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 Sammanträdesdatum 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  

Plats: Lomma kommun, Sammanträdesrum Alnarp 

Tid: 2022-04-19, klockan 08:30-11:32 

Beslutande: 
Susanne Borgelius (M), Ordförande  
Anders Olin (M), Vice ordförande 
Britt Hjertqvist (L), Ledamot 
Pia Johnson (S), Ledamot  
Krister Wiman (M) ersätter Charlott Enocson (M), Ledamot  
 
Övriga deltagare:  
Philip Nilsson, Nämndsekreterare 
Emma Pihl, Socialförvaltningschef  
Adelina Rundgren, tf. enhetschef, §17-§21 
Lucia Prieto De La Fuente, avdelningschef, §17-§21 
Susanne Blennow, enhetschef, §22-§25 
Peter Johansson, ekonom, §26 

Utses att justera: Pia Johnson  

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2022-04-26 

Paragraf: §17-§31 

Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Philip Nilsson 

Ordförande Susanne Borgelius  

Justerande Pia Johnson   
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 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2022-04-19 

Paragrafer: §17-§31 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-04-27 

Datum när anslaget tas ned: 2022-05-19 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Philip Nilsson 

Anslaget har signerats digitalt 
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 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 17  

Ändring av dagordning 

Beslut: 
- Ärende ”Information från förvaltningen” och ”Kvartalsrapport” växlar plats på dagordningen. 

Ärende ”Nämndsinitiativ från Fokus Bjärred (FB) kring gällande införande av vårdtyngdsmätning” 
läggs till sist på dagordningen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 18 SN/2022:30 

Övervägande 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser Övervägande enligt socialtjänstlagen för NN.  

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2022-04-05 

Beslut: 
- Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.  

 
Bilaga SN AU § 18/21 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 19 SN/2022:30 

Övervägande 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser Övervägande enligt socialtjänstlagen för NN.  

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2022-03-28 

Beslut: 
- Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

Bilaga SN AU § 19/21 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialförvaltningen 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 20 SN/2022:30 

Övervägande 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser Övervägande enligt socialtjänstlagen för NN.  

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2022-03-28 

Beslut: 
- Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.  

Bilaga SN AU § 20/21 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialförvaltnignen 
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 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 21 SN/2022:30 

Övervägande 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser Övervägande enligt socialtjänstlagen för NN.  

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2022-03-28 

Beslut: 
- Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

Bilaga SN AU § 21/21 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 22 SN/2022:30 

Beviljande om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen för NN.  

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2022-04-06 

Beslut: 
- Socialnämndens arbetsutskott beviljar NN:s ansökan om internat enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen, då behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Målet är att NN ska utveckla sin 
sociala förmåga och självständighet för att efter gymnasiet klara sig i samhället på egen hand.  

Bilaga SN AU § 22/21 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialförvaltningen  
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 23 SN/2022:30 

Beviljande om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen för NN.  

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2022-04-07 

Beslut: 
- Socialnämndens arbetsutskott beviljar NN internatvistelse enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen från 

och med 2022-08-01 till och med 2023-06-30.  

Bilaga SN AU § 23/21 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 24 SN/2022:30 

Avslag på ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen för NN.  

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2022-04-06 

Beslut: 
- Socialnämndens arbetsutskott avslår NN:s ansökan om internat enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen. Detta då behovet kan tillgodoses på annat sätt.  

Bilaga SN AU § 24/21 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 25 SN/2022:30 

Avslag på ansökan om bistånd enligt 9 punkt 6 LSS 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen för NN.  

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2022-02-24 

Beslut: 
- Socialnämndens arbetsutskott avslår NN:s ansökan avseende kompletterande insats 

Kortidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. Bedömningen är att NN tillförsäkras 
goda levnadsvillkor utan den sökta insatsen.  

Bilaga SN AU § 25/21 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 26 SN/2022:77 

Kvartalsrapport för socialnämnden år 2021 

Ärendebeskrivning 
I skrivelse från socialförvaltningen föreligger kvartalsrapport för socialnämnden mellan perioden 
januari – mars år 2022. Nämnden visar en negativ budgetavvikelse på 4,9 mnkr för perioden. 
Budgetavvikelsen inkluderar en negativ förändrad semesterskuld på motsvarande 3,5 mnkr. 
Semesterlöneskulden upparbetas under våren för att sedan minska igen under semesterperioden, 
det vill säga sommaren.  

Prognosen för nämnden på helåret är en negativ budgetavvikelse om 9,5 mnkr. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen 2022-04-19 
- Bilaga: Kvartalsrapport för socialnämnden perioden januari – mars år 2022 

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  

- Socialnämnden godkänner rapporten enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.  

./. Bilaga  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 27 SN/2020:308, SN/2021:281 

Beslut om delegationsrätt för Social jour Syd 

Ärendebeskrivning 
Vellinge kommuns sociala jour begär om socialnämndens förordnade att delegera beslutanderätten i 
brådskande ärenden kopplade till den sociala jouren till somliga av deras anställda och vikarierande 
socialsekreterare.  

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2022-03-22 
- E-post från den sociala jouren i Vellinge kommun 2022-03-21 
- Delegationsordning socialnämnden 2021-10-26 § 65 

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  

- Socialnämnden beviljar anställda tjänstepersoner och vikarier i den sociala jouren möjlighet att 
fatta delegationsbeslut enligt socialnämndens delegationsordning, avsnitt P, i enlighet med 
förvaltningens förslag. Förordnandet gäller till och med 2023-06-13. Vid behov kan förordnandet 
upphävas eller revideras i förtid.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Sociala jouren i Vellinge kommun 
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 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 28 SN/2022:99 

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål respektive rapporterade 
avvikelser och lex sarah inom socialförvaltningen 2021 

Ärendebeskrivning 
I skrivelse från socialförvaltningen 2022-04-07 redovisas inkomna synpunkter och klagomål, samt 
rapporterade avvikelser och lex Sarah inom socialnämndens ansvarsområde 2021.   

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2022-04-07  

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  

- Socialnämnden har tagit del av informationen.   

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 29  

Information från förvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningschef Emma Pihl lämnar en lägesrapport och informerar om vilka punkter som 
förväntas hanteras på nästkommande nämnd.  

Beslut: 
- Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 30 SN/2022:114 

Remissvar över förslag till lokal äldreomsorgsreform 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-04-06, § 86, att skicka remiss på förslag till 
äldreomsorgsreform till socialnämnden för yttrande.  

Förslaget innebär i korthet att möta ett flertal problem inom äldreomsorgen och innebär att cirka 15 
% av den anställdes tid öronmärks för kompetensutveckling. Förslaget ska vara en permanent 
satsning på 20 miljoner kronor årligen.  

I bilaga lämnar socialförvaltningen ett yttrande över förslaget.  

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen 2022-04-25 
- Bilaga: Remissvar över förslag till äldreomsorgsreform 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-06 § 86 
- Bilaga: Ordförandeinitiativ från kommunstyrelsens ordförande 

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  

- Socialnämnden överlämnar yttrande enligt förvaltningens förslag till kommunstyrelsen enligt 
bilaga.  

./. Bilaga  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 31 SN/2022:110 

Nämndsinitiativ Fokus Bjärred, FB, gällande införande av vårdtyngdsmätning inom 
äldreomsorgen i Lomma och Bjärred 

Ärendebeskrivning 
Fokus Bjärred inkom 2022-04-14 med ett nämndsinitiativ gällande förslag till beslut om införande av 
vårdtyngdsmätning inom äldreomsorgen i Lomma och Bjärred, enligt bilaga.  

Nämndsinitiativet lyfter bland annat upp att vårdtyngdsmätningar innebär att det ska bli lättare att 
bedöma hur stor bemanningen bör vara på en avdelning, att det kan genomföras av ordinarie 
personal samt att det lämpligen utförs i samband med varje inflyttning och med rutinmässiga 
uppföljningar två till fyra gånger per år (och vid förändringar i vårdtagarens hälsosituation). Enlig 
förslaget sätter vårdtyngdsmätning ökat fokus på vårdtagarens behov och leder till ökad flexibilitet 
och förenklarat arbetet med att använda befintliga resurser.  

Beslutsunderlag 
- Nämndsinitiativ från Fokus Bjärred 2022-04-14 

Utskottets handläggning 
Socialnämndens arbetsutskott diskuterar nämndinitiativets förslag. Då vårdtyngdsmätning är en 
verksamhetsspecifik fråga behöver ärendet utredas av förvaltningen för att väga eventuella för- och 
nackdelar mot varandra innan ett sådant, i enlighet med förslaget, beslut eventuellt kan fattas. 
Socialnämndens arbetsutskott konstaterar dock att det för tillfället råder stora förändringar i 
verksamheten och att frågan inte kan prioriteras, utskottet konstaterar också att det inte finns något 
praktiskt syfte i att inrätta en sådan mätning.  

Socialnämndens arbetsutskott anser inte att förvaltningen ska uppdras att utreda frågan, och därför 
ska även förslaget avslås.  

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  

- Socialnämnden avslår Fokus Bjärreds (FB) förslag, enligt bifogat nämndsinitiativ, om att inrätta 
vårdtyngdsmätning inom äldreomsorgen i Lomma och Bjärred.  

./. Bilaga  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden 
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