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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-11-10 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Önnerup   
Tid 2020-11-10, kl. 14:30-17:01 

 
 

Beslutande Susanne Borgelius (M) 
Anders Olin (M) 
Britt Hjertqvist (L) 
Pia Johnson (S) 
Krister Wiman (M)  
 

ordförande 
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ersätter Charlott Enocson (M) 
 

Övriga deltagare Philip Nilsson 
Emma Pihl  
Lennart Eriksson  
Peter Johansson 
 

nämndsekreterare 
socialchef  
kvalitetsstrateg, närvarar digitalt, §114 
ekonom, §112-§113 

Utses att justera Pia Johnson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-11-10 
 
 
 
 

Paragraf  
§112-§117 

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 Socialnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-11-10   

Paragrafer §112-§117   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-11-11 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-12-02 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson  
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SN AU § 112   SN/2020:66 – 000  
 
 

Ändring av dagordning 

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Ärendet "Information från förvaltningen" behandlas före ärende 4, "Uppföljning av 

intern kontrollplan år 2020 - Övertid".  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 113   SN/2020:190 - 041 
 
 

Fastställande av budget för socialnämnden år 2021 

 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska varje nämnd fastställa en 
nämndsbudget för det kommande året. Detta innebär en fördelning av budgeten på 
de verksamheter som ingår i respektive KF-verksamhet. 
 
Socialnämnden beslutade den 2020-06-16 om budgetförslag för 2021-2024. Beslutet 
var baserat på de förutsättningar som då gällde för tilldelning av budgetram. I den 
fortsatta handläggningen har kommunstyrelsen föreslagit vissa ändringar och 
kompletteringar som därefter lagts in i förslaget. Kommunfullmäktige fattade slutligt 
beslut om budgeten för år 2021 den 2020-10-22.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning av ärendet noterar socialchef Emma Pihl behov av 
revidering på sista sidan av förslaget till nämndsbudgeten.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-11-08  
‒ Budget för socialnämnden år 2021 
‒ Protokoll från kommunfullmäktige, 2020-10-22, § 73  

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att antaga budgetförslaget i 

enlighet med bilaga efter revidering av arbetsutskottets givna direktiv.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 114   SN/2020:10 – 000  
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kvalitetsstrateg Lennart Eriksson lämnar en redogörelse över socialförvaltningens 
inventering av bostäder inom socialnämndens ansvarsområde.  

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:  
‒  Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 115   SN/2020:114 - 700 
 
 

Uppföljning av intern kontrollplan år 2020 - Övertid 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens plan för intern kontroll fastställdes av nämnden 2020-05-05. Planen 
omfattar följande fyra kontrollmoment/risker: 
‒ Risk för svårigheter att behålla respektive rekrytera personal med rätt kompetens, 

till följd av ofrivillig deltidsanställning 
‒ Risk för hög andel övertidsarbete, med försämrad arbetsmiljö och ökade 

kostnader som följd 
‒ Risk för felaktiga betalningar till leverantörer, till följd av bristande information om 

avtalade priser 
‒ Risk för stora kostnader utöver budget för externa placeringar 
 
I planen framgår också hur och när respektive kontrollområde ska följas upp. 
 
I skrivelse daterad 2020-11-04 lämnar socialförvaltningen en redovisning av andelen 
övertid i förhållande till totalt arbetad tid inom socialförvaltningen 2020.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-11-04  

‒ Bilaga: Redovisning av totalt arbetad tid och övertid inom socialförvaltningen 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen och godkänner 

rapporten med redaktionell ändring.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 116   SN/2020:114 - 700 
 
 

Uppföljning av intern kontrollplan år 2020 - Externa placeringar 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens plan för intern kontroll fastställdes av nämnden 2020-05-05. Planen 
omfattar följande fyra kontrollmoment/risker: 
‒ Risk för svårigheter att behålla respektive rekrytera personal med rätt kompetens, 

till följd av ofrivillig deltidsanställning 
‒ Risk för hög andel övertidsarbete, med försämrad arbetsmiljö och ökade 

kostnader som följd 
‒ Risk för felaktiga betalningar till leverantörer, till följd av bristande information om 

avtalade priser 
‒ Risk för stora kostnader utöver budget för externa placeringar 
 
I planen framgår också hur och när respektive kontrollområde ska följas upp. 
 
I skrivelse daterad 2020-11-04 lämnar socialförvaltningen en redovisning av andelen 
externa placeringar.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-11-04  

‒ Bilaga 1: Redovisning av externa placeringar IFO  
‒ Bilaga 2: Redovisning av externa placeringar HVO  
‒ Bilaga 3: Redovisning av externa placeringar LSS  

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 117   SN/2020:114 - 700 
 
 

Uppföljning av intern kontrollplan år 2020 - Ramavtalsfakturor 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens plan för intern kontroll fastställdes av nämnden 2020-05-05. Planen 
omfattar följande fyra kontrollmoment/risker: 
‒ Risk för svårigheter att behålla respektive rekrytera personal med rätt kompetens, 

till följd av ofrivillig deltidsanställning 
‒ Risk för hög andel övertidsarbete, med försämrad arbetsmiljö och ökade 

kostnader som följd 
‒ Risk för felaktiga betalningar till leverantörer, till följd av bristande information om 

avtalade priser 
‒ Risk för stora kostnader utöver budget för externa placeringar 
 
I planen framgår också hur och när respektive kontrollområde ska följas upp. 
 
I skrivelse daterad 2020-11-04 lämnar socialförvaltningen en stickprovskontroll av 
ramavtalsfakturor.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-11-04  

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


