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Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Önnerup   
Tid 2019-01-29, kl. 08:32-10.43  

 
 

Beslutande Susanne Borgelius (M) 
Anders Olin (M) 
Charlott Enocson (M) 
Britt Hjertqvist (L) 
Pia Johnson (S) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Philip Nilsson 
Lennart Eriksson  
Viktoria Nyman  
Fanny Carlin Bromée  
 
NN  
NN  
Nathalie Medina  

nämndsekreterare 
tf. förvaltningschef  
specialistsocionom, §15-§16 
socionom, §15-§16 
 
del av §15 
del av §15  
juridiskt ombud, del av §15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Pia Johnson   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-01-31 
 
 
 
 
 

Paragraf  
§17-§18 (§15-§16 
justerades omedelbart 
och återfinns i separat 
protokoll)  

Underskrifter 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 2019-01-29   

Paragrafer §17-§18   

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 AU § 17    
 
 

Avstämning – hemtjänsten  
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden gav 2017-12-16 socialförvaltningen i uppdrag att ta över hemtjänsten 
till kommunal regi när avtalet med Attendo Omsorg AB löper ut 2019-02-28.  
 
I enlighet med socialnämndens beslut 2018-11-06, §76, ska socialförvaltningen 
löpande rapportera till, och avstämma med, socialnämndens arbetsutskott om hur 
projektet med övertagandet av hemtjänsten fortlöper.   
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar tillförordnad förvaltningschef Lennart Eriksson 
information i ärendet. Lennart informerar om följande:  
‒ 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.  

‒ Socialförvaltningen har genomfört dialogmöten inför övertagandet av 
hemtjänsten med brukare och anhöriga den 16 och 17 januari på Havsblick 
respektive Jonasgården. Träffarna var uppskattade bland åhörarna och 
förvaltningen tog med sig viktiga frågor och funderingar tillbaka till organisationen.  

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 
______________________ 
 
Sändlista  
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SN AU § 18   
 
 

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.  

‒ Arbetet med bokslutet för år 2018 fortsätter.  
 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 
______________________ 
 
Sändlista  


