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 Sammanträdesdatum 
 2022-05-03 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 
 

SOCIALNÄMNDEN  

Plats: Lomma kommun, Fladängsskolan 

Tid: 2022-05-03, klockan 18:34-21:23 
Ajournering: klockan 18:36 – 18:38, 20:07 - 20:15, 20:28 – 20:29 

Beslutande: 
Susanne Borgelius (M), Ordförande  
Anders Olin (M), 1:e vice ordförande 
Pia Johnson (S), 2:e vice ordförande  
Charlott Enocson (M), Ledamot 
Krister Wiman (M), Ledamot  
Anna Ericson (M), Ledamot 
Lena Svensson (C), Ledamot 
Britt Hjertqvist (L), Ledamot 
Paul Andersson (S), Ledamot 
Oscar Sedira (SD), Ledamot 
Carina Ericsson (FB), Ledamot 
 
Övriga deltagare:  
Ingrid Strömgren (M), Ersättare 
Anne Abrahamsson (M), Ersättare 
Curt Gelin (C), Ersättare 
Christian Kampmann (L), Ersättare 
Christer Philipsson (KD), Ersättare 
Rune Setthammar (S), Ersättare 
Karin Everlund (S), Ersättare 
Jeanette Larsson (SD), Ersättare 
Delphine Raimbault (FB), Ersättare 

Philip Nilsson, nämndsekreterare 
Emma Pihl, socialförvaltningschef 
Lovisa Liljenberg, stadsarkitekt, §18-§19 
Peter Johansson, ekonom, §18-§20 
 
Utses att justera: Pia Johnson, Oscar Sedira 

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2022-05-09 

Paragraf: §18-§27 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-05-03 

Paragrafer: §18-§27 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-05-10 

Datum när anslaget tas ned: 2022-06-01 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Philip Nilsson 

Anslaget har signerats digitalt 
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SN § 18 SN/2022:49 

Ändring av dagordning 

Beslut: 
- Information om gymnasieskola/kommunhuset läggs till på dagordningen och kvartalsrapporten 

behandlas därefter.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN § 19 SN/2022:23 

Information om planerna för en ny gymnasieskola/kommunhus 

Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekt Lovisa Liljenberg informerar om Lomma kommuns planer för en ny 
gymnasieskola/kommunhus.  

Beslut: 
- Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SN § 20 SN/2022:77 

Kvartalsrapport för socialnämnden år 2021 

Ärendebeskrivning 
I skrivelse från socialförvaltningen föreligger kvartalsrapport för socialnämnden mellan perioden 
januari – mars år 2022. Nämnden visar en negativ budgetavvikelse på 4,9 mnkr för perioden. 
Budgetavvikelsen inkluderar en negativ förändrad semesterskuld på motsvarande 3,5 mnkr. 
Semesterlöneskulden upparbetas under våren för att sedan minska igen under semesterperioden, 
det vill säga sommaren.  

Prognosen för nämnden på helåret är en negativ budgetavvikelse om 9,5 mnkr. 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2022-04-19.  

Beslutsunderlag 
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2022-04-19, § 26 
- Skrivelse från socialförvaltningen 2022-04-19 
- Bilaga: Kvartalsrapport för socialnämnden perioden januari – mars år 2022 

Beslut: 
- Socialnämnden godkänner rapporten enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.  

./. Bilaga  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen  

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 7 av 16 

 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDEN 2022-05-03 
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SN § 21 SN/2022:23 

Information från förvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningschef Emma Pihl informerar om den pågående medarbetaromsättningen och nya 
rekryteringar, sommarbemanningen, schemaläggningen och lämnar en nulägesanalys över 
situationen i Ukraina och flyktingarna.  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras klockan 20:07 till klockan 20:15. 

Beslut: 
- Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SN § 22 SN/2020:308, SN/2021:281 

Beslut om delegationsrätt för Social jour Syd 

Ärendebeskrivning 
Vellinge kommuns sociala jour begär om socialnämndens förordnade att delegera beslutanderätten i 
brådskande ärenden kopplade till den sociala jouren till somliga av deras anställda och vikarierande 
socialsekreterare.  

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2022-04-19.  

Beslutsunderlag 
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2022-04-19, § 27  
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2022-03-22 
- E-post från den sociala jouren i Vellinge kommun 2022-03-21 
- Delegationsordning socialnämnden 2021-10-26 § 65 

Beslut: 
- Socialnämnden beviljar anställda tjänstepersoner och vikarier i den sociala jouren möjlighet att 

fatta delegationsbeslut enligt socialnämndens delegationsordning, avsnitt P, i enlighet med 
förvaltningens förslag. Förordnandet gäller till och med 2023-06-13. Vid behov kan förordnandet 
upphävas eller revideras i förtid.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Sociala jouren i Vellinge kommun 
Socialförvaltningen 
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SN § 23 SN/2022:99 

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål respektive rapporterade 
avvikelser och lex sarah inom socialförvaltningen 2021 

Ärendebeskrivning 
I skrivelse från socialförvaltningen 2022-04-07 redovisas inkomna synpunkter och klagomål, samt 
rapporterade avvikelser och lex Sarah inom socialnämndens ansvarsområde 2021.   

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2022-04-19.  

Beslutsunderlag 
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2022-04-19, § 28 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2022-04-07  

Beslut: 
- Socialnämnden har tagit del av informationen.   

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kvalitetsstrategerna  
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Protokollet har justerats digitalt 

 

SN § 24 SN/2022:114 

Remissvar över förslag till lokal äldreomsorgsreform 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-04-06, § 86, att skicka remiss på förslag till 
äldreomsorgsreform till socialnämnden för yttrande.  

Förslaget innebär i korthet att möta ett flertal problem inom äldreomsorgen och innebär att cirka 15 
% av den anställdes tid öronmärks för kompetensutveckling. Förslaget ska vara en permanent 
satsning på 20 miljoner kronor årligen.  

I bilaga lämnar socialförvaltningen ett yttrande över förslaget.   

Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 2022-04-19, § 30. Arbetsutskottet föreslog 
socialnämnden att överlämna yttrandet enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2022-04-19 § 30 
- Skrivelse från socialförvaltningen 2022-04-25 
- Bilaga: Remissvar över förslag till äldreomsorgsreform 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-06 § 86 
- Bilaga: Ordförandeinitiativ från kommunstyrelsens ordförande 

Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning av ärendet noterar Oscar Sedira (SD) att den föreslagna reformen är ett 
bra förslag som Sverigedemokraterna till stora delar ställer sig bakom. Samtidigt ser han risker med 
att reformen kan innebära att medarbetare söker sig till kommunen för fri kompetensutveckling och 
söker sig därefter vidare till andra arbetsgivare. Oscar Sedira (SD) ser hellre att delar av 
finansieringen går till höjda löner. Delar av nämnden menar att risken finns, men att det inte är 
många arbetsplatser som erbjuder något liknande upplägg med fri kompetensutveckling under 
arbetstid och att det i sig bidrar till att Lomma kommun ses som en attraktiv arbetsgivare som 
anställda vill söka sig till och jobba kvar hos. Anders Olin (M) och Rune Setthammar (S) hänvisar till 
att det heller inte är socialnämnden som ska sätta lönerna för arbetstagarna, utan att det är något 
som sker genom individuell lönesättning. Generella löneökningar kan också bidra till att de som inte 
tar tillvara på utbildningstillfällena kan ta del av en högre lön.   

Nämnden är dock eniga om att medel för utökad kompetensutveckling är ett effektivt sätt för att 
höja kvalitén på verksamheten.   
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SN §24 (fortsättning)   SN/2022:114  

Överläggning 
Oscar Sedira (SD) yrkar på att socialnämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till yttrande, 
med ändringar föreslagna enligt bilaga.  

./. Bilaga A 

Pia Johnson (S), Britt Hjertqvist (L) yrkar på att socialnämnden beslutar att avslå Oscar Sediras (SD) 
yrkande och Pia Johnson (S), Britt Hjertqvist (L), Lena Svensson (C) och Susanne Borgelius (M) yrkar 
vidare på att socialnämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Efter att ordförande fått nämndens godkännande om att förslagen uppfattats korrekt meddelar hon 
att hon avser att ställa förslagen mot varandra. Propositionsordningen godkännes.  

Därefter ställer hon proposition på frågan om bifall respektive avslag på de resta yrkandena och 
finner att socialnämnden beslutat bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslut: 
- Socialnämnden överlämnar yttrande enligt förvaltningens förslag till kommunstyrelsen enligt 

bilaga.  

./. Bilaga B 

Reservation 
Oscar Sedira (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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SN § 25 SN/2022:110 

Nämndsinitiativ Fokus Bjärred, FB, gällande införande av vårdtyngdsmätning inom 
äldreomsorgen i Lomma och Bjärred 

Ärendebeskrivning 
Fokus Bjärred inkom 2022-04-14 med ett nämndsinitiativ gällande förslag till beslut om införande av 
vårdtyngdsmätning inom äldreomsorgen i Lomma och Bjärred, enligt bilaga.  

./. Bilaga A 

Nämndsinitiativet lyfter bland annat upp att vårdtyngdsmätningar innebär att det ska bli lättare att 
bedöma hur stor bemanningen bör vara på en avdelning, att det kan genomföras av ordinarie 
personal samt att det lämpligen utförs i samband med varje inflyttning och med rutinmässiga 
uppföljningar två till fyra gånger per år (och vid förändringar i vårdtagarens hälsosituation). Enlig 
förslaget sätter vårdtyngdsmätning ökat fokus på vårdtagarens behov och leder till ökad flexibilitet 
och förenklarat arbetet med att använda befintliga resurser.  

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2022-04-19, § 31. Arbetsutskottet föreslog 
socialnämnden att avslå förslaget efter diskussion om att då vårdtyngdsmätning är en 
verksamhetsspecifik fråga behöver ärendet utredas av förvaltningen för att väga eventuella för- och 
nackdelar mot varandra innan ett sådant, i enlighet med förslaget, beslut eventuellt kan fattas. 
Socialnämndens arbetsutskott konstaterade dock att det för tillfället råder stora förändringar i 
verksamheten och att frågan inte kan prioriteras, utskottet konstaterade också att det inte finns 
något praktiskt syfte i att inrätta en sådan mätning.  

Beslutsunderlag 
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2022-04-10, § 31 
- Nämndsinitiativ från Fokus Bjärred 2022-04-14 

Nämndens handläggning 
Socialnämnden diskuterar nämndinitiativets förslag. Ordförande anser att vårdtyngdsmätning är en 
verksamhetsspecifik fråga som behöver utredas av förvaltningen för att väga eventuella för- och 
nackdelar mot varandra innan ett sådant, i enlighet med förslaget, beslut eventuellt kan fattas. 
Socialförvaltningschef Emma Pihl konstaterar också att en jämförelsevariabel behöver finnas i en 
sådan utredning, som inte finns idag. En typ av vårdtyngdsmätning finns dock redan i dagens 
hemtjänstverksamhet. Carina Ericsson (FB) anser att det finns önskemål bland socialförvaltningens 
enhetschefer och att det torde vara lämpligt för förvaltningen att utreda frågan. Förslaget innehåller i 
sig inte heller något startdatum.  
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Ordförande Susanne Borgelius (M) konstaterar att det för tillfället råder stora förändringar i 
verksamheten och att frågan inte kan prioriteras, men att det nämnden borde lyfta frågan vid ett 
senare tillfälle.  
 
Överläggning  
Ordförande Susanne Borgelius (M) och vice ordförande Anders Olin (M) yrkar på att socialnämnden 
ska besluta att avslå nämndsinitiativet med hänvisning till de pågående verksamhetsförändringarna, 
men att socialnämnden kan diskutera frågan vid ett senare tillfälle om socialnämnden önskar det.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt resta yrkande och finner 
att socialnämnden beslutat att bifalla det.  

Beslut: 
- Socialnämnden avslår Fokus Bjärreds (FB) förslag, enligt bifogat nämndsinitiativ, om att inrätta 

vårdtyngdsmätning inom äldreomsorgen i Lomma och Bjärred med hänvisning till de pågående 
verksamhetsförändringarna, men att socialnämnden kan diskutera frågan vid ett senare tillfälle 
om socialnämnden önskar det. 

Reservation 
Carina Ericsson (FB) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga.  

./. Bilaga B 

Ajournering 
Sammanträdet ajournerades klockan 21:12 till klockan 21:14. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SN § 26 SN/2022:86 

Svar på inkomna frågor 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden konstaterar att frågorna som inkommit till sammanträdet från nämndens 
förtroendevalda besvarats genom informationen från förvaltningen.  

Beslutsunderlag 
- Inkomna frågor 2022-05-03 

Beslut: 
- Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.  

Protokollsanteckning  
Socialdemokraterna (S) lämnar följande protokollsanteckning:  
Vi socialdemokrater vill se en plan från förvaltningen med åtgärder för att stabilisera 
chefssituationen i socialförvaltningen för att vi värnar verksamhet, personal och brukarna.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SN § 27 SN/2022:29 

Delegationsbeslut och meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista avvikelse 2022-03-23 – 2022-04-27 
- Delegationslistor personalärenden 2022-03-23 – 2022-04-27 
- Delegationslista IFO 2022-03-23 – 2022-04-27 
- Delegationslista HVO 2022-03-23 – 2022-04-27 
- Delegationslista Avgiftsbeslut 2022-03-23 – 2022-04-27 

Föreliggande protokoll från:  

Protokoll för socialnämndens arbetsutskott 2022-04-19 

Meddelanden: 

- SN/2020:337 KFR § 6 Reflektioner ur artikeln stora vinster med att äldre reser – i 21 kommuner 
är det fritt 

- SN/2021:134 KF § 32 Avstämning av tillväxtpost år 2022  
- SN/2021:304 KS AU § 82 Redovisning av uppdrag till socialnämnden om att återkomma med en 

analys och plan 
- SN/2021:353 KF § 30 Slutredovisning av investeringsprojekt  
- SN/2021:370 Beslut om statlig ersättning för initiala kostnader för kvotflyktingar från 

migrationsverket 
- SN/2022:9 Beslut om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud PO år 2022 
- SN/2022:56 Påminnelse om utlysning av statsbidrag till kommuner för arbete mot våld i nära 

relationer år 2022 
- SN/2022:94 Meddelande om anmälan med klagomål på Hälso- och sjukvården från IVO  
- SN/2022:101 KS § 37 Budgetförutsättningar och ramar 2023-2026 samt mål  
- SN/2022:102 Befolkningsprognos 2022-2031 
- SN/2022:102 Prognosuppföljning helår 2021 
- SN/2022:102 Befolkningsprognos för Lomma kommun 2022-2027 med utblick år 2031 
- SN/2022:112 Fördelningsnyckel skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet 
- SN/2022:112: Information om Migrationsverkets fördelningsnyckel för skyddsbehövande 
- SN/2022:112 Strategi för jämn fördelning för boenden  
- SN/2022:112 E-post om Information från Länsstyrelsen Skåne till landets kommuner 
- SN/2022:114 Bilaga: Ordförandeinitiativ  
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- SN/2022:114 KS AU § 86 Beslut om att sända förslag på lokal äldreomsorgsreform på remiss till 
SN  

- SN/2022:126 E-post från kommunal verksamhetsutveckling eSam och Sambruk avseende 
information om samverkan 

- SN/2022:128 KF § 27 Årsredovisning med koncernredovisning för Lomma kommun år 2021  
- SN/2022:129 KF § 29 Justering av planerade investeringsutgifter 
- SN/2022:130 Synskadades riksförbund Skånes uttalande – Stoppa utslagning av synskadade  

Beslut: 
- Socialnämnden har tagit del av delegationsbeslut och meddelanden och lägger dem till 

handlingarna. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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