förslaget till nämndsplan för 

socialnämnden år 2021 till socialförvaltningen med uppdraget att komplettera 
underlaget med bland annat ett avsnitt om det riktade målet ”Trygghet i livets alla 
skeden” samt ett avsnitt om det riktade målet ”Den kommunikativa kommunen”.  
 

______________________ 
 
Sändlista  
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Delegationsbeslut och meddelanden 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO 2020-04-29 – 2020-06-07 
- Delegationslista HVO 2020-04-29 – 2020-06-07 
- Delegationslista avgiftsbeslut 2020-04-29 – 2020-06-07 
 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2020-05-27 och 2020-06-04.  
 
1. Beslut från kommunfullmäktige, 2020-04-23, § 27. Årsredovisning med 

koncernredovisning (sammanställd redovisning) för år 2019 samt 
revisionsberättelse, avsättande till resultatutjämningsreserv samt hantering av 
ackumulerat underskott i VA-verksamheten. Tillika fråga om ansvarsfrihet.     
 

2. Lex Sarah anmälan till inspektionen för vård och omsorg, 2020-05-11.  
 

3. Beslut från kommunstyrelsen, 2020-04-22, § 42. Kvartalsrapport för Lomma 
kommun 2020.     
 

4. Meddelande från Sydassistans, 2020-04-16, mottagande av rapport om 
missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande, LSS (Lex Sarah).    
 

5. Beslut från kommunstyrelsen, 2020-04-22, § 47. Uppföljning av 
digitaliseringsprojekt genomförda 2019.  
 

6. Beslut från kommunstyrelsen, 2020-04-22, § 51. Antagande av befolkningsprognos 
för Lomma kommun för åren 2020-2025.  
 

7. Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 2020-05-13, Dnr. 3.5.1 – 
18490 / 2020-5. Information om tillsyn med anledning av Covid 19.  
 

8. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-13, § 93. Hemställan från 
socialförvaltningen angående ytterligare ianspråktagande av medel avsatta för 
omställningsarbetet inom socialförvaltningen.  
 

9. Beslut från kommunstyrelsen, 2020-05-20, § 60. Uppföljning av ej slutbehandlade 
motioner.  
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10. Beslut från förvaltningsrätten i Malmö, 2020-06-09, mål nr. 6571-20 avseende 
personlig assistans; nu fråga om interimistiskt beslut. Förvaltningsrätten avslår 
yrkandet om interimistiskt beslut.  

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

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Oscar Sedira (SD) har fått uppgifter om att ett antal medarbetare inom hemtjänsten 
har avslutat sin anställning hos Lomma kommun och istället börjat arbeta hos en 
annan arbetsgivare. Oscar frågar vad detta i sådant fall skulle bero på. Förvaltningen 
svarar att det inte är något man känner till och kan därmed inte ge ett svar på frågan.  
 
Krister Wiman (M) frågar om kommunen har någon särskild strategi för att förhindra 
stökigheter i kommundelarna nu när fler väntas vistas hemma över sommaren och 
röra sig mer ute i byarna, särskilt ungdomar. Felicia Mellgren Sandkvist, 
avdelningschef, informerar att förvaltningens ledningsgrupp har haft ett möte med 
kommunens säkerhetschef för att diskutera frågan. Vid mötet har hon bland annat fått 
uppgift om att kommunens trygghetsvärdar kommer vara verksamma i hela 
kommunen, även dagtid vid kommunens stränder. Man har även ett bra samarbete 
med polismyndigheten och försöker hitta ett bra samverkanssätt för att få in 
eventuella orosanmälningar på ett smidigare sätt så att socialtjänsten kan vidta 
åtgärder. Om inte orosanmälningar för en specifik individ kommer till förvaltningens 
kännedom kan förvaltningen heller inte vidta nödvändiga åtgärder.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


