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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdeslokal Önnerup   
Tid 2020-06-30, kl. 08:30-09:57 

 
 

Beslutande Susanne Borgelius (M) 
Anders Olin (M) 
Charlott Enocson (M) 
Pia Johnson (S) 
Christian Kampmann (L) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ersätter Britt Hjertqvist (L) 
 

Övriga deltagare Philip Nilsson 
Felicia Mellgren Sandkvist  
Emma Pihl  
Helena Wallander  
Viktoria Nyman  
Amanda Fyrgård Kronström  
Susanna Ahlin 
Lindha Höglund 
 

nämndsekreterare 
avdelningschef  
förvaltningschef  
avdelningschef, §69-§70 
enhetschef, §69-§70 
biståndshandläggare, §69-§70  
biståndshandläggare, §69-§70  
enhetschef, §67-§68 

Utses att justera Pia Johnson   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-07-01 
 
 
 
 

Paragraf  
§67-§71 

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 2020-06-30   

Paragrafer §67-§71   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-07-02 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-07-24 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson  
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SN AU § 67   SN/2020:12 - 751 
  

 
 

Övervägande enligt 13 § 1 stycket LVU 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 13 §, 1 stycket, LVU avseende NN.  
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-06-11  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.  

 
Bilaga SN AU § 67/20 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 68   SN/2020:12 - 751 
 
 

Prövning av vårdnadsöverflytt enligt 6 kap. 8 § a Föräldrabalken 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser prövning av vårdnadsöverflytt enligt 6 kap. 8 § a föräldrabalken för NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-06-18 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden beslutar i enlighet med 6 kap. 8 a § föräldrabalken ansöka hos 

tingsrätten om att NN förordnas som särskilt förordnad vårdnadshavare för NN. 
Detta då NN:s vårdnadshavare är varaktigt förhindrad att sörja för hans behov.  

 
Bilaga SN AU § 68/20 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 69   SN/2020:12 - 751  
 
 

Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-06-26 
‒ Bilaga: Utredning, 2020-05-12  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bifalla insatsen enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen, samt att bifalla extern placering på internat från och med 2020-
08-01 till och med 2021-06-30.  

 
Beslutet kan komma att prövas på nytt om förhållandena ändras, vilket kan innebära 
att insatser minskar eller upphör helt. Målet är att NN ska utveckla sin sociala förmåga 
och självständighet. Avgift debiteras enligt Lomma kommuns gällande taxa.  
 
Bilaga SN AU § 69/20  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 70    
 
 

Intern kontroll år 2020, redovisning av externa placeringar 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens plan för intern kontroll fastställdes av nämnden 2020-05-05, § 43. 
Planen omfattar följande fyra kontrollmoment/risker:  
‒ Risk för svårigheter att behålla respektive rekrytera personal med rätt kompetens, 

till följd av ofrivillig deltidsanställning  
‒ Risk för hög andel övertidsarbete, med försämrad arbetsmiljö och ökade 

kostnader som följd  
‒ Risk för felaktiga betalningar till leverantörer, till följd av bristande information om 

avtalade priser  
‒ Risk för stora kostnader utöver budget för externa placeringar  
 
I planen framgår också hur och när respektive kontrollområde ska följas upp.  
 
Risk för stora kostnader utöver budget för externa placeringar  
Ökade behov av socialtjänstinsatser för kommuninvånare med komplex problematik 
kan, för det fall de inte kan tillgodoses inom ramen för kommunens egna 
verksamheter, medföra ökade behov av köp av externt boende med vård och omsorg 
(s.k externa placeringar). Då varje extern placering är förknippad med stora kostnader, 
kan behov inom detta område utöver beräknat innebära avsevärda kostnader utöver 
budget.  
 
Kontrollaktivitet och metod  
För området externa placeringar gäller att uppföljning ska ske genom redovisning till 
socialnämndens arbetsutskott av samtliga externa placeringar, vid tre tillfällen; juni 
2020, oktober 2020 samt januari 2021. Redovisningen ska bestå i en sammanställning 
med aktuella respektive under året avslutade externa placeringar, uppdelat per 
verksamhetsområde. Sammanställningar över de externa placeringarna under årets 
första månader redovisas i bilaga 1-3. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-06-23 
‒ Bilaga 1: Redovisning till arbetsutskottet av samtliga externa placeringar, individ- 

och familjeomsorg  
‒ Bilaga 2: Redovisning till arbetsutskottet av samtliga externa placeringar, hälsa, 

vård och omsorg  
‒ Bilaga 3: Redovisning till arbetsutskottet av samtliga externa placeringar, LSS-

verksamhet  
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SN AU § 70 (forts.)   
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 71   SN/2020:10 – 000 

  
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Avdelningschef Felicia Mellgren Sandkvist lämnar en lägesrapport över avdelningarnas 
verksamhet. Vidare informerar hon om förvaltningens plan för hur man ska informera 
nämndens ledamöter och ersättare under sommarperioden avseende förvaltningens 
fortsatta arbete med att hantera coronapandemins konsekvenser på verksamheterna.  
 
Arbetsutskottet diskuterar huruvida förvaltningen bör eller inte bör vidta fler åtgärder 
än de som rekommenderas av smittskydd Skåne för att förhindra en eventuell 
smittspridning av coronaviruset på t.ex. särskilda boende.  
Förvaltningschef Emma Pihl svarar att hon har ett stort förtroende för kommunens 
medicinskt ansvarige sjuksköterska, som regelbundet följer expertmyndigheternas 
rekommendationer och som sedermera även rekommenderar kommunen att följa de 
föreslagna rutinerna. Det finns enligt förvaltningen inte ett behov av att vidta fler 
åtgärder än de som expertmyndigheterna föreslår i dagsläget.  
 
Vidare diskuterar arbetsutskottet frågan om man ska begära ut polisutdrag för 
nyanställda inom den kommunala vården. Förvaltningen arbetar för närvarande fram 
ett remissvar på den motion som väckts i fullmäktige som behandlar frågan. Ärendet 
kommer därför behandlas längre fram.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


