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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  

Plats: Lomma kommun, Sammanträdeslokal Alnarp 

Tid: 2022-06-09, klockan 13:04-15:21 

Beslutande: 
Susanne Borgelius (M), Ordförande  
Britt Hjertqvist (L), Ledamot 
Pia Johnson (S), Ledamot 
Anna Ericsson (M), ersätter Anders Olin (M)   
 
Övriga deltagare:  
Philip Nilsson, Nämndsekreterare 
Emma Pihl, Socialförvaltningschef  
Susanne Blennow, enhetschef, §35-§36 
Adelina Rundgren, tf. enhetschef, §37 

Utses att justera: Pia Johnson  

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2022-06-13 

Paragraf: §35-§43 

Protokollet har justerats av: 

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: 2022-06-09 

Paragrafer: §35-§43 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-06-14 

Datum när anslaget tas ned: 2022-07-06 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Philip Nilsson 

Anslaget har signerats digitalt 
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SN AU § 35 SN/2022:49 

Ändring av dagordning 

Beslut: 
- Ärende ”Nämndsinitiativ från Fokus Bjärred” läggs till på dagordningen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till:  
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SN AU § 36 SN/2022:30 

Beslut om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser beslut om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för NN.  

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

Utskottets handläggning 
Enhetschef Susanne Blennow redogör i ärendet. En tidigare beviljad insats för en annan individ har 
inte kunnat verkställas på det föreslagna internatet. På grund av detta föreslås NN ta över dennes 
internatplats, vilket tillgodoser NN:s behov.  

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2022-05-19 

Beslut: 
- NN beviljas ansökan om internat enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, då behovet inte kan 

tillgodoses på annat sätt. Målet är att NN ska utveckla sin sociala förmåga och självständighet för 
att efter gymnasiet klara sig i samhället på egen hand.  

Bilaga SN AU §36/22 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialförvaltningen 
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SN AU § 37 SN/2022:30 

Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen för NN.  

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2022-05-11 

Beslut: 
- Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.  

Bilaga SN AU §37/22. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialförvaltningen 
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SN AU § 38 SN/2022:23 

Information - Heltid som norm 

Ärendebeskrivning 
HR-avdelningen kommer och informerar om Heltid som norm till socialnämnden i juni. 
Socialförvaltningen har begärt en kostnadsberäkning för projektet.  

Beslut: 
- Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SN AU § 39 SN/2022:23 

Information - Ledningssystem 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningschef Emma Pihl informerar om socialförvaltningens ledningssystem.  

Beslut: 
- Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SN AU § 40 SN/2022:23 

Övrig information från förvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningschef Emma Pihl informerar om: 

- Pågående rekryteringar 
- Ukraina och omvärldsläget 
- Schemaläggningen på kommunens särskilda boende 
- Bemanningen, nutid och under sommaren 
- Finsam Lomma/Kävlinge – Förbundet kommer lösas upp 

Beslut: 
- Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SN AU § 41 SN/2022:101 

Preliminär nämndsbudget 2023 samt plan för 2024-2026 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har, vid sammanträde 2022-03-30, fastställt budgetramar för åren 2023-2026 
samt mål enligt god ekonomisk hushållning.  

Nämnderna ska, senast 2022-06-22, lämna förslag till nämndbudget inom angiven ram för åren 2023-
2026. I nämndbudget 2023-2026 ska ett sammanhållet budgetförslag läggas från respektive nämnd. 
Det som tidigare benämndes nämndplan, budgetförslag och nämndbudget blir fortsättningsvis ett 
och samma ärende. Preliminär nämndbudget 2023 samt plan för 2024-2026 innefattar därför mål, 
driftbudget samt investerings- och exploateringsförslag. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-31 
- Bilaga 1: Preliminär nämndbudget 2023 samt plan för 2024-2026 för socialnämnden 

Överläggning 
Britt Hjertqvist (L) yrkar på att socialnämndens arbetsutskott ska föreslå socialnämnden besluta att 
bifalla förvaltningens förslag till beslut med redaktionella ändringar, med tillägget att 500 tkr ska 
tillkomma till förebyggande verksamhet. Pengarna ska användas till ett ökat aktiveringsutbud.  

Ordförande Susanne Borgelius (M) yrkar på att socialnämndens arbetsutskott ska föreslå 
socialnämnden besluta att bifalla förvaltningens förslag till beslut med redaktionella ändringar.  

Propositionsordning 
Ordförande upprepar först förslagen och får utskottets godkännande att hon uppfattat dem korrekt. 
Därefter avser hon ställa proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget yrkande, 
därefter på Britt Hjertqvist (L) tilläggsyrkande. Propositionsordningen godkännes.  

Ordförande ställer proposition på resta yrkande och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutat 
bifalla hennes yrkande och avslå Britt Hjertqvist (L) tilläggsyrkande.  

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  

- Socialnämnden beslutar att godkänna preliminär nämndbudget för 2023 samt plan 2024-2026 
enligt bilaga med redaktionella ändringar, och överlämnar densamma till kommunstyrelsen. 
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SN AU § 41 (fortsättning)   SN/2022:101 

Protokollsanteckning 
Pia Johnson (S) noterar att Socialdemokraterna kommer lyfta sina yrkanden på socialnämndens 
sammanträde i juni. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden  
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SN AU § 42 SN/2021:364 

Digital agenda för socialförvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Utifrån de mål och visioner som styr på nationell, regional och lokal nivå har Lomma kommun i den 
Digitala Agendan som antogs av Kommunstyrelsen 2021-12-08 (KS KF/2021:316) formulerat följande 
digitaliseringsmål: 
 
Att skapa en bättre vardag för medborgare och medarbetare genom en kommunal service som är i fas 
med deras behov.  
 
Utifrån den gemensamma målbild som fastställts ska varje förvaltning årligen upprätta en konkret 
handlingsplan; en lokal digital agenda för förvaltningen. Handlingsplanen ska lista de projekt som 
pågår och planeras och hur de förankras i de strategiska inriktningarna som beskrivs i digitala 
agendan. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2022-06-02 
- Lokal digital agenda för socialförvaltningen 2022/2023 

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  

- Socialnämnden beslutar att anta förslaget av lokal digital agenda för socialförvaltningen 
2022/2023. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden 
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SN AU § 43 SN/2022:166 

Nämndsinitiativ från Fokus Bjärred om att återinföra punkten Övrigt på 
föredragningslistan 

Ärendebeskrivning 
Fokus Bjärred (FB) har 2022-06-07 inkommit med ett nämndsinitiativ med önskemål om att 
återinföra punkten ”Övrigt” på föredragningslistan.  

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-07 
- Nämndsinitiativ från Fokus Bjärred, daterad 2022-06-06 

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

- Nämndsinitiativet anses besvarat enligt förvaltningens förslag.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden 
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