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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdeslokal Alnarp   
Tid 2019-05-07, kl. 18:32-22:32 

 
 

Beslutande Susanne Borgelius (M) 
Anders Olin (M)  
Pia Johnson (S) 
Charlott Enocson (M)  
Krister Wiman (M) 
Anna Ericson (M) 
Lena Svensson (C)  
Britt Hjertqvist (L)  
Oscar Sedira (SD)  
Carina Ericsson (FB)  
Rune Setthammar (S)  
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Paul Andersson (S)  
 

Övriga deltagare Åsa Ahlström (M)  
Ingrid Strömgren (M)  
Anne Abrahamsson (M) 
Curt Gelin (C)  
Christian Kampmann (L)  
Christer Philipsson (KD) 
Karin Everlund (S)  
Jeanette Larsson (SD)  
Sofia Åkerman (FB)  
 
Philip Nilsson  
Lennart Eriksson  
Eva Halléus  
Frida Kristensson  
Garib Yusupov 
Kristoffer Lorck  
Irene Bengtsson   
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare, §37-§43, del av §44 
 
nämndsekreterare 
tf. förvaltningschef  
representant från HSO, §37-§39 
avdelningschef, del av §42  
ekonom, del av §42, §43 
VD Frösunda Omsorg AB, §44   
regionchef Frösunda Omsorg AB, §44  
 

Utses att justera Pia Johnson   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-05-13 
 

Paragraf  
§37-§52 

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 2019-05-07   

Paragrafer §37-§52   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-05-14 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-06-05 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SN § 37    
 
 

Närvarorätt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Eva Halléus (HSO) och representanter från Frösunda Omsorg AB begär närvarorätt vid 
socialnämndens sammanträde 2019-05-07.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar enhälligt att Eva Halléus och Frösundas representanter 

medges närvarorätt.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 38    
 
 

Ändring av föredragningslistan 

 
 

Socialnämnden beslutar följande: 
Ärende 6 "Uppföljning av inkomna avvikelser inom socialförvaltningen 2018" och 
ärende 7 "Uppföljning av inkomna synpunkter och klagomål till socialförvaltningen och 
via LUKAS 2018" behandlas efter ärende 4, "Föredrag från Eva Halléus (HSO)". 
Ärende "Information från HVO" läggs till på dagordningen efter tidigare ärende 7 följt 
av ärende 5 "Kvartalsbokslut för socialnämnden, januari - mars 2019". Ärende 14, 
"Information från Frösunda Omsorg AB" behandlas därefter.  
 
Föredragningslistan fastställs enligt följande:  
1. Upprop  
2. Val av justerare  
3. Godkännande av dagordning  
4. Föredrag från Eva Halléus (HSO)  
5. Uppföljning av inkomna avvikelser inom socialförvaltningen 2018 
6. Uppföljning av inkomna synpunkter och klagomål till socialförvaltningen och via 
LUKAS 2018  
7. Information från HVO  
8. Kvartalsbokslut för socialnämnden, januari - mars 2019 
9. Information från Frösunda Omsorg AB  
10. Uppföljning av nämndsplan, genomförandeplan januari-mars 2019  
11. Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet inom socialförvaltningen 
2018  
12. Bostads- och lokalförsörjningsplan för socialnämnden 2019-2030  
13. Ärende rörande förslag om att skapa en integrationsplaneringsgrupp 
14. Ärende rörande förslag om uppföljning av Frösundas bemanning och kontroll av 
genomförd tillsyn  
15. Delegationsbeslut och meddelanden 
16. Information från förvaltningen  
17. Övrigt  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 39    
 
 

Föredrag från Eva Halléus (HSO) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Susanne Borgelius (M) har efter förfrågan bjudit in Eva Halléus (HSO) till 
nämndens sammanträde. Eva Halléus informerar de förtroendevalda hur det är att 
leva med ett funktionshinder i dagens samhälle och vilka svårigheter som finns i 
kommunikationen med kommunen, regionen och övriga offentliga aktörer. Halléus ger 
därutöver beröm till det tillgänglighetsutskott som finns i kommunens regi och 
påpekar att situationen har blivit bättre för de med ett funktionshinder i Lomma 
kommun sedan dess införande. Halléus avslutar med att framföra vikten av att 
politiken tar hänsyn till individer med diverse funktionshinder när man ska fatta 
politiska beslut och ser gärna att politiken involverar både medborgare och 
organisationer i en högre grad avseende ärenden som rör tillgänglighetsfrågor.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av föredraget och lägger ärendet till handlingarna.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 40    
 
 

Uppföljning av inkomna avvikelser inom socialförvaltningen 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt 5 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska vårdgivaren eller den som bedriver 
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ta emot och utreda klagomål och synpunkter 
på verksamhetens kvalitet. Enligt 5 kap. 6 § ska inkomna rapporter, klagomål och 
synpunkter sammanställas och analyseras för att vårdgivaren eller den som bedriver 
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna se mönster eller trender som 
indikerar brister i verksamhetens kvalitet.   
 
En avvikelse är en upptäckt risk eller händelse som inte överensstämmer med en 
enskild individs vård- eller omsorgsplanering, fastställda rutiner eller vad som gäller 
enligt lag och föreskrift. 
 
Avvikelser upprättas vanligtvis av personal som upptäcker brister eller risk för 
missförhållanden i verksamheten. Synpunkter och klagomål som är kopplade till 
enskilda brukare och som avser uteblivna insatser eller händelser som innebär att 
verksamheten i något avseende brister när det gäller kraven på kvalitet, rapporteras 
som en avvikelse.  
 
Socialförvaltningen presenterar i skrivelse daterad 2019-04-17 en sammanställning 
över inkomna avvikelser avseende insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen 
(1998:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avvikelser avseende 
insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) behandlas till viss del i nämndens 
patientsäkerhetsberättelse.  
 
Under 2018 har det rapporterats 1956 antal avvikelser varav ca 1527 är HSL-avvikelser 
och då framförallt fall- och läkemedelsavvikelser.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-04-23, §79.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-04-17   
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-04-23, §79 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
Sändlista 
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SN § 41   SN/2019:102 - 700 
 
 

Uppföljning av inkomna synpunkter och klagomål till 
socialförvaltningen och via LUKAS 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt 5 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska vårdgivaren eller den som bedriver 
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ta emot och utreda klagomål och synpunkter 
på verksamhetens kvalitet. Enligt 5 kap. 6 § ska inkomna rapporter, klagomål och 
synpunkter sammanställas och analyseras för att vårdgivaren eller den som bedriver 
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna se mönster eller trender som 
indikerar brister i verksamhetens kvalitet.   
 
Kommuninvånare i Lomma kommun som har synpunkter, förslag eller klagomål på 
kommunens verksamheter har möjlighet att framföra dem på LUKAS, som är 
kommunens system för hantering av synpunkter och klagomål.  
 
Enskilda, anhöriga och närstående kan också framföra synpunkter och klagomål direkt 
till socialförvaltningens verksamheter eller tjänstepersoner. Synpunkter och klagomål 
som inkommer direkt till förvaltningen hanteras enligt rutiner i verksamheten.  
 
Synpunkter och klagomål avseende enskilda brukares situation hanteras vanligtvis 
enligt rutin för avvikelsehantering och dokumenteras i journalföringssystemet.  
 
Socialförvaltningen presenterar i skrivelse daterad 2019-04-16 en sammanställning 
över inkomna synpunkter och klagomål till LUKAS, under perioden 2018-01-01 till 
2018-12-31, som rör socialnämndens ansvarsområde.  
 
Förvaltningens avdelningar och enheter har under året arbetet med synpunkter och 
klagomål enligt separata rutiner på enheterna, därför finns inget exakt underlag över 
antal inkomna synpunkter och klagomål. Det har arbetats fram en gemensam rutin för 
hantering av synpunkter och klagomål som gäller från och med 1 januari 2019 för hela 
socialförvaltningen. Förvaltningen identifierade ett behov av en sådan gemensam 
rutin för att säkerställa ett systematiskt tillvägagångssätt vid hantering av synpunkter 
och klagomål i enlighet med SOSFS 2011:9.  
 
De klagomål och synpunkter som har dokumenterats sammanställer 
socialförvaltningen i samma skrivelse daterad 2019-04-16. 
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SN § 41 (forts.)   SN/2019:102 - 700 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-04-23, §80.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-04-16  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-04-23, §80 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 42   SN/2019:40 – 000  
 
 

Information från HVO 

 
 

Ärendebeskrivning 
Frida Kristensson, avdelningschef för HVO, informerar nämnden om hur övertagandet 
av hemtjänst har gått. Avdelningen kan konstatera att det har varit en relativt lugn 
övergång i Bjärred, men att det har uppstått fler problem i Lomma. Frida presenterar 
vad avdelningen lagt fokus på tidigare och vad som står i fokus i nuläget. Vidare ger 
Frida en sammanställning av rapporterade avvikelser för perioden 2019-03-01 till 
2019-05-01 samt en sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål, med 
medföljande analyserade orsaker till föreliggande synpunkter och klagomål. 
Socialförvaltningen kommer att publicera en sammanfattning av hur processen har 
gått på Lomma kommuns hemsida under vecka 20.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 43    
 
 

Kvartalsbokslut för socialnämnden, januari-mars 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska kvartalsrapport upprättas per 31 
mars. I kvartalsrapporten ska analys göras av periodens utfall per 
kommunfullmäktigeverksamhet och en helårsprognos ska ingå. Socialförvaltningen har 
upprättat kvartalsrapport för januari-mars 2019. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-04-23, §85.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-04-17  

‒ Bilaga 1: Kvartalsrapport januari - mars 2019 för socialnämnden  
‒ Bilaga 2: Åtgärdsplan för budget i balans  

‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-04-23, §85  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden godkänner kvartalsrapporten till och med mars månad för 

socialnämnden 2019 i enlighet med bilaga och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

 
./.  Bilaga A, B 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 44    
 
 

Information från Frösunda Omsorg AB 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kristoffer Lorck och Irene Bengtsson från Frösunda Omsorg AB informerar om 
Frösunda Omsorg AB och koncernen Adolfsen Group, som äger företaget. Irene och 
Kristoffer presenterar företagets vision, dess värdering och kundlöfte. Vidare 
presenterar man de utmaningar företaget stått inför i Lomma kommun och vilka 
åtgärder företaget har vidtagit för att få bukt på dessa. Kristoffer redogör för 
bemanningen som funnits i de olika enheterna under perioden oktober 2018 - mars 
2019 och hur den skiljt sig från planerad bemanning, där det faktiskta utfallet har legat 
högre än planerat. Vidare redogör man för de åtgärder Frösunda vidtagit sedan den 
senaste enkätundersökningen ”Öppna jämförelser” samt vilka utmaningar som är att 
vänta för branschen i sin helhet.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 45   SN/2019:104 - 700 
 
 

Uppföljning av nämndsplan, genomförandeplan januari-mars 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 2019-04-17 presenterar socialförvaltningen en sammanställning 
avseende till vilken del man har lyckats uppnå målen under perioden januari - mars 
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% 

 
 

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% 
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SN § 45 (forts.)   SN/2019:104 - 700 
 
 

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% 

 
Kommentarer på resultatet:  

 
‒ HVO har låga resultat, men ett bättre resultat avseende delaktighet än föregående 

period. I sammanställningarna kan man se att på särskilt boende har man betydligt 
bättre resultat än inom hemtjänsten. För delaktigheten är resultatet inom 
hemtjänst 36% (27% föregående period) och för särskilt boende 61% (47% 
föregående period). På frågan om brukaren upplever att de får sina behov 
tillgodosedda är resultatet för hemtjänst 33% (36% föregående period) och på 
särskilt boende 72 % (82% föregående period).  

‒ Vid denna mätning uppfyller LSS nämndsmålen. Dock ska det tas i beaktning att 
enbart 68% (38% föregående period) av de tillfrågade har en genomförandeplan. 
Av sammanställningarna på uppföljningarna framgår det att det framförallt är 
inom personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och annan verksamhet 
(t.ex. kontaktperson) som det saknas genomförandeplaner.  

‒ IFO har fortsatt höga resultat. Dock når man ännu inte målet avseende delaktighet 
i upprättande av genomförandeplan.  

 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-04-23, §81.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-04-17  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-04-23, §81.  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 46   SN/2019:103 - 000 
 
 

Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet inom 
socialförvaltningen 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt styrdokumentet för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i Lomma Kommun 
ansvarar socialnämnden för att styrdokumentet efterlevs inom nämndens 
verksamhetsområde.  
 
Förvaltningschefen bär det yttersta ansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet 
och ansvaret kan inte delegeras vidare. Däremot görs en delegering från 
förvaltningschef till samtliga verksamhetschefer som i sin tur delegerar vidare ner i 
organisationen. Delegering stannar vid brandskyddsansvariga då 
brandskyddskontrollantens arbete ingår i de dagliga arbetsuppgifterna. 
 
Kommunen ska redovisa sitt brandskyddsarbete i verksamhetssystemet B4.  
I skrivelse daterad 2019-04-17 redovisar socialförvaltningen en uppföljning av 
förvaltningens brandskyddsarbete och vad förvaltningen vidtar för åtgärder för att 
åtgärda de brister som har framkommit i underlaget.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-04-23, §82. 
Arbetsutskottet föreslog socialnämnden besluta att man hade tagit del av 
informationen.  
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning lämnar tf. förvaltningschef Lennart Eriksson information i 
ärendet. Socialnämnden diskuterar huruvida brandskyddsarbetet ska följas upp och 
kommer fram till att en ny uppföljning ska redovisas till nämnden i höst.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-04-17  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-04-23, §82.  

 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen och uppdrar åt förvaltningen att 

redovisa en ny uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet inom 
socialförvaltningen 2019 under hösten 2019.  

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 15 (22) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2019-05-07 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 47    
 
 

Bostads- och lokalförsörjningsplan för socialnämnden 2019-2030 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens bostads- och lokalförsörjningsplan tas fram inom ramen för 
nämndens del i ansvaret för kommunens långsiktiga övergripande samhällsplanering 
samt som underlag för nämndens förslag till investeringsbudget för de kommande 
åren.  
 
Planen redovisar förändringar i behoven av verksamhetslokaler och bostäder inom 
nämndens ansvarsområde, och till grund ligger kommunens senaste fastställda 
befolkningsprognos. Föreliggande förslag till plan omfattar åren 2019 – 2030 och 
baseras på den befolkningsprognos för 2018 – 2030 som fastställdes av 
kommunstyrelsen 25 april 2018.   
 
Socialförvaltningen redovisar i skrivelse daterad 2019-04-17 förvaltningens 
bedömningar och förslag till utbyggnad för åren 2019 – 2030. Förvaltningen 
uppmärksammar även nämnden på förändrade behov som socialförvaltningen har 
identifierat, men som inte föranleder någon omedelbar lokalförändring.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-04-23, §83.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-04-17  

‒ Bilaga: Socialnämndens bostads och lokalförsörjningsplan, tabeller och 
diagram  

‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-04-23, §83  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden beslutar att anta planen som sin bostads och lokalförsörjningsplan 

2019–2030 i enlighet med bilaga.  
 

./.  Bilaga A, B  
 
‒ Socialnämnden beslutar att överlämna antagen bostads- och lokalförsörjningsplan 

till kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden för 
inarbetande i Lomma kommuns samhällsplanering.  

 
______________________ 
Sändlista 
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SN § 48   SN/2019:82 - 133 
 
 

Ärende rörande förslag om att skapa en integrationsplaneringsgrupp 

 
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunallagen (2017:725) 4 kap. 20 § väcker Oscar Sedira (SD), 
ledamot i socialnämnden, ett ärende i nämnden genom inkommen skrivelse till 
socialnämndens ordförande och socialnämndens sekreterare daterad 
2019-03-20.  
 
Skrivelsen föreslår, i enlighet med bilaga A, att socialnämnden ska bilda en 
integrationsplaneringsgrupp vilken ska ta fram flera olika långsiktiga förslag på hur 
integrationen ska lösas på ett så effektivt sätt som möjligt. Gruppen skall även ha i 
uppgift att ta fram ungefärliga kostnader för de olika förslagen. Därefter lämnas de 
olika förslagen vidare till socialnämnden som i sin tur tar ställning till vilket förslag man 
anser vara bäst och där nämnden även vidareutvecklar de valda förslagen ytterligare.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-04-23, §84. Vid 
utskottets handläggning av ärendet yrkade ordförande Susanne Borgelius (M) på att 
utskottet skulle föreslå socialnämnden att översända ärendet till kommunstyrelsen för 
samordning av en kommunal strategi, i enlighet med bilaga B. Socialnämndens 
arbetsutskott beslutade att bifalla yrkandet.  
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning av ärendet presenterar ordförande Susanne Borgelius (M) 
förslaget från Oscar Sedira (SD) och arbetsutskottets ställningstagande.  
Oscar Sedira (SD) ställer sig positiv till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från Oscar Sedira (SD), 2019-03-20  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2019-04-23, §84  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden översänder ärendet till kommunstyrelsen för samordning av en 

kommunal strategi.  
 

./.  Bilaga A, B 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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Ärende rörande förslag om uppföljning av Frösundas bemanning och 
kontroll av genomförd tillsyn 

 
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunallagen (2017:725) 4 kap. 20 § väcker Carina Ericson (FB), 
ledamot i socialnämnden, ett ärende i nämnden genom inkommen skrivelse till 
socialnämndens ordförande och socialnämndens sekreterare daterad 
2019-04-08.  
 
Skrivelsen föreslår, i enlighet med bilaga, att i samband med att ärendet behandlas i 
socialnämnden, att socialförvaltningen redovisar bemanningen på Frösunda och att 
redovisningen avspeglar bemanningen under hela dygnet, hur många som arbetar 
samtidigt, även under lunchraster och övriga raster. Informationen om personalens 
kompetens bör också ges. Det är i enlighet med skrivelsen viktigt att antal brukare på 
de olika enheterna anges, liksom beskrivning av varje brukares grundläggande 
hjälpbehov.  
 
Vidare föreslår skrivelsen att gjord tillsyn och uppföljning som dokumenterats, och 
därvid vidtagna åtgärder, delges socialnämnden.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-04-23, §86. 
Arbetsutskottet föreslog socialnämnden att uppdra åt förvaltningen att redovisa 
begärt underlag vid socialnämndens sammanträde 2019-06-11.   
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning förtydligar Carina Ericson (FB) syftet med skrivelsen. 
Ordförande Susanne Borgelius (M) påtalar att det underlag som efterfrågats har 
framkommit vid dagens sammanträde under information från Frösunda.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från Carina Ericson (FB), 2019-04-08 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-04-23, §86  

 
Överläggning  
Ordförande Susanne Borgelius (M) yrkar, med anledning av att informationen 
framkommit under punkten "Information från Frösunda", att socialnämnden ska avslå 
Carina Ericsons (FB) förslag i enlighet med bilaga. Oscar Sedira (SD) yrkar bifall på 
ordförandes resta förslag till beslut.  
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Ordförande Susanne Borgelius (M) ställer proposition på sitt resta yrkande och finner 
att socialnämnden beslutar att bifalla det.  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden beslutar, med anledning av att informationen framkommit under 

punkten "Information från Frösunda", att avslå Carina Ericsons (FB) förslag i 
enlighet med bilaga.  
 

./.  Bilaga 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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Delegationsbeslut och meddelanden 

 

 
Ärendebeskrivning 
Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO 2019-03-27 - 2019-04-29 
- Delegationslista HVO 2019-03-27 - 2019-04-29 
- Delegationslista avgiftsbeslut 2019-03-27 - 2019-04-29 
 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2019-04-23. 
 
1. Dom från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 10251-18 avseende överklagat 

beslut rörande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet.    
 

2. Dom från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 2605-19 avseende överklagat beslut 
rörande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten upphäver det 
överklagade beslutet och visar målet åter till socialnämnden i Lomma kommun för 
förnyad utredning och prövning.  
 

3. Dom från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 4090-18 avseende överklagat beslut 
rörande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.    
 

4. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Dnr. 6.3.12679/2018,  
2019-04-24 avseende ansökan från Frösunda Omsorg AB om tillstånd att bedriva 
särskild boendeform för äldre. IVO avslår ansökan om tillstånd vad avser fem av de 
sammanlagt 25 lägenheterna för äldre personer med demenssjukdom. IVO bifaller 
Frösunda Omsorg AB ansökan vad gäller 20 av lägenheterna avsedda för personer 
med demenssjukdom samt övriga delar av ansökan.  
 

5. Inkommen skrivelse från Sydassistans, 2019-02-15.  
Initiering av utredning på grund av mottagen rapport om en risk för 
missförhållanden enligt 24 a-f § LSS.  
 

6. Beslut från kommunstyrelsen, 2019-03-27, § 70. KS KF/2019:143 – 041.  
Budgetförutsättningar, ramar och riktade mål.  
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7. Inkommen skrivelse från kanslichef Eva Elfborg, 2019-03-29.  

Remiss från kommunstyrelsen avseende att socialnämnden m.fl. bereds tillfälle att 
inkomma till kommunstyrelsen med yttrande avseende Revisionsrapport – 
Granskning avseende effektivitet och produktivitet.  
 

8. Beslut från kommunfullmäktige, 2019-03-14, § 34. KS KF/2018:18 – 012.  
Fastställande av vision för Lomma kommun år 2040 samt övergripande mål  
2019-2022.  
 

9. Beslut från kommunstyrelsen, 2019-03-27, § 62. KS KF/2018:65 – 041.  
Kompensation till socialnämnden för ökade hyreskostnader för nyanlända.  
 

10. Beslut från kommunstyrelsen, 2019-03-27, § 66. KS KF/2018:50 - 001.  
Uppföljning av intern kontroll för Lomma kommun 2018.  
 

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

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förvaltningschef Lennart Eriksson informerar om personalförändringar 
inom förvaltningen och om verksamhetsförändringar inom Café Hans Jonas i Bjärred.  

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

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 52    
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Jeanette Larsson (SD) påpekar att Charlott Enocson (M) tidigare har önskat att 
förvaltningen förtydligar grunderna för ekonomiskt bistånd till bland annat nyanlända. 
Till följd av detta ser därför Jeanette Larsson gärna att förvaltningen återkommer till 
nämnden med denna information.  
 
Tf. förvaltningschef Lennart Eriksson svarar att förvaltningen planerar att bjuda in en 
handläggare inom förvaltningen till nämndens sammanträde i juni som kan informera 
om grunderna för ekonomiskt bistånd.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden lägger ärendet "Övrigt" till handlingarna.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


