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SOCIALNÄMNDEN 2019-01-29 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Alnarp   
Tid 2019-01-29, kl. 18:35-20:49 

 
 

Beslutande Susanne Borgelius (M) 
Anders Olin (M)  
Pia Johnson (S) 
Charlott Enocson (M)  
Krister Wiman (M) 
Anna Ericson (M) 
Lena Svensson (C)  
Britt Hjertqvist (L)  
Paul Andersson (S)  
Oscar Sedira (SD)  
Carina Ericsson (FB)  
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Christina Unell (M) 
Ingrid Strömgren (M)  
Anne Abrahamsson (M) 
Curt Gelin (C)  
Christer Philipsson (KD) 
Rune Setthammar (S)  
Karin Everlund (S)  
Jeanette Larsson (SD)  
Sofia Åkerman (FB)  

 
Philip Nilsson  
Lennart Eriksson 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare 
tf. förvaltningschef 
 
 
 

Utses att justera Pia Johnson   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-01-31 
 
 
 
 

Paragraf  
§6-§12 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Susanne Borgelius  
 Justerande  

 
 

  Pia Johnson 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 2 (11) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2019-01-29 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-01-29   

Paragrafer §6-§12   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-02-01 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-02-23 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SN § 6    
 
 

Ändring av föredragningslistan 
 

 
 

Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden beslutar enhälligt att behandla ärende 6, ”Verksamhetsplan för 

socialförvaltningen 2019”, utan tidigare behandling av arbetsutskottet. 
‒ Socialnämnden ändrar föredragningslistan på följande sätt:  

Ärende 9, ”Övrigt”, tillkommer efter ärende 8, ”Information från förvaltningen.”  
 
Föredragningslistan fastställs enligt följande:  
1. Upprop  
2. Val av justerare  
3. Godkännande av dagordning 
4. Utredning avseende interna processer gentemot externa utförare av vård och 
omsorg 
5. Redovisning för 2018 års beviljande statsbidrag till personligt ombud i Skåne 
samt ansökan avseende verksamhet personligt ombud 2019  
6. Verksamhetsplan för socialförvaltningen 2019  
7. Delegationsbeslut och meddelanden  
8. Information från förvaltningen  
9. Övrigt  
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Utredning avseende interna processer gentemot externa utförare av 
vård och omsorg 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har 2018-11-06, §81, gett socialförvaltningen i uppdrag att genomföra 
en analys för att kvalitetssäkra den interna processen gentemot uppföljning av 
utförare av vård och omsorg. Resultaten av analysen ska redovisas i en åtgärdsplan för 
att resultatet i Socialstyrelsens enkätundersökningar ska förbättras och säkra att 
nämndsmålen uppnås. Syftet är att kvalitetssäkra de interna processerna gentemot 
utförare av särskilt boende och hemtjänst. 
 
En kartläggning har gjorts för att identifiera socialförvaltningens interna processer och 
rutiner som involverar de externa utförarna av vård och omsorg. I kartläggningen av 
processerna har uppdelning gjorts på respektive utförare och samverkanspartner hos 
kommunen. En del rutiner är specifika för respektive utförare men en del är 
övergripande för båda utförarna. I kartläggningen har fokus varit på de viktigaste och 
mest centrala processerna inom förvaltningen. Kartläggningen innehåller även en 
beskrivning av genomförda, pågående och planerade åtgärder utifrån kartläggningen. 
 
Socialförvaltningen presenterar i bilagan till skrivelsen daterad 2019-01-09 sin 
utredning och kartläggning av rutiner och processer.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-01-17, §11.  
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning lämnar tillförordnad förvaltningschef Lennart Eriksson 
information i ärendet. Paul Andersson (S) påpekar att utredningen redovisar de delar 
som förvaltningen har uppdragits med i enlighet med socialnämndens beslut, men han 
önskar att förvaltningen kan presentera den övergripande rutinen för 
klagomålshantering som nämns i skrivelsen från socialförvaltningen, som en bilaga till 
ärendet. Vidare hade Paul Andersson (S) även velat se att förvaltningen hade listat de 
rutiner som de anser vara viktigast för dess verksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-01-09 

‒ Bilaga: Utredning avseende interna processer gentemot externa utförare av 
vård och omsorg, 2019-01-09 

‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-01-17, §11.  
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SN § 7 (forts.)   
   
Överläggning  
Paul Andersson (S) yrkar att socialnämnden ska återremittera ärendet till 
förvaltningen med uppdraget att komplettera sin skrivelse med en presentation över 
den övergripande rutinen för klagomålshantering, som nämns i skrivelsen från 
socialförvaltningen, och bilägger denne. Vidare ska man även lista de rutiner som 
förvaltningen anser vara viktigast för dess verksamhet.  
 
Ordförande Susanne Borgelius (M) ställer proposition på Paul Anderssons (S) yrkande 
och finner att socialnämnden beslutar att bifalla det.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden återremitterar ärendet till socialförvaltningen med uppdraget att 

komplettera sin skrivelse med en presentation över den övergripande rutinen för 
klagomålshantering, som nämns i skrivelsen från socialförvaltningen, och bilägger 
denne. Vidare ska man även lista de rutiner som förvaltningen anser vara viktigast 
för dess verksamhet. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 8   SN/2018:60 - 047, SN/2019:9 - 047 
 
 

Redovisning för 2018 års beviljande statsbidrag till personligt ombud i 
Skåne samt ansökan avseende verksamhet personligt ombud 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen fördelar årligen statsbidrag till kommunernas verksamhet för personligt 
ombud. Verksamheten riktar sig till personer med långvarig omfattande psykisk 
funktionsnedsättning och som har behov av särskilt stöd för att kunna tillvarata sina 
rättigheter i samhället. Lomma kommun har upphandlat personligt ombud av PO 
Skåne, tillsammans med Staffanstorps kommun.    
 
Bifogad redovisning och bilagd ekonomisk redovisning har inlämnats till Länsstyrelsen 
enligt begäran. Enligt Länsstyrelsens anvisningar ska ansvarig nämnd ta del av 
redovisningen och därefter ska sammanträdesprotokollet redovisas till Länsstyrelsen.   
Ansökan om finansiering genom statsbidrag för personligt ombud 2019 ska inkomma 
till Länsstyrelsen senast 2019-03-01.  
 
I skrivelse från socialförvaltningen 2019-01-09, inklusive bilagor, lämnar förvaltningen 
en redovisning av verksamheten med personligt ombud i Lomma kommun för år 2018 
samt ett förslag till ansökan om finansiering genom statsbidrag för personligt ombud 
2019. Förvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna förvaltningens förslag till 
redovisning samt att ansöka om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för 
år 2019 i enlighet med förvaltningens förslag.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-01-17, §12.  
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning lämnar tillförordnad förvaltningschef Lennart Eriksson 
information i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-01-09 

‒ Bilaga 1: Verksamhetsberättelse, personligt ombud 2018 
‒ Bilaga 2: Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Lomma 2018 
‒ Bilaga 3: Ekonomisk rapport  
‒ Bilaga 4: Ansökan 2019 

‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-01-17, §12. 
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Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till redovisning i 

enlighet med bilagor för 2018, och insända dem till Länsstyrelsen Skåne. 
 

./.  Bilaga A, B, C 
 
‒ Socialnämnden beslutar att ansöka om statsbidrag för verksamhet med personligt 

ombud för år 2019, i enlighet med förvaltningens förslag.   
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 9    
 
 

Verksamhetsplan för socialförvaltningen 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens nämndsplan för 2019 utgör, tillsammans med den av 
kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande politiska styrdokumentet 
för socialförvaltningens verksamheter under det kommande året. 
 
Med verksamhetsplan för 2019 anger förvaltningen hur nämndsplanen kommer att 
omsättas i aktiviteter samt vilka övriga områden som prioriterats för verksamhetsåret 
2019.  
 
Förvaltningens förslag föreläggs nämnden för hörande, i enlighet med Lomma 
kommuns styrsystem. Förvaltningschef beslutar om verksamhetsplanen. 
 
I skrivelse från socialförvaltningen 2019-01-22 med bilaga redovisar förvaltningen sin 
verksamhetsplan för 2019 och föreslår socialnämnden att besluta att man inte har 
något att erinra mot förvaltningens förslag.  
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning lämnar tillförordnad förvaltningschef Lennart Eriksson 
information i ärendet. Socialnämnden lämnar synpunkter på förvaltningens 
verksamhetsplan för 2019.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-01-22 

‒ Bilaga: Verksamhetsplan för socialförvaltningen 2019 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden överlämnar sina synpunkter till socialförvaltningen och har tagit 

del av verksamhetsplanen för socialförvaltningen 2019.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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Delegationsbeslut och meddelanden 
 
Ärendebeskrivning  
 
Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO 2019-01-01 – 2019-01-22 
- Delegationslista HVO 2019-01-01 - 2019-01-22 
- Delegationslista avgiftsbeslut 2019-01-01 – 2019-01-22  
 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2019-01-17. 
 

1. Inkommen skrivelse från Sydassistans, 2018-12-20.  
Initiering av utredning på grund av mottagen rapport om en risk för 
missförhållande enligt 24 a-f § LSS.  
 

Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden har tagit del av delegationsbeslut och meddelanden och lägger 

dem till handlingarna.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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Information från förvaltningen 

 

 
Ärendebeskrivning  
Tillförordnad förvaltningschef Lennart Eriksson informerar om följande:  
‒ Rekryteringen av ny förvaltningschef fortgår.  
‒ En vikarierande avdelningschef är tillsatt på Lennart Erikssons tjänst som 

avdelningschef under tiden han agerar tillförordnad förvaltningschef för 
socialförvaltningen.  

‒ Ett beslut är taget om att genomföra en organisationsförändring för 
verksamheterna inom hälsa, vård och omsorg (HVO), detta för att bland annat 
inkludera enheterna för hemtjänsten i Lomma kommun och slå ihop de idag två 
HVO-avdelningarna till en gemensam avdelning. Organisationsförändringen börjar 
gälla från och med den 1 mars 2019.  

‒ Enhetschefer finns nu på plats inför övertagandet av hemtjänsten den 1 mars 
2019.  

‒ Rekryteringen av omvårdnadspersonal fortskrider, anställningsbevis är skrivna 
med personal som valt att gå över till Lomma kommun från Attendo.  

‒ Förvaltningen ser nu över möjligheten om att installera wifi accesspunkter på 
samtliga särskilda boenden i kommunen. Syftet är att skapa förutsättningar för att 
utveckla kvalitén i boendeverksamheterna med stöd av välfärdsteknologi.  

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

 
______________________ 
 
Sändlista  
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Övrigt 

 
Ärendebeskrivning  
‒ 2018-06-19, § 48, fattade socialnämnden beslut om införandet av kontaktpolitiker 

från socialnämnden i Lomma kommun för kommunens särskilda boenden samt för 
kommunens hemtjänstområde från och med 2019-03-01. Syftet är bland annat att 
få en ökad och förbättrad dialog med vårdtagare och deras anhöriga genom att 
deltaga på anhörigträffar. I enlighet med socialnämndens beslut 2018-10-02, § 59, 
ska ordförande för socialnämnden utse nya kontaktpolitiker och 
uppföljningsperson vid kontaktpolitikers uppsägelse alternativt vid ny 
mandatperiod.  

 
2019-01-08, § 5, begärde ordförande Susanne Borgelius (M) att de ledamöter och 
ersättare i socialnämnden som var intresserade av att arbeta som kontaktpolitiker 
skulle anmäla sitt intresse till nämndens sekreterare. Vid sammanträdet 
diskuterade nämnden även att kontaktpolitikernas samtal på anhörigträffarna 
borde återrapporteras till nämnden.  
 
Under dagens sammanträde begär ordförande Susanne Borgelius (M) återigen att 
de ledamöter och ersättare i socialnämnden som var intresserade av att arbeta 
som kontaktpolitiker skulle anmäla sitt intresse till nämndens sekreterare. 
Därefter utser ordförande för socialnämnden i enlighet med socialnämndens 
beslut 2018-10-02, §59, kontaktpolitiker för respektive särskilt boende samt en 
uppföljningsperson. Hon utser även kontaktpolitiker för respektive 
hemtjänstområde från och med 2019-03-01.  
 

‒ Ordförande Susanne Borgelius (M) informerar nämnden om att socialförvaltningen 
har genomfört dialogmöten inför övertagandet av hemtjänsten med brukare och 
anhöriga den 16 och 17 januari på Havsblick respektive Jonasgården. Delar av 
arbetsutskottet fanns även med på dessa sammanträden. Vidare informerar hon 
om att socialförvaltningen kommer bjuda in till fler dialogmöten senare i vår.  
 

‒ Nämnden önskar att nämndsekreteraren håller en kortare introduktion i 
handlingsprogrammet Netpublicator vid nästa sammanträde.  
 

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

 
______________________ 
 
Sändlista  


