
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 1 (14) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2020-11-03 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   
Tid 2020-11-03, kl. 18:33-20:11 

 
 

Beslutande Susanne Borgelius (M) 
Anders Olin (M)  
Pia Johnson (S) 
Charlott Enocson (M)  
Krister Wiman (M) 
Lena Svensson (C)  
Britt Hjertqvist (L)  
Paul Andersson (S)  
Oscar Sedira (SD)  
Ingrid Strömgren (M) 
Delphine Raimbault (FB) 
 

ordförande 
1:e vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Anna Ericson (M)  
ersätter Carina Ericsson (FB)  
 

Övriga deltagare Curt Gelin (C)  
Christer Philipson (KD) 
Karin Everlund (S)  
Jeanette Larsson (SD)  
 
Philip Nilsson  
Emma Pihl  
Peter Johansson  
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare  
socialchef 
ekonom, §84-§85 

Utses att justera Pia Johnson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-11-10 
 
 
 
 
 

Paragraf  
§84-§87, §90-§93, §95 
(§88-§89, §94 
justerades omedelbart 
och återfinns i separat 
protokoll)  

 
Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Susanne Borgelius  
 Justerande  

 
 

  Pia Johnson 
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SOCIALNÄMNDEN 2020-11-03 

Utdragsbestyrkande 

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

Beslutande organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-11-03 

Paragrafer 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum när anslaget 
tas ned 

2020-12-02 

Förvaringsplats för  
protokollet 

§84-§87, §90-§93, §95

2020-11-11

Kommunhuset i Lomma 

Underskrift 

Philip Nilsson 
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SOCIALNÄMNDEN 2020-11-03 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

SN § 84   SN/2020:66 – 000  
 
 

Ändring av dagordning 

 
 

Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att behandla ärendet avseende beslut om ny social jour 

efter beslut om ansökan till tingsrätten om särskild förordnad vårdnadshavare.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2020-11-03 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 85   SN/2020:120 - 040 
 
 

Månadsuppföljning januari - september år 2020 för socialnämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning och socialförvaltningen presenterar 
ekonomisk månadsuppföljning för socialnämnden mellan perioden januari - 
september år 2020.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-10-20, § 100.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-10-14  
‒ Månadsuppföljning för socialnämnden januari - september år 2020 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-10-20, § 100  
 
Samråd  
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning och socialförvaltningen har samrått i 
beredningen av ärendet.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen för perioden januari - september 

år 2020 och lägger den till handlingarna.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2020-11-03 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 86   SN/2020:10 – 000  
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialchef/förvaltningschef Emma Pihl lämnar en kort redogörelse över nuläget med 
övertagandet av kommunens särskilda boenden och bosättningsfrågan.  
 
Emma Pihl informerar om socialförvaltningens fortsatta arbete med sin 
verksamhetsplan.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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       Sammanträdesdatum s. 6 (14) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2020-11-03 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 87   SN/2020:166 - 214 
 
 

Remissvar över förslag till Energi- och klimatplan för Lomma kommun 
2021-2025 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har beretts möjlighet att senast 2020-10-07 inkomma med yttrande till 
samhällsbyggnadsförvaltningen, gällande förslag till energi- och klimatplan för Lomma 
kommun 2021–2025. Samhällsbyggnadsförvaltningen har meddelats att 
socialnämndens yttrande översänds efter nämndens behandling 2020-11-03. 
 
I skrivelse daterad 2020-10-13 lämnar förvaltningen följande förslag till yttrande:  
 
”Socialnämnden anser att föreliggande förslag anger en bra ambitionsnivå. 
 
Inte minst positivt är åtgärderna för kunskapsutveckling, information och samordning i 
kommunorganisationen. Med dessa åtgärder skapas förutsättningar för alla 
förtroendevaldas och medarbetares delaktighet i arbetet, och därmed för allas bidrag 
till en långsiktigt hållbar utveckling av miljö och klimat. 
 
Föreslagna åtgärder för en utveckling av gång- och cykelinfrastruktur respektive 
kollektivtrafik, förväntas därtill bidra till god hälsa och välmående för 
kommuninvånarna. Gällande kollektivtrafiken avses då framförallt ökad livskvalité för 
äldre och personer med funktionsbegränsningar, genom möjligheterna att resa inom 
och utom kommunen och därmed aktivt delta i samhällslivet. 
 
Som nämnden framfört i andra sammanhang kommer en lättillgänglig kollektivtrafik 
också att vara avgörande för socialnämndens framtida personalförsörjning, framförallt 
inom nämndens personalintensiva dygnet runt-verksamheter. 
 
‒ Nämndens kommentarer avseende föreslagna åtgärder med socialnämnden (och 

övriga nämnder) som huvudansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärdsnummer Åtgärd Kommentar 
Åtgärd 2.3.3  Transporter inom kommunen ska 

samordnas  
Inget att erinra 
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SOCIALNÄMNDEN 2020-11-03 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

SN § 87 (forts.)   SN/2020:166 - 214 
 

‒ Nämndens kommentarer avseende föreslagna åtgärder med annan nämnd som 
huvudansvarig och med socialnämnden som delansvarig 

 
Åtgärdsnummer Åtgärd Kommentar 
Åtgärd 2.2.2  Kommunen ska ha en mobilitetssamordnare 

som har ett övergripande ansvar över 
kommunens fordon. 

Inget att erinra 

Åtgärd 2.2.3  Det ska finnas laddstolpar eller annan lösning 
för att möjliggöra att samtliga av kommunens 
bilar kan vara miljöbilar 

Inget att erinra 

Åtgärd 2.2.4  Samtliga av kommunens köpta och leasade 
bilar ska vara miljöbilar 

Samtliga 
socialförvaltningens bilar 
(ca 40) kommer att 
behöva bytas ut inför år 
2024 

Åtgärd 3.2.2  Åtgärder ska leda till att plastprodukter som är 
tillverkade av fossila råvaror ska fasas ut 

Inget att erinra 

Åtgärd 3.2.4  Klimatpåverkan från mat i skola och omsorg ska 
minska 

Vid genomförandet är det 
viktigt att beakta att kost 
och nutrition är av särskilt 
stor vikt för äldre 
omsorgstagare 

 
‒ Nämndens kommentarer i övrigt 

 
 
 

S
o
c
i
a
l
n
ä
m
n
d
e
n
 
h
a
r
  

Åtgärdsnummer Åtgärd Kommentar 
Åtgärd 2.1.2 Lomma kommun ska fortsatt utveckla en 

attraktiv och prioriterad gång- och cykelin-
frastruktur och öka andelen aktiva resor 

Viktigt att beakta 
tillgängligheten för 
invånare med 
funktionsnedsättning, samt 
en trygghetsskapande god 
belysning 

Åtgärd 3.2.5 Kampanjer ska leda till minskat matsvinn från 
skola och omsorg 

Här bör socialnämnden 
utses till delansvarig 

Åtgärd 4.1.2 Kommunen ska investera i energieffektiv 
gatubelysning. 

Viktigt med en 
trygghetsskapande god 
belysning på intilliggande 
promenadstråk, gång- och 
cykelbanor 

Åtgärd 5.2.2 Lomma kommun ska ha en aktuell prioritering 
av samhällsviktiga el-användare (Styrel) 

Av stor vikt att beakta 
framförallt socialnämndens 
dygnet runt-verksamheter 

Åtgärd 5.2.3 Samhällsviktiga funktioner ska säkras med 
reservaggregat 

Av stor vikt att beakta 
framförallt socialnämndens 
dygnet runt-verksamheter 
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       Sammanträdesdatum s. 8 (14) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2020-11-03 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

SN § 87 (forts.)   SN/2020:166 - 214 
 
Socialnämnden har i övrigt inget att erinra mot förslaget.” 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-10-20, § 101.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-10-13 
‒ Missiv från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-06.17 
‒ Remissförslag av Energi- och klimatplan  
‒ Remissförslagets bilagor av Energi- och klimatplan 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-06-10, § 111  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-11-20, § 101  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder 

detsamma till samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2020-11-03 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
 
 
 
SN § 90   SN/2020:12 - 751 
 
 

Beslut om ansökan till tingsrätten enligt 6 kap. 8 a § Föräldrabalken om 
särskild förordnad vårdnadshavare 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser beslut om ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare 
för NN.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-10-20, § 96.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen 2020-09-17 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-10-20, § 96  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar enligt 6 kap. 8 a § Föräldrabalken ansöka hos tingsrätten 

om att NN ska förordnas som särskild förordnad vårdnadshavare för NN, då NN:s 
vårdnadshavare är varaktigt förhindrad att sörja för dennes behov.  

 
 
 Bilaga SN § 90/20.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2020-11-03 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 91   SN/2020:308 - 060 
 
 

Beslut om ny social jour för socialnämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun tillhandahåller idag social jour till kommuninvånarna genom avtal 
med Lunds kommun. Socialförvaltningen har vid ett flertal uppfattat ett behov av 
social jour under dygnets alla timmar istället för enbart beredskap och jour under vissa 
klockslag, varför en översyn av avtalet med Lunds kommun gjordes. Möjlighet till 
social jour dygnet runt kunde inte erbjudas av Lunds kommun, varpå förvaltningen i 
skrivelse daterad 2020-10-12 föreslår att Lomma kommun ska sluta ett nytt avtal med 
Vellinge kommun som erbjuder denna typ av tjänst via Social jour Syd.  
 
Ingående avtal ska börja gälla från och med 2021-03-18.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-10-20, § 98.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-10-12 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-10-20, § 98  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden godkänner förslaget om att ingå avtal med Vellinge kommun 

angående tillhandahållandet av social jour från och med 2021-03-18. 
Förvaltningschefen bemyndigas att teckna avtalet.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2020-11-03 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 92   SN/2019:167 - 002, SN/2020:306 - 002 
 
 

Förslag till ytterligare revideringar i socialnämndens delegationsordning 

 
Ärende 
Socialförvaltningen föreslog revideringar i nu gällande delegationsordning i skrivelse 
daterad 2020-10-13. Socialnämndens arbetsutskott föreslog vid sitt sammanträde 
2020-10-20, § 99, socialnämnden besluta i enlighet med det föreliggande förslaget.  
 
Kommunledningskontoret har sedermera identifierat ytterligare behov av 
revideringar, vilka klargörs i skrivelsen daterad 2020-10-22. Sammanfattningsvis rör 
revideringarna tillägg i delegationsordningens inledande stycke med förtydligande om 
vad beslutanderätten faktiskt innebär samt en möjlighet för avdelningschef att agera 
delgivningsmottagare för socialnämnden.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-10-20, § 99 och 2020-
11-03, § 110. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna 
förslaget om en reviderad delegationsordning i enlighet med bilaga och med de 
revideringarna som är föreslagna från kommunledningskontoret. Beslutet sker under 
förutsättning att socialnämnden beslutat ingå avtal med Vellinge kommun angående 
tillhandahållande av social jour.  
 
Socialnämnden beslutade 2020-11-03, § 91, att ingå i ett sådant avtal.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-10-13 
‒ Förslag till reviderad delegationsordning, 2020-10-22 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-10-20, § 99  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-11-03, § 110  

 
Socialnämnden beslutar följande:  
Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget om en reviderad delegationsordning i 
enlighet med bilaga och med de revideringar som föreslagits i skrivelsen från 
kommunledningskontoret 2020-10-22. Detta under förutsättning att socialnämnden 
beslutat att ingå avtal med Vellinge kommun angående tillhandahållande av social 
jour. Delegationsordningen träder i kraft 2020-12-04, bortsett från avsnitt R rörande 
Social jour som träder i kraft 2021-03-18.  

 
./.  Bilaga  

______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2020-11-03 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 93   SN/2020:317 - 000 
 
 

Revidering av nu gällande taxor och avgifter för socialnämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Grunderna för socialnämndens möjligheter att ta ut avgift från brukare inom 
nämndens ansvarsområde finns i kommunallagen, de lagar och författningar som 
reglerar de verksamhetsområden nämnden ansvarar för samt i bemyndiganden från 
kommunfullmäktige. 
 
Som underlag för årets översyn av socialnämndens taxor och avgifter har förvaltningen 
gjort en total genomlysning av regleringarna i lagar och författningar respektive 
avgifternas kostnadsfinansieringsgrad samt, där så varit möjligt, en jämförelse med 
närliggande kommuner. Med utgångspunkt i ovanstående redovisar 
socialförvaltningen i skrivelse daterad 2020-10-19 och i bilagor idag gällande 
avgiftsområden, med nuvarande avgiftsnivå respektive förslag till förändring fr o m 
2021-01-01 och förslag till nya avgiftsområden och avgiftsnivåer fr o m 2021-01-01.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-10-20, § 102.  
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning av ärendet påpekar tjänstgörande ersättare Delphine 
Raimbault (FB) att det enligt Fokus Bjärred finns avgifter som är för höga. Socialchef 
Emma Pihl replikerar att det finns ett maxbelopp för taxor och avgifter.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-10-19 

‒ Bilaga 1: Avgift för familjerådgivning enligt socialtjänstlagen - jämförelse och 
förslag från och med 2021-01-01 

‒ Bilaga 2: Avgift för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen, - jämförelse och 
förslag från och med 2021-01-01 

‒ Bilaga 3: Avgift för ansökan och tillsyn enligt tobakslagen, - jämförelse och 
förslag från och med 2021-01-01 

‒ Bilaga 4: Avgift för tillsyn övrigt, - jämförelse och förslag från och med 2021-
01-01 

‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-10-20, § 102  
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SOCIALNÄMNDEN 2020-11-03 
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SN § 93 (forts.)  SN/2020:317 - 000 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden beslutar att fastställa följande avgifter i enlighet med förvaltningens 
förslag med ikraftträdandedatum 2021-01-01:  
‒ Avgifter för insatser inom hälsa, vård och omsorg 
‒ Avgifter för mat inom hälsa, vård och omsorg 
‒ Avgift för vissa verksamhetsresor inom hälsa, vård och omsorg 
‒ Avgift för familjerådgivningsverksamhet 
‒ Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen 
‒ Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt tobakslagen 
‒ Avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller 

detaljhandel med öl 
‒ Avgifter för kontroll av den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel  
‒ Avgifter för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med 

elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare 
‒ Mat vid korttidsvistelse och korttidstillsyn inom LSS 
 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 
att fastställa avgifterna i enlighet med förvaltningens följande förslag:   
‒ Avgift för förhyrning av lokal 
‒ Avgift för uppehälle vid placering vid stödboende, hem för vård och boende (HVB) 

eller familjehem 
Avgifterna föreslås träda i ikraft 2021-01-01. Socialnämnden bemyndigas framgent att 
revidera i desamma.  
 
Socialnämnden beslutar att avgifterna för insatser inom Hälsa, vård och omsorg, ej 
ändras utöver den förändring som sker med automatik utifrån förändringen i 
prisbasbeloppet mellan 2020 och 2021. 
 
Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda och återkomma med 
förslag till avgift för stöd- och hjälpinsatser som ej avser missbruksbehandling, för 
vuxna vid hem för vård och boende eller familjehem. 
 
Reservation  
Delphine Raimbault (FB) reserverar sig skriftligen mot beslutet i enlighet med bilaga.  

 
./.  Bilaga   
 

_____________________ 
 
Sändlista 
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SN § 95   SN/2020:13 – 000    
 
 

Övrigt 

 

 
Ärendebeskrivning  
Delphine Raimbault (FB) frågar förvaltningen kring meddelandet från IVO med 
överlämnande av klagomål på Frösundas verksamhet (Dnr. SN/2020:326). Fokus 
Bjärred har tidigare ställt frågor kring detta ärende direkt till förvaltningen. Socialchef 
läser upp den redogörelse som har lämnats till henne från Frösunda.  
 
Karin Everlund (S) föreslår att sjukvårdspersonalen inom vården ska uppmärksammas 
särskilt extra nu efter en lång och prövosam period med covid-19. Ordförande redogör 
att ett liknande förslag har behandlats vid kommunstyrelsen under våren och 
avslagits. Socialchefen meddelar att förvaltningen har planer på att uppmärksamma 
personalen inom socialförvaltningen lite extra nu med anledning av pandemin med de 
medel man har till sitt befogande. Socialnämnden känner sig trygga med 
förvaltningens planering.  
 
Socialnämnden beslutar:  
‒ Socialnämnden lägger ärendet ”övrigt” till handlingarna.  
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


