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SN AU § 21    
 
 

Övervägande enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen avseende NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialnämnden, 2020-01-13 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 21/20.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 22   SN/2019:223 - 751 
 
 

Remissvar på motion från Liberalerna om utredningsuppdrag avseende 
Familjens Hus 

 
 

Ärendebeskrivning 
Liberalerna Lomma-Bjärred inkom i september 2019 med en motion med förslag till 
utredningsuppdrag till socialnämnden om att etablera ett "Familjens hus" inom 
kommunen. Verksamheten Familjens Hus föreslås vara av förebyggande karaktär, med 
mål att tidigt upptäcka behov av stöd, tidigare insatser, ökat antal frivilliga ansökningar 
samt ett hållbart liv. Verksamheten skulle vända sig till alla åldrar med en blandad 
yrkeskår från kommun och region med syfte att överbrygga organisatoriska glapp. 
 
Motionen har sänts på remiss från kommunstyrelsen till socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
I skrivelse daterad 2020-02-18 lämnar förvaltningen följande förslag till yttrande:  
 
"Välfärden står inför stora utmaningar framgent både i frågan om resurser men också i 
form av större och nya former av behov. För att möta framtidens omsorgsbehov 
behöver förvaltningen utveckla nya och fler sätt att möta kommuninvånaren på, där 
digitalisering spelar en viktig roll.  
 
Kommunen har idag en öppenvård med kompetens att möta alla åldrar med olika 
typer av ohälsa och behov av stöd. Det finns också Familjerådgivning, Kriscentrum för 
vuxna, Lysmasken för barn som bevittnat eller utsatts för våld, Barnahus – integrerad 
verksamhet för barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp samt Maria 
mottagning mellersta Skåne för unga upp till 24 år som har beroende eller missbruk. 
 
Utifrån ovanstående gör förvaltningen bedömningen att Familjens Hus inte är en 
prioriterad verksamhet att utreda."  
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen, då en utredning inte anses 
vara nödvändig.  
 
 
Övervägande  
Paul Andersson (S) yrkar på att socialnämndens arbetsutskott ska bifalla 
socialförvaltningens förslag till beslut.  
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Ordförande ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Paul 
Anderssons (S) resta yrkande och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutat att 
bifalla det.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-02-18  
‒ Bilaga 1: Remiss från kommunstyrelsen, 2019-09-18  
‒ Bilaga 2: Motion från Liberalerna Lomma-Bjärred  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 

avslå motionen angående utredningsuppdrag över Familjens Hus med hänvisning 
till socialförvaltningens yttrande.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 23   SN/2019:241 - 799 
 
 

Remissvar på motion från Socialdemokraterna angående att återskapa 
ett kommunalt bostadsbolag i Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna inkom i oktober 2019 med en motion med förslag till 
utredningsuppdrag till kommunstyrelsen om att återskapa ett kommunal bostadsbolag 
i Lomma kommun.  
 
Motionen har sänts på remiss från kommunstyrelsen till socialnämnden, tekniska 
nämnden och ekonomiavdelningen.  
 
I skrivelse daterad 2020-02-13 lämnar socialförvaltningen följande förslag till yttrande:  
 
"Vid en initial bedömning, och utifrån socialnämndens ansvarsområde, ser nämnden 
att ett kommunalt bostadsbolag med hyresrätter, skulle kunna skapa förbättrade 
förutsättningar för invånargrupper som idag har begränsade möjligheter att finna egna 
och ändamålsenliga bostäder i kommunens idag tillgängliga bostadsbestånd. Exempel 
på sådana invånargrupper är äldre, personer med funktionsnedsättning och 
nyanlända. Ett större utbud av hyreslägenheter bedöms därmed i förlängningen kunna 
innebära ökad självförsörjning och minskade behov av stöd från socialnämnden. 
 
Nämnden anser samtidigt att ett ökat antal hyresbostäder inte med automatik medför 
en ökad tillgänglighet för ovan nämnda invånargrupper. Detta framförallt då 
hyresnivåerna, som idag inte är kända, bedöms vara en avgörande faktor. 
 
För ett bättre grundat ställningstagande utifrån socialnämndens perspektiv, anser 
nämnden det nödvändigt att ytterligare underlag i form av möjliga hyresnivåer, 
bedömd omfattning av presumtiva hyresgäster i ovan nämnda invånargrupper m.m. 
tas fram och beaktas. 
 
Sammantaget, och baserat på ovanstående, ställer sig socialnämnden positiv till att 
frågan om att återskapa ett kommunalt bostadsbolag i Lomma kommun utreds av 
kommunstyrelsen, i syfte att undersöka förutsättningarna för ett sådant."  
 
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden rekommenderar kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige att bifalla motionen angående ett utredningsuppdrag över 
återskapandet av ett kommunalt bostadsbolag.  
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen 2020-02-13  
‒ Bilaga 1: Remiss från kommunstyrelsen, 2019-10-03 
‒ Bilaga 2: Motion från socialdemokraterna, 2019-10-02  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 

bifalla motionen angående utredningsuppdrag över återskapandet av ett 
kommunalt bostadsbolag med hänvisning till socialförvaltningens yttrande. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 24   SN/2016:1 - 001 
 
 

Rapport om ej verkställda beslut oktober - december 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ska enligt 16 kap. 6 f-g § SoL och 28 f-g § LSS rapportera alla gynnande 
beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för beslut samt anmäla när besluten verkställts. Rapporten och anmälan ska 
sändas till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, en gång per kvartal.  
 
Socialnämnden ska till fullmäktige enligt 16 kap. 6 h § SoL och enligt 28 h § LSS lämna 
en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser som dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som förflutit från dagen för respektive beslut. 
 
Socialförvaltningen presenterar i skrivelse daterad 2020-02-13 två nya rapporteringar 
kring beslut som inte verkställts under perioden oktober-december 2019.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-02-13 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av rapporten.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 25    
 
 

Uppföljning av likabehandlingsarbetet för verksamhetsåret 2019 

 
Ärendebeskrivning  
Lomma kommun ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka 
diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter för samtliga anställda i 
organisationen. Arbetet med aktiva åtgärder i Lomma kommun sker genom 
undersökning på verksamhets-, förvaltnings- och kommunövergripande nivå. Utifrån 
undersökningen genomförs analys av resultaten och med utgångspunkt från dessa 
vidtas åtgärder som planeras och följs upp. Resultaten aggregeras från 
verksamhetsnivå till förvaltningsnivå och sammanställs slutligen i en 
kommunövergripande dokumentation. Arbetet sker i samverkan med 
arbetstagarorganisationer genom Lomma kommuns samverkansorganisation. 
 
Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas på ett antal olika områden och utifrån 
samtliga sju diskrimineringsgrunder som anges i diskrimineringslagen (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder). 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-03-10 
‒ Bilaga: Åtgärdsplan för socialnämnden  

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
‒ Socialnämnden godkänner uppföljningen av likabehandlingsarbetet för 2019 och 

lägger det till handlingarna. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 26    
 
 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 
verksamhetsåret 2019 

 
Lomma kommun ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka 
diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter. Med systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra 
och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 
förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Systematiskt arbetsmiljöarbete 
innebär att arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten. 
Arbetsgivaren ska årligen göra en uppföljning av SAM. Syftet är att säkerställa att 
kraven i aktuell lagstiftning och föreskrifter efterlevs. Om det vid uppföljningen 
framkommer brister ska dessa åtgärdas.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-03-10 
‒ Bilaga: Åtgärdsplan årlig uppföljning för det systematiska arbetsmiljöarbetet för 

verksamhetsåret 2019  
 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
‒ Socialnämnden godkänner uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

för verksamhetsåret 2019 och lägger det till handlingarna. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 27    
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Emma Pihl informerar om förvaltningens arbete med riktlinjerna angående 
att vägleda nyanlända till eget boende.  
 
Ekonom Garib Yusupov lämnar en kort ekonomisk uppföljning kring nämndens 
verksamhet.  
 
Emma Pihl informerar om projektet med övertagandet av de särskilda boendena. 
Projektledare är numera anställd. Vidare informerar hon om förvaltningens 
omställningsarbete och utbildnings/kompetensutvecklingsinsatser.  
 
Emma meddelar att Frösunda Omsorg AB har lämnat in det underlag förvaltningen har 
efterfrågat under dagen och att förvaltningen ser över detta för tillfället.  
 
Vidare informerar Emma Pihl om förvaltningens nuvarande rutiner för att säkerställa 
att verksamheten kan fortsätta bedrivas trots den pågående pandemin med 
coronaviruset COVID-19. Förvaltningen fortsätter följa kommunens övergripande 
riktlinjer i frågan och myndigheternas rekommendationer.  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 28    
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Emma Pihl begär synpunkter och förslag som ska ligga till grund för 
förvaltningens arbete med den interna kontrollplanen för 2020. Arbetsutskottet 
lämnar sina förslag till socialchefen.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämnden lägger ärendet "Övrigt" till handlingarna.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


