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SOCIALNÄMNDEN 2016-12-06 
Plats  Kommunhuset i Lomma, Sammanträdesrum Alnarp 
Tid Tisdagen den 6 december 2016 kl.18.00–19:30 

 

 

Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) 

Britt Hjertqvist (L)  

Conny Bäck (S) 

Anders Widesjö (M) 

Lena Forsberg (M) 

Krister Wiman (M) 

Anna Ericson (M) 

Monica Sandelin (M)  

Peter Appel (L) 

Pia Johnson (S) 

Karin Everlund (S) 

 

ordförande 

vice ordförande 

2:e vice ordförande 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

tjg. ersättare för Per Bengtsson (S) 

Övriga deltagare Malin Taggu (M) 

Johan Danielsson (M) 

Bert Larsson (M) 

Kristina Kinnman-Starck (M) 

Björn Haaland (M) 

Gunilla Lundström (L) 

Lena Svensson (C) 

Rune Setthammar (S) 

Louise Herslow (MP) 

Amelie Gustafsson  

Åsa-Marie Sundström 

Lennart Eriksson 

Carina Bolin 

Adam Edvinsson 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

förvaltningschef 

avdelningschef 

avdelningschef 

enhetschef 

nämndsekreterare 

 

 
Utses att justera Conny Bäck  

Justeringens plats 

och tid 
Lomma kommunhus, 2016-12-06 

Omedelbar justering 

Paragrafer  

79 

 
Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson  

 Ordförande   

  Sofia Forsgren Böhmer 
 Justerande  

 

 

  Conny Bäck 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 2 (5) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2016-12-06   

Paragrafer 79   

Datum när anslaget 

sätts upp 

2016-12-06 Datum när anslaget  

tas ned 

2016-12-28 

Förvaringsplats för  

protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 

Underskrift 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-12-06 

 

SN § 79 Dnr SN 2016:255.040 

 

 

Årlig översyn av taxor och avgifter 
 

Ärendebeskrivning  
Grunden för kommunens möjlighet att ta ut avgifter finns i Kommunallagen, kap. 

8 §§ 3b-3c. Där framgår att: 

 kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller 

 för tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att tillhandahålla, får 

de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. 

 kommuner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de 

tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller 

(självkostnaden) 

 

Genom bemyndigande från kommunfullmäktige har socialnämnden att hantera 

följande avgiftsformer inom sitt verksamhetsområde: 

 avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg (särskilt föreskrivet i 

Socialtjänstlagen, kap. 8 § 2 samt Hälso- och sjukvårdslagen, § 26) 

 avgifter för mat inom Hälsa, vård och omsorg 

 avgifter för familjerådgivningsverksamhet (Socialtjänstlagen, kap 8 § 2) 

 ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen (Alkohollagen, kap 8 § 

10) 

 avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller 

detaljhandel med öl (Alkohollagen kap 8 § 10) 

 avgifter för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet 

med tobaksvaror (Tobakslagen § 19b) 

 avgifter för kontroll av den som bedriver handel med vissa receptfria 

läkemedel (Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel § 23) 

 avgift för Lomma kommuns bostadskö till trygghetsbostäder 

 

Förvaltningen har i skrivelse redogjort för idag gällande avgift samt 

förvaltningens övervägande rörande eventuella förändringar av avgiftsnivåerna. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-11-24, § 278. 

 

Vid socialnämndens sammanträde lämnar avdelningschef Lennart Eriksson 

information i ärendet. 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-12-06 

 

SN § 79 (forts.) Dnr SN 2016:264.100 

 

 

Beslutsunderlag  

 Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-11-15 

 Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg, fr.o.m. 2017-01-01 

 Förslag till ansöknings- och tillsynsavgifter vid handläggning av 

serveringstillstånd enligt Alkohollagen, fr.o.m. 2017-01-01 

 Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 278/16 

 

Överläggning 

Conny Bäck (S), Pia Johnson (S) och Karin Everlund (S) yrkar att socialnämnden 

beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut med följande ändring: 

– Socialnämnden fastställer avgiften för familjerådgivning till 250 kronor/samtal 

jämfört med nuvarande 400 kronor/samtal. 

 

Propositionsordning 

Sedan överläggningen förklarats avslutad avser ordförande Sofia Forsgren 

Böhmer (M) att ställa proposition på bifall respektive avslag till Conny Bäcks (S), 

Pia Johnsons (S) samt Karin Everlunds (S) ändringsyrkande. 

 

Propositionsordningen godkänns. 

 

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till Conny Bäcks (S), 

Pia Johnsons (S) och Karin Everlunds (S) ändringsyrkande varefter utskottet 

avslår detsamma. 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

 Socialnämnden fastställer följande avgifter för mat inom Hälsa, vård och 

omsorg, att gälla från och med 2017-01-01: 

 Mat i särskilt boende: 99 kr/dygn (2 970 kr/mån) 

 Mat vid korttidsvistelse: 99 kr/dygn (2 970 kr/mån) 

 Matdistribution i ordinärt 

boende, specialkost: 65 kr/portion 

 Mat i dagverksamheten: 60 kr/dag 

 Sondmat: Verklig kostnad (högst 99 kr/dygn) 

 

 Socialnämnden fastställer ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, 

från och med 2017-01-01 enligt bilaga. 

 

 Socialnämnden beslutar att följande avgifter ska vara oförändrade: 

 Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg, utöver den 

förändring som sker med automatik utifrån förändringen i  
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SOCIALNÄMNDEN 2016-12-06 

 

SN § 79 (forts.) Dnr SN 2016:264.100 

 

 

prisbasbeloppet mellan 2016 och 2017 respektive de förändringar som 

sker till följd av revideringen av avgiftsmodellen (SN § 80/16). 

 Avgift för familjerådgivningsverksamhet 

 Avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av 

detaljhandel med öl 

 Avgifter för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig 

näringsverksamhet med tobaksvaror 

 Avgifter för kontroll av den som bedriver handel med vissa receptfria 

läkemedel 

 Avgift för Lomma kommuns bostadskö till trygghetsbostäder 

 

 Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att göra en översyn över avgifterna 

för familjehemsrådgivningsverksamhet. 

 

./. Bilaga. 

 

 Reservation 

Conny Bäck (S), Pia Johnson (S) och Karin Everlund (S) reserverar sig mot 

beslutet till förmån till sitt eget yrkande. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 


