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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2015-11-19 
Plats  Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup   
Tid kl. 8.30-9.55 

 

 

Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M), ordförande 

Britt Hjertqvist (FP), vice ordförande 

Conny Bäck (S), ledamot 

Krister Wiman (M), tjg ersättare för Lena Forsberg (M) 

Monica Sandelin (M), tjg ersättare för Anders Widesjö (M) 

 

 

 
Övriga deltagare 

 
Amelie Gustafsson, förvaltningschef  

Monica Wallander, kommunvägledare, §§ 183-184 

Ingela Karlström, ekonom §§ 185-187 

Maria Henriksson, ekonom §§ 185-187 

Mattias Fyhr, nämndsekreterare §§ 184-191 

Sara Sätterberg, nämndsekreterare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Conny Bäck      

Justeringens plats 

och tid 
Lomma kommunhus, 2015-11-25 

 

 

 

 

Paragraf  

183-191 

Underskrifter Sekreterare   

  Sara Sätterberg  

 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 

 

  Conny Bäck    
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott   

Sammanträdesdatum 2015-11-19   

Paragrafer 183-191   

Datum när anslaget 

sätts upp 

2015-11-26 Datum när anslaget  

tas ned 

2015-12-18 

Förvaringsplats för  

protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 

Underskrift 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-11-19 

 

SN AU § 183  

 

 

Ändring av föredragningslistan 
 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ärende 10 angående slutredovisning av 

avslutat KF-projekt, tas upp som ärende 6.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-11-19 

 

SN AU § 184 Dnr SN 2015:145.753 

 

 

Beslut om fördelning av föreningsbidrag för verksamhetsåret 

2016 
 

Ärendebeskrivning  
2007-01-23 fastställde socialnämnden regler för bidragsgivning till föreningar 

inom socialnämndens verksamhetsområde, vilka reviderades 2011-10-04. Revide-

ringarna innebär att förslag till bidragsfördelning numera grundas på ansökan från 

föreningarna.   

 

Vid ansökningstidens utgång, 2015-08-31, hade femton föreningar inkommit med 

ansökan om föreningsbidrag. Huvudparten av föreningarna är väl kända i kom-

munen och har sedan flera år tillbaka erhållit föreningsbidrag från socialnämnden. 

 

Socialförvaltningen har tagit fram en skrivelse med förslag till fördelning av före-

ningsbidrag för verksamhetsåret 2016. I skrivelsen redovisas förslag till fördel-

ning av föreningsbidrag för verksamhetsåret 2016, eventuellt önskat bidrag samt 

förra årets tilldelning av föreningsbidrag. 

 

Förvaltningens förslag innebär att 134 500 kr av totalt avsatta 150 000 kr fördelas 

enligt följande:  

 

Lundabygdens Celiakiförening   7 000 kr 

Reumatikerföreningen i Lundabygden   6 000 kr 

Neuroförbundet Lundabygden   7 000 kr 

Demensföreningen Lomma/Bjärred  20 000 kr 

Röda Korset – Bjärred, Borgeby, Önnerup 20 000 kr 

Lomma Rödakorskrets   20 000 kr 

Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar  

och vuxna i Lund med omnejd   10 000 kr 

Mag- och tarmföreningen i Skåne    7 500 kr 

Synskadades riksförbund  10 000 kr 

BRIS      5 000 kr           

Föräldraföreningen mot narkotika (FMN)   3 000 kr 

Handikappföreningarnas samarbetsorganisation    6 000 kr 

Hörselskadades förbund     5 000 kr 

Mellersta Skånes lokalförening i Personskade- 

förbundet RTP     5 000 kr 

Adoptionscentrum     3 000 kr 

 

Resterande 15 500 kr föreslår förvaltningen reserveras för eventuellt kommande 

bidragsansökningar under löpande år. 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-11-19 

 

forts. SN AU § 184 Dnr SN 2015:145.753 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-11-03 

– Fördelning av föreningsbidrag 2016 förslag 

 

Överläggning  

Conny Bäck (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

– Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens 

budgetförslag för 2016, KS § 166/15 beslutar socialnämndens arbetsutskott 

om fördelning av bidrag enligt följande: 

 

Lundabygdens Celiakiförening   7 000 kr 

Reumatikerföreningen i Lundabygden   6 000 kr 

Neuroförbundet Lundabygden   7 000 kr 

Demensföreningen Lomma/Bjärred  20 000 kr 

Röda Korset – Bjärred, Borgeby, Önnerup 20 000 kr 

Lomma Rödakorskrets   20 000 kr 

Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar  

och vuxna i Lund med omnejd   10 000 kr 

Mag- och tarmföreningen i Skåne    7 500 kr 

Synskadades riksförbund  10 000 kr 

BRIS      5 000 kr           

Föräldraföreningen mot narkotika (FMN)   3 000 kr 

Handikappföreningarnas samarbetsorganisation    6 000 kr 

Hörselskadades förbund     5 000 kr 

Mellersta Skånes lokalförening i Personskade- 

förbundet RTP     5 000 kr 

Adoptionscentrum     3 000 kr 

 

– Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens 

budgetförslag för 2016, KS § 166/15 beslutar socialnämndens arbetsutskott att 

resterande 15 500 kr reserveras för eventuella kommande bidragsansökningar 

under löpande år. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-11-19 

 

SN AU § 185 Dnr SN 2015:57.42 

 

 

Månadsuppföljning per oktober 2015 
 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 

Månadsuppföljning för socialnämnden januari-oktober presenteras.  

 

Beslutsunderlag 

– Socialnämndens månadsrapport januari-oktober 2015 

– Månadsuppföljning januari-oktober 2015 Socialnämnden 

– Månadsuppföljning – Rullande 12-månadersdiagram 2015 

 

Arbetsutskottets handläggning 

Vid nämndens sammanträde lämnar ekonom Ingela Karlström en redogörelse för 

månadsuppföljningen. 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

– Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen och överlämnar 

månadsuppföljning per oktober till socialnämnden. 

– Socialnämndens arbetsutskott konstaterar att helårsprognosen visar på en posi-

tiv budgetavvikelse och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-11-19 

 

SN AU § 186 Dnr SN 2015:58.040 

 

 

Fastställande av socialnämndens nämndsbudget 2016 
 

Ärendebeskrivning 

Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska nämnden fastställa 

nämndsbudgeten inför nästkommande år, 2016. 

 

Kommunfullmäktige fattar beslut 2015-11-19 om budget 2016. Socialnämndens 

nämndsbudget för 2016 är totalt 278 043 tkr och fördelar sig per respektive full-

mäktigeverksamhet enligt nedan:  

 

KF-verksamhet Budget 2015 Budget 2016 Förändring 

HVO 189 550 191 931 2 381 

LSS 44 639 47 369 2 730 

IFO 35 592 38 743 3 151 

Summa 269 781 278 043 8 262 

 

Förvaltningen beskriver budgetförslaget i skrivelse till nämnden. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-11-12 

– Bilaga 1: Sammanställning, socialnämndens budget 2016 

– Bilaga 2: Specifikation av budgetposten Övriga verksamheter 

 

Arbetsutskottets handläggning 

Vid nämndens sammanträde lämnar ekonom Ingela Karlström en redogörelse för 

socialnämndens nämndsbudget 2016. 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

– Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens 

budgetförslag för 2016, KS § 166/15, fastställer socialnämnden socialnämn-

dens nämndsbudget 2016 enligt bilaga. Detta innebär att nämnden omfördelar 

enligt nedan: 

– 85 tkr omfördelas från Hälsa, vård och omsorg till LSS-verksamheten, 

jämfört med KF beslut om budget 2016 

– 285 tkr omfördelas från LSS-verksamheten till Individ- och familje-

omsorg jämfört med KF beslut om budget 2016 

 

./. Bilaga 

 

Conny Bäck (S) deltar inte i beslutet. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-11-19 

 

SN AU § 187 Dnr SN 2015:209.740 

 

 

Investeringsbudget – slutredovisning av avslutat KF-projekt avse-

ende särskilt boende orion 
 

Ärendebeskrivning  
Större investeringsprojekt (över 1 500 tkr) har en beslutad totalutgift vilket inne-

bär att såväl budget som utfall kan sträcka sig över flera år. Så länge projektet på-

går kommer årliga avvikelser mot budget att föras över till nästkommande år. När 

projektet slutredovisas kommer kvarstående investeringsmedel att återlämnas. 

 

Budget för projektet särskilt boende Orion var 2 900 tkr för de inventarier och in-

redning som behövdes införskaffas i samband med iordningställandet av Orion. 

Projektets totala utgift blev dock något lägre än budgeterat och kvarstående inve-

steringsmedel ska återlämnas. Härmed anses projektet avslutat.  

 

Investeringsprojekt särskilt boende Orion  

Budget 2900 

Totalutgift 2445 

Kvarstående investeringsmedel att återlämna 455 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-11-12 

 

 Överläggning 

 Conny Bäck (S) föreslår att ärendet återremitteras till socialförvaltningen för att 

utreda möjligheten att utnyttja kvarstående investeringsmedel för ytterligare inve-

steringar till boende Orion. 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

–   Socialnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till socialför-

valtningen för utredning av möjligheten att utnyttja kvarstående investeringsmedel 

för ytterligare investeringar till boende Orion. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-11-19 

 

SN AU § 188 Dnr SN 2015:109.214 

 

 

Fastställande av nämndsplan för 2016 
 

Ärendebeskrivning  
I enlighet med styrsystemet för Lomma kommun ska nämnden, samordnat med 

förslag till budget, fastställa sitt förslag till nämndsplan för det kommande året. 

Detta förslag ska därefter översändas till kommunstyrelsen för hörande. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-11-12 

– Bilaga 1: Nämndsplan 2016 

– Bilaga 2: Kommunstyrelsens yttrande över nämndernas nämndsplaner 

för 2016, KS § 167/15 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

– Socialnämnden fastställer socialnämndens nämndsplan 2016 

i enlighet med bilaga.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-11-19 

 

SN AU § 189  Dnr SN 2015:206.704 

 

 

Redovisning av resultat från brukarundersökning inom äldre-

omsorgen 
 

Ärendebeskrivning 

På regeringens uppdrag undersöker Socialstyrelsen årligen de äldres uppfattning 

om vården och omsorgen inom områdena hemtjänst och särskilda boenden. Syftet 

med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och om-

sorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och 

som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre.  

 

Undersökningen genomfördes från mars till juni månad. Samtliga personer, 65 år 

och äldre, som den 31 januari 2015 hade hemtjänst minst 2 timmar per månad el-

ler bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara enkäten. 

 

Resultatet presenteras från nationell nivå till verksamhetsnivå med minst 7 sva-

rande. I Lomma kommun besvarade 160 personer hemtjänstenkäten och 65 perso-

ner besvarade enkäten om särskilt boende. 

 

Majoriteten av de områden som undersökningen omfattar ligger inom Förenade 

Cares ansvarsområde. Resultatet från undersökningen kommer att redovisas för 

Förenade Care i slutet av november. Socialförvaltningen kommer be Förenade 

Care att göra en djupare analys av resultatet i respektive verksamhet och åter-

komma till kommunen med förslag på förbättringsåtgärder.  

 

Beslutsunderlag  

– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2015-11-06 

– Socialstyrelsens sammanställning av 2015 års resultat för Lomma från under-

sökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?: Resultat för Lomma - Sär-

skilt boende 

– Socialstyrelsens sammanställning av 2015 års resultat för Lomma från under-

sökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?: Resultat för Lomma - 

Hemtjänst 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

– Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-11-19 

 

SN AU § 190 Dnr SN 2015:208.700 

 

 

Förslag till sammanträdestider för socialnämnden 2016 och fast-

ställande av sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 

2016 
 

Ärendebeskrivning  

Föreligger förslag till sammanträdesdagar för år 2016.  

 

Förslaget har tagit sin utgångspunkt i planeringen för 2015 men har justerats och 

anpassats utifrån tidplanen för inlämning av ekonomiska rapporter, kommunsty-

relsen, kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges gruppmöten. Hänsyn har 

även tagits till skollov och helgdagar.  

 

Förslaget innebär följande sammanträdesdagar: 

 

Socialnämnden: 2 februari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 31 maj, 30 augusti, 27 sep-

tember, 8 november, 6 december. 

 

Nämndssammanträdena börjar kl. 18.30 

 

Socialnämndens arbetsutskott: 21 januari, 18 februari, 17 mars, 19 april, 19 maj, 

21 juni, 18 augusti, 20 september, 27 oktober, 24 november. 

 

Utskottssammanträdena börjar kl. 8.30 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-11-11 

 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta  

följande: 

- Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att fastställa sammanträ-

desdagar för 2016 enligt följande: 2 februari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 31 maj, 30 

augusti, 27 september, 8 november, 6 december samt tiden till kl 18.30. 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Socialnämndens arbetsutskott fastställer sammanträdesdagar för 2016 enligt föl-

jande: 21 januari, 18 februari, 17 mars, 19 april, 19 maj, 21 juni, 18 augusti, 20 

september, 27 oktober, 24 november samt tiden till kl 8.30. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-11-19 

 

SN AU § 191 Dnr SN 2015:208.700 

 

 

Information 
 

Ärendebeskrivning  

Socialchef Amelie Gustafsson lämnar information om aktuella frågor inom nämn-

dens ansvarsområde inför 2016 inför nämndens sammanträde med revisionen. 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:  

- Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


