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SOCIALNÄMNDEN 2017-06-13 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp   

Tid 2017-06-13, kl. 18:30-20:30 
Ajournering: 19:45-20:00 
 

 

Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Britt Hjertqvist (L) 
Conny Bäck (S) 
Anders Widesjö (M) 
Lena Forsberg (M) 
Krister Wiman (M) 
Anna Ericsson (M) 
Monica Sandelin (M) 
Per Bengtsson (S) 
Pia Johnson (S) 
Gunilla Lundström (L) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
tjg. ersättare för Peter Appel (L) 

Övriga deltagare Malin Taggu (M) 
Johan Danielsson (M) 
Bert Larsson (M) 
Kristina Kinnman-Starck (M) 
Björn Haaland (M) 
Oscar Remfors (M) 
Lena Svensson (C) 
Karin Everlund (S) 
Rune Setthammar (S) 
Louise Herslow (MP) 
 
Amelie Gustafsson 
Ingela Karlström 
Adam Edvinsson 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare, §§ 38-47 
 
förvaltningschef 
ekonom, §§ 38-42 
nämndsekreterare 

Utses att justera Conny Bäck (S)  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2017-06-15 
 
 
 
 

Paragraf  
§38-§49 

Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson 

 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 
 

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

 
Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-06-13   

Paragrafer §38-§49   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2017-06-16 Datum när anslaget  
tas ned 

2017-07-08 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SN § 38   SN/2017:68 - 040 
 
 

Månadsuppföljning januari-maj 2017 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsrapport för socialnämnden till och med maj 2017 redovisas. 
 
Nämndens handläggning 
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M) frågar socialnämnden om ärendet kan tas upp 
för behandling utan att ha beretts av socialnämndens arbetsutskott enligt 
socialnämndens reglemente § 23. Ordföranden finner att nämnden svarar enhälligt ja. 
 
Vid nämndens sammanträde lämnar ekonom Ingela Karlström information om 
månadsuppföljningen 
 
Beslutsunderlag 
‒ Socialnämndens månadsuppföljning januari-maj 2017 
‒ Diagramrapport maj 2017 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden godkänner månadsuppföljning för socialnämnden januari-maj 

2017 och översänder densamma till kommunstyrelsen. 
 

______________________ 
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Nämndsplan för socialnämnden 2018 

 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med styrsystemet för Lomma kommun, ska nämnden varje år fastställa sitt 
förslag till nämndsplan för det kommande året. Nämndsplanens syfte är att ange de 
viktigaste målen för nämndens verksamhet och att utgöra underlag för 
socialförvaltningens verksamhetsplan. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01, § 131. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-05-23 
‒ Bilaga 1: Förslag till Nämndsplan 2018 för socialnämnden 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 131/17 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden antar nämndsplan för 2018 (bilaga) och översänder den till 

kommunstyrelsen för hörande. 
 

./. Bilaga. 
 

______________________ 
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Årlig översyn av taxor och avgifter 

 
 

Ärendebeskrivning 
Grunden för kommunens möjlighet att ta ut avgifter finns i Kommunallagen, kap 8 §§ 
3b-3c. Där framgår att 
‒ kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller, 
‒ för tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att tillhandahålla, får 

avgift tas ut bara om det är särskilt föreskrivet, 
‒ kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de 

tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnaden). 
 
Genom bemyndigande från kommunfullmäktige, har socialnämnden att hantera 
följande avgiftsformer inom sitt verksamhetsområde: 
‒ Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg (särskilt föreskrivet i 

Socialtjänstlagen, kap 8 samt Hälso- och sjukvårdslagen, kap 17) 
‒ Avgifter för mat inom Hälsa, vård och omsorg 
‒ Avgift för familjerådgivningsverksamhet (Socialtjänstlagen, kap 8) 
‒ Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen (Alkohollagen, kap 8 § 10) 
‒ Avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller 

detaljhandel med öl (Alkohollagen kap 8 § 10) 
‒ Avgifter för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med 

tobaksvaror (Tobakslagen § 19b) 
‒ Avgifter för kontroll av den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel 

(Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel § 23) 
‒ Avgift för Lomma kommuns bostadskö till trygghetsbostäder 
 
Förvaltningen har i skrivelse daterad 2017-05-24 redogjort för idag gällande avgift 
samt förvaltningens övervägande rörande eventuella förändringar av avgiftsnivåerna. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 138. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-05-24 

‒ Bilaga 1: Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg, fr.o.m. 2017-04-01 
‒ Bilaga 2: Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen fr.o.m. 2017-01-01 

‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 138/17 
 
Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Conny Bäck (S), Pia Johnson (S) och Per Bengtsson (S) yrkar att föreslagna avgifter ska 
ändras enligt följande: 
‒ Avgiften för familjerådgivningsverksamheten sänks till 200 kronor/samtal jämfört 

med nuvarande 400 kronor/samtal. 
‒ Ökningen av avgifter för mat i särskilt boende ändras till 3 % jämfört med 

nuvarande 6 %. 
 
Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad avser ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
att ställa proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande. Därefter kommer 
proposition att ställas på bifall respektive avslag till Conny Bäcks (S) med fleras 
ändringsyrkanden. 
 
Propositionsordningen godkänns. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande 
varefter socialnämnden godkänner detsamma. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Conny Bäck (S) 
med fleras ändringsyrkande om att avgiften för familjerådgivningsverksamheten sänks 
till 200 kronor/samtal jämfört med nuvarande 400 kr/samtal, varefter socialnämnden 
avslår detsamma. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Conny Bäcks (S) 
med fleras ändringsyrkande om att ökningen av avgifter för mat i särskilt boende 
ändras till 3 % jämfört med nuvarande 6 %, varefter socialnämnden avslår detsamma. 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden fastställer följande avgifter för mat inom Hälsa, vård och omsorg att 
gälla från och med 2018-01-01: 
‒ Mat i särskilt boende:  105 kr/dygn (3 150 kr/mån) 
‒ Mat vid korttidsvistelse:  105 kr/dygn (3 150 kr/mån) 
‒ Matdistribution i ordinärt  69 kr/portion 
‒ boende, specialkost: 
‒ Mat i dagverksamhet:  63 kr/dag 
‒ Sondmat:   Verklig kostnad (Högst 105 kr/dygn) 
 
Socialnämnden beslutar att följande avgifter ska vara oförändrade: 
‒ Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg, utöver den förändring som sker 

med automatik utifrån förändringen i prisbasbeloppet mellan 2017 och 2018. 
‒ Avgift för familjerådgivningsverksamhet 
‒ Avgift för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen (Alkohollagen, kap 8 § 10) 
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‒ Avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller 

detaljhandel med öl 
‒ Avgifter för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med 

tobaksvaror 
‒ Avgifter för kontroll av den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel 
‒ Avgift för Lomma kommuns bostadskö till trygghetsbostäder 
 
Reservation 
Conny Bäck (S), Pia Johnson (S) och Per Bengtsson (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån till sina egna yrkanden. 

 

______________________ 
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Investeringsbudget för socialnämnden för åren 2018-2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Budgetramar för investeringar 2018-2020 har fastställts av kommunstyrelsen. 
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 2018-2019) 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 2020.  

 

Dessutom ska en översiktlig beredning ske av investeringsbehoven efter planperioden, 
i detta fall under åren 2021-2024. Investeringsförslagen ska prioriteras av respektive 
nämnd. 
 
Socialförvaltningen presenterar i skrivelse daterad 2017-05-24, inklusive bilaga, förslag 
till investeringsbudget för socialnämnden 2018-2020. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 141. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-05-24 

‒ Bilaga 1: Sammanställning av investeringsbehov 2018-2024 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 141/17 
 
Socialnämnden beslutar följande 
‒ Socialnämnden antar förvaltningens förslag till investeringsbudget för 2018-2020 

enligt bilaga. 
 

./. Bilaga. 
 

______________________ 
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Budget för socialnämnden 2018 samt plan för ekonomin 2019-2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska nämnden fastställa nämndens 
budget inför nästkommande år 2018 samt plan för ekonomin 2019-2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-22 om nämndernas budgetramar för 2018 samt 
planeringsramar för 2019-2020. 
 
Beslutet innebär att socialnämnden tilldelas: 
‒ 302 964 tkr för år 2018, 
‒ 306 117 tkr för år 2019 och 
‒ 306 117 tkr för år 2020. 
 
Socialförvaltningen presenterar förslag till budget för socialnämnden 2018 samt plan 
för ekonomin 2019-2020 i skrivelse daterad 2017-05-24 inklusive bilagor. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 142. 
 
Nämndens handläggning 
Vid nämndens handläggning lämnar ekonom Ingela Karlström information om 
budgetförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-05-24 
‒ Bilaga 1: Sammanställning, socialnämndens budget 2018 
‒ Bilaga 2: Förslag till budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 142/17 
 
Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Conny Bäck (S), Per Bengtsson (S) och Pia Johnson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut med följande ändringar: 
‒ att 150 tkr ska läggas på det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen. 
‒ att 50 tkr ska läggas på att sänka avgiften för familjerådgivningen. 
‒ att 200 tkr ska läggas på igångsättningsbidrag för start av familjecentral. 
‒ att 250 tkr ska läggas på att ökningen av matavgifter minskas från 6 % till 3 % 
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‒ att 250 tkr ska läggas på att öka mervärdet för råvaror till mat inom särskilt 

boende. 
‒ att 500 tkr ska läggas på att öppna en verksamhet i Bjärred motsvarande den som 

idag bedrivs på Havsblick i Lomma, utöver den halvtid som finns i förvaltningens 
förslag. 

‒ att verksamheten som öppnas i Bjärred motsvarande den som idag bedrivs på 
Havsblick i Lomma inte förläggs i lokaler som anknyter till Jonasgården. 

‒ att socialnämnden uppdrar till socialförvaltningen att utreda hur de idag 
tomställda lägenheterna i Lomma centrum snarast kan utnyttjas till bostäder. 

 
Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad avser ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
att ställa proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande. Därefter kommer 
proposition att ställas på bifall respektive avslag till Conny Bäcks (S) med fleras 
ändringsyrkanden. 
 
Propositionsordningen godkänns. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande 
varefter socialnämnden bifaller detsamma. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag på Conny Bäcks (S) 
med fleras ändringsyrkande om att 150 tkr ska läggas på det förebyggande arbetet 
inom äldreomsorgen, varefter socialnämnden avslår detsamma. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag på Conny Bäcks (S) 
med fleras ändringsyrkande om att 50 tkr ska läggas på att sänka avgiften för 
familjerådgivningen, varefter socialnämnden avslår detsamma. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag på Conny Bäcks (S) 
med fleras ändringsyrkande om att 200 tkr ska läggas på igångsättningsbidrag för start 
av familjecentral, varefter socialnämnden avslår detsamma. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag på Conny Bäcks (S) 
med fleras ändringsyrkande om att 250 tkr ska läggas på att ökningen av matavgifter 
minskas från 6 % till 3 %, varefter socialnämnden avslår detsamma. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag på Conny Bäcks (S) 
med fleras ändringsyrkande om att 250 tkr ska läggas på att öka mervärdet för råvaror 
till mat inom särskilt boende, varefter socialnämnden avslår detsamma. 
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Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag på Conny Bäcks (S) 
med fleras ändringsyrkande om att 500 tkr ska läggas på att öppna en verksamhet i 
Bjärred motsvarande den som idag bedrivs på Havsblick i Lomma, utöver den halvtid 
som finns i förvaltningens förslag, varefter socialnämnden avslår detsamma. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag på Conny Bäcks (S) 
med fleras ändringsyrkande om att verksamheten som öppnas i Bjärred motsvarande 
den som idag bedrivs på Havsblick i Lomma inte förläggs i lokaler som anknyter till 
Jonasgården, varefter socialnämnden avslår detsamma. 
 
Votering begärs. 
 
Votering genomförs enligt följande ordning: De ledamöter som avslår Conny Bäcks (S) 
med fleras ändringsyrkande svarar JA. De ledamöter som bifaller Conny Bäcks (S) med 
fleras ändringsyrkande svarar NEJ. 
 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Sofia Forsgren-Böhmer, ordf. (M) X   

Britt Hjertqvist (L) X   

Conny Bäck (S)  X  

Anders Widesjö (M) X   

Lena Forsberg (M) X   

Krister Wiman (M) X   

Anna Ericsson (M) X   

Monica Sandelin (M) X   

Per Bengtsson (S)  X  

Pia Johnsson (S)  X  

Gunilla Lundström (L) tjg. ersättare  X  

Summa 7 4  

 
Efter genomförd votering finner ordförande att 7 ledamöter svarat JA och 4 ledamöter 
svarat NEJ. Conny Bäcks (S) med fleras ändringsyrkande avslås därmed. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag på Conny Bäcks (S) 
med fleras ändringsyrkande om att socialnämnden uppdrar till socialförvaltningen att 
utreda hur de idag tomställda lägenheterna i Lomma centrum snarast kan utnyttjas till 
bostäder, varefter nämnden avslår detsamma. 
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Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden fastställer budget för 2018 och plan för ekonomin 2019-2020 i 

enlighet med bilaga. 
‒ Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om kompletterande 

ramtilldelning om 3 014 tkr för 2018, 6 237 tkr för 2019 och 9 621 tkr för 2020, 
avseende beräknade indexhöjningar av priserna för entreprenaddrift av vård och 
omsorg. 

‒ Socialnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om att slå ihop socialnämnden 
KF-verksamheter till en. 

 
./. Bilaga A. 

 
Reservation 
Conny Bäck (S), Per Bengtsson (S) och Pia Johnson (S) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet till förmån för sina egna yrkanden. 
 

./. Bilaga B. 
 

______________________ 
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Jourbeslut utanför ordinarie kontorstid och i brådskande fall under 
semesterperioden 

 
Ärendebeskrivning 
Under semesterperioden behöver socialnämnden utöka möjligheten att vid behov 
fatta beslut utanför ordinarie kontorstid och i brådskande fall i samma utsträckning 
som ordföranden/vice-ordföranden fatta beslut i socialnämndens namn i ärenden 
enligt socialnämndens delegationsordning. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 §132. 
 
Beslutsunderlag    
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-05-24 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 132/17 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden bemyndigar Lena Forsberg (M) och Anders Widesjö (M) att, från 

och med 2017-06-01 till och med 2017-08-31, i samma utsträckning som 
ordförande/vice-ordförande fatta beslut i socialnämndens namn i följande 
ärenden, preciserade enligt socialnämndens delegationsordning: 

 
D Ekonomiskt bistånd: 
D 1.2 Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd enligt riksnorm och riktlinjer 
och därutöver upp till + 20 % av basbeloppet (utanför kontorstid) 
D 1.4 Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd över riksnorm och riktlinjer 
mer än 20 % av basbeloppet (utanför kontorstid) 
 
E Insatser för barn och ungdom: 
E 3.1 Beslut om bistånd i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård 
eller boenden (barn och ungdom) 
E 3.3 Beslut om bistånd i form av vård (placering/omplacering) i av 
arbetsutskottet godkänt familjehem 
 
F Insatser för vuxna: 
F 1 Beslut om bistånd i form av vård (placering/omplacering) i familjehem 
(vuxna) 
F 2  Beslut om bistånd i form av plats vid hem för vård eller boende (vuxna) 
F 3 Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i hem för vård eller 
boende eller i familjehem 
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I LVU, Lag med bestämmer om vård av unga: 
I 1.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 20 
år 
I 1.3 Beslut om hur vården ska anordnas och var den unge ska vistas under 
vårdtiden 
I 1.4 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 
I 1.15 Beslut om tillfälligt förflyttningsförbud 
I 1.16  Beslut att begära polishandräckning för att bereda läkaren tillträde till 
den unges hem eller för att inställa den unge till läkarundersökning 
I 1.17 Beslut om att omhändertagande enligt 6 § LVU skall upphöra 
I 1.18  Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande med stöd av LVU 
I 2.7 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enl. 27 § LVU skall upphöra 
 
J LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall: 
J 5.2 Beslut om begäran av biträde av polis för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande eller läkarundersökning utanför kontorstid 
J 6 Beslut om omedelbart omhändertagande samt beslut om att ej fullfölja 
beslut om omedelbart omhändertagande 
J 8 Beslut att upphäva nämndens beslut om omedelbart omhändertagande 
om det inte längre finns skäl för omhändertagande 
 
P LSS, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade: 
P 8 Boende i familjehem för barn och ungdomar 

 

______________________ 
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SN § 44   SN/2017:97 - 751 
 
 

Verksamhetsberättelse/redovisning Familjerådgivningen, Barnahus och 
Kriscentrum mellersta Skåne 2016 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden i Lomma kommun har upphandlat verksamheterna familjerådgivning, 
Barnahus och Kriscentrum mellersta Skåne. 
 
Samtliga verksamheter översänder årligen verksamhetsberättelse/redovisning till 
socialnämnden för information. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-05-16 § 117. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-03-20 

‒ Bilaga 1: verksamhetsberättelse från Familjerådgivningen 
‒ Bilaga 2: Verksamhetsredovisning från Barnahus 
‒ Bilaga 3: Verksamhetsredovisning från Kriscentrum 

‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 117/17 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
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SN § 45   SN/2017:22 - 133 
 
 

Anhållan till kommunstyrelsen om yttrande avseende bosättning enligt 
Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska 
kommuner ta emot nyanlända med uppehållstillstånd. Till Lomma kommun har 98 
individer anvisats under 2017, fastställt av Länsstyrelsen den 2017-03-07. 
Socialnämnden har, genom beslut SN § 5/17, 2017-01-31, gjort en beställning om 
bostäder till nyanlända av tekniska nämnden. 

 
Tekniska nämnden meddelar, genom beslut TN § 19/17, 2017-05-08, att tekniska 
nämnden, med största sannolikhet, inte kan tillgodose socialnämndens beställning av 
bostäder för nyanlända under andra halvåret 2017. 
 
Socialförvaltningen har lämnat följande yttrande: 
Det finns idag 50 boendeplatser att tillgå, vilket innebär att kommunen kan ta emot de 
nyanlända som anvisas till och med juni månad. Därefter saknas det möjligheter att 
planera för ett fortsatt mottagande.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 133. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-05-23 
‒ Protokoll från tekniska nämnden, § 19/17 
‒ Protokoll från socialnämnden arbetsutskott, § 133/17 
 
Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Britt Hjertqvist (L) och Gunilla Lundström (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut med följande tillägg: 
‒ att socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda hur de idag 6 tomställda 

lägenheterna i Lomma centrum som finansieras av statligt investeringsbidrag som 
biståndsbedömt äldreboende snarast kan utnyttjas till bostäder i kommunens 
integrationsverksamhet, samt att förvaltningen lämnar en utförlig redogörelse till 
socialnämnden avseende ekonomin runt dessa lägenheter, vad de kostar i hyra, 
hur många hyror kommunen har betalat för de tomma lägenheterna samt hur 
statsbidraget till de aktuella sammanlagt 17 lägenheterna är konstruerat. 
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SN § 45   SN/2017:22 - 133 
 
 
Conny Bäck (S), Per Bengtsson (S) och Pia Johnson (S) yrkar bifall till Britt Hjertqvists (L) 
och Gunilla Lundströms (L) tilläggsyrkande. 
 
Sammanträdet ajourneras 19:45-20:00. 
 
Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad avser ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
att ställa proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande. Därefter kommer 
proposition att ställas på bifall respektive avslag till Britt Hjertqvists (L) och Gunilla 
Lundströms (L) tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordningen godkänns. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande 
varefter socialnämnden bifaller detsamma. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Britt Hjertqvists 
(L) och Gunilla Lundströms (L) tilläggsyrkande, varefter socialnämnden avslår 
detsamma. 
 
Votering begärs. 
 
Votering genomförs enligt följande ordning: De ledamöter som avslår Britt Hjertqvists 
(L) och Gunilla Lundströms (L) tilläggsyrkande svarar JA. De ledamöter som bifaller 
Britt Hjertqvists (L) och Gunilla Lundströms (L) tilläggsyrkande svarar NEJ. 
 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Sofia Forsgren-Böhmer, ordf. (M) X   

Britt Hjertqvist (L)  X  

Conny Bäck (S)  X  

Anders Widesjö (M) X   

Lena Forsberg (M) X   

Krister Wiman (M) X   

Anna Ericsson (M) X   

Monica Sandelin (M) X   

Per Bengtsson (S)  X  

Pia Johnsson (S)  X  

Gunilla Lundström (L) tjg. ersättare  X  

Summa 6 5  

 
Efter genomförd votering finner ordförande att 6 ledamöter svarat JA och 5 ledamöter 
svarat NEJ. Britt Hjertqvists (L) och Gunilla Lundströms (L) tilläggsyrkande avslås 
därmed. 
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SN § 45   SN/2017:22 - 133 
 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen om situationen avseende 

mottagandet av anvisade flyktingar under 2017 och ber om kommunstyrelsens 
yttrande avseende hur den uppkomna situationen bör hanteras. 

 
Reservation 
Britt Hjertqvist (L) och Gunilla Lundström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån till 
sitt eget yrkande. 

 

______________________ 
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SN § 46   SN/2017:155 - 740 
 
 

Avtalsuppföljning 2017, externa utförare inom äldreomsorgen - 
Frösunda Omsorg AB 

 
Ärendebeskrivning 
Sedan 2016-03-01 utförs vård och omsorg i Lomma kommuns särskilda boenden 
(Strandängsgatan, Vega, Orion och Jonasgården) på entreprenad av Frösunda Omsorg 
AB. 

 

Socialförvaltningen har, som en del i den löpande uppföljningen, genomfört 
uppföljning av Frösundas följsamhet med avtalet mellan Lomma kommun och 
Frösunda. Utgångspunkten för genomförd avtalsuppföljning, utgörs av mellan Lomma 
kommun och Frösunda Omsorg AB tecknat avtal 2015-07-06. 
 
I skrivelse från socialförvaltningen daterad 2017-05-24 redovisas resultatet av den 
avtalsuppföljning som kommunen har genomfört. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01, § 139. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-05-24 
‒ Bilaga 1: Bemanning och kompetens, Frösunda Omsorg AB 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 139/17. 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
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SN § 47   SN/2017:156 - 732 
 
 

Avtalsuppföljning 2017, externa utförare inom äldreomsorgen - 
Attendo Sverige AB 

 
Ärendebeskrivning 
Sedan 2016-03-01 utförs hemtjänst i ordinärt boende i Lomma kommun på 
entreprenad av Attendo Sverige AB. 

 

Socialförvaltningen har, som en del i den löpande uppföljningen, genomfört 
uppföljning av Attendos följsamhet med avtalet mellan Lomma kommun och Attendo. 
Utgångspunkten för genomförd avtalsuppföljning, utgörs av mellan Lomma kommun 
och Attendo Sverige AB tecknat avtal 2015-07-06. 
 
I skrivelse från socialförvaltningen daterad 2017-05-24 redovisas resultatet av den 
uppföljning som förvaltningen har genomfört. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 140. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-05-24 
‒ Bilaga 1: Bemanning och kompetens, Attendo Sverige AB 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 140/17 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

______________________ 
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SN § 48   SN/2017:31 - 002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

1. Beslut fattade med stöd av delegation: 
‒ Delegationslista IFO 2017-04-28 – 2017-06-08 
‒ Delegationslista HVO 2017-04-28 – 2017-06-08 
‒ Delegationslista avgiftsbeslut 2017-04-28 – 2017-06-08 

 

2. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2017-05-08, 2017-05-10, 2017-05-16 
och 2017-06-01. 
 
3. Dom från förvaltningsrätten i Malmö, 2017-04-21, avseende bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet av socialnämndens beslut. 

 

4. Dom från förvaltningsrätten i Malmö, 2017-05-04, avseende personlig assistans 
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet av socialnämndens beslut. 
 
5. Dom från förvaltningsrätten i Malmö, 2017-05-04, avseende bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet av socialnämndens beslut. 

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna. 

 
______________________ 
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SN § 49   SN/2017:21 - 000 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Amelie Gustafsson informerar om följande ärenden: 
‒ Den 29 maj 2017 genomfördes en seniorpanel där seniorer i kommunen 

samtalade med förtroendevalda och tjänstemän om äldres villkor och framtid i 
Lomma kommun. 

‒ Pågående samverkan mellan socialförvaltningen, Attendo, Frösunda och 
föreningslivet i Bjärred för att skapa ett större aktivitetsutbud för äldre i Bjärred. 

‒ Pågående arbete med inskrivningar av patienter i ny vårdform inom ramarna för 
nya HS-avtalet 

 

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


