
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 1 (9) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2019-01-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Flädie   
Tid 2019-01-08, kl. 18:31-19:44 

 
 

Beslutande Susanne Borgelius (M) 
Anders Olin (M)  
Pia Johnson (S) 
Charlott Enocson (M)  
Anna Ericson (M) 
Lena Svensson (C)  
Britt Hjertqvist (L)  
Paul Andersson (S)  
Oscar Sedira (SD)  
Carina Ericsson (FB)  
Christina Unell (M) 
Åsa Ahlström (M)  
 
Ingrid Strömgren (M)  
 
Rune Setthammar (S)  
 
Christer Philipson (KD)  
Curt Gelin (C)  
 

Ordförande §2-§5 
vice-ordförande §2-§5 
2:e vice-ordförande §2-§5 
ledamot §2-§5 
ordförande §1, ledamot §3-§5 
ledamot  
ledamot §2-§5 
ledamot §1, §3-§5 
ledamot 
ledamot 
ersätter Krister Wiman (M) §1, §3-5 
ersätter Susanne Borgelius (M) §1 samt 
Christina Unell (M) §2 
ersätter Anders Olin (M) §1 samt  
Anna Ericson (M) §2 
ersätter Pia Johnson (S) §1 samt  
Paul Andersson (S) §2 
ersätter Charlott Enocson (M) §1 
ersätter Britt Hjertqvist (L) §1 
 

Övriga deltagare Åsa Ahlström (M)  
Ingrid Strömgren (M)  
Curt Gelin (C)  
Christer Philipson (KD) 
Rune Setthammar (S)  
Karin Everlund (S)  
Jeanette Larsson (SD)  
Sofia Åkerman (FB)  
 
Philip Nilsson  
Lennart Eriksson  
 

ersättare §3-§5 
ersättare §3-§5 
ersättare §2-§5 
ersättare §2-§5 
ersättare §3-§5 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare  
tf. förvaltningschef  

Utses att justera Pia Johnson §2-§5 
Paul Andersson §1 
 

 

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-01-14 
 
 

 
 
 
 
 
 

Paragraf  
§1-§5 
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SOCIALNÄMNDEN 2019-01-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande 

§2-§5 
  

  
 
Ordförande 
§1 

Susanne Borgelius  
 

 

  
Justerande 
§2-§5 

Anna Ericson  
 
 

 

  
Justerande  
§1 

Pia Johnson 

   
 Paul Andersson 
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SOCIALNÄMNDEN 2019-01-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-01-08   

Paragrafer §1-§5   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-01-14 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-02-05 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SOCIALNÄMNDEN 2019-01-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

SN § 1    
 
 

Val av ledamöter samt ordförande och vice ordförande till 
socialnämndens arbetsutskott för åren 2019-2022 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Reglemente för socialnämnden § 23 ska det inom socialnämnden finnas ett 
arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare samt 
bland utskottets ledamöter utses en ordförande och en vice ordförande. 
Socialnämnden har att välja ledamöter och ordförande samt vice ordförande till 
arbetsutskottet för åren 2019-2022.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Nomineringar av ordförande, vice ordförande och ledamöter till socialnämndens 

arbetsutskott 
 

Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden beslutar att till ledamöter, ordförande och vice ordförande i 
socialnämndens arbetsutskott för åren 2019-2022 välja följande:  
‒ Susanne Borgelius (M) till ordförande.  
‒ Anders Olin (M) till vice ordförande.  
‒ Charlott Enocson (M), Britt Hjertqvist (L) och Pia Johnson (S) till övriga ledamöter.  
 
På grund av jäv deltar inte Susanne Borgelius (M), Anders Olin (M),  
Charlott Enocson (M), Britt Hjertqvist (L) och Pia Johnson (S) i handläggningen av 
ärendet.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2019-01-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 2    
 
 

Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott för åren 2019-2022 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Reglemente för socialnämnden § 23 ska det inom socialnämnden finnas ett 
arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare samt 
bland utskottets ledamöter utses en ordförande och en vice ordförande. 
Socialnämnden har att välja ersättare till arbetsutskottet för åren 2019-2022.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Nomineringar av ersättare till socialnämndens arbetsutskott  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden beslutar att till ersättare i socialnämndens arbetsutskott för åren 
2019-2022 välja följande:  
‒ Krister Wiman (M), Anna Ericsson (M), Christina Unell (M), Christian Kampmann 

(L), Paul Andersson (S).  
 
På grund av jäv deltar inte Anna Ericsson (M), Christina Unell (M), och Paul Andersson 
(S) i handläggningen av ärendet.  
 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2019-01-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SN § 3    
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
Ärendebeskrivning 
 
Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO 2018-11-28-2018-12-31 
- Delegationslista HVO 2018-11-28-2018-12-31 
- Delegationslista avgiftsbeslut 2018-11-28-2018-12-31 
- Avslag på begäran om utfående av allmän handling, 2018-12-06, 

Lennart Eriksson, tf. förvaltningschef.  
 

1. Beslut från kommunfullmäktige 2018-12-13, § 111 
Godkännande av överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna om 
fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdstjänstlag.      
 

2. Beslut från kommunfullmäktige 2018-11-08, § 64  
Fastställande av budget innefattande budget för år 2019 samt plan för ekonomin 
för åren 2020-2021. Bemyndigande till kommunstyrelsen avseende medel för 
digitalisering. Bemyndigande till kommunstyrelsen avseende upptagande av lån 
och omsättande av lån. Ingående av borgen åt Lomma Servicebostäder AB. 
Bemyndigande till kommunstyrelsen avseende strategiska fastighetsförvärv. 
Fastställelse av finansiella mål och verksamhetsmål. Fastställelse av skattesats för 
år 2019.  

 
3. Dom från förvaltningsrätten i Malmö, 2018-12-06, mål nr. 10523-18    

avseende överklagat beslut rörande sökandes rätt till bistånd.  
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet.     
 

4. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Dnr. 8.4.2-28154/2018-6 
avseende tillsyn av stödboendet för barn och unga vid Lomma stödboende i 
Lomma.    
IVO avslutar ärendet.   
 

5. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Dnr. 8.4.2-28151/2018-4 
avseende tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga i Lomma.  
IVO avslutar ärendet.  
 

6. Dom från förvaltningsrätten i Malmö, 2018-12-13, mål nr. 7974-18    
avseende överklagat beslut rörande sökandes rätt till bistånd.  
Förvaltningsrätten upphäver det överklagande beslutet och återförvisar målet till 
nämnden för ny handläggning i enlighet med skälen för avgörandet.  
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SN § 3 (forts.)  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden har tagit del av delegationsbeslut och meddelanden och lägger 

dem till handlingarna.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2019-01-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 4    
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förvaltningschef Lennart Eriksson presenterar sig för socialnämnden och 
informerar om kommande utbildningsdag för nyvalda samt om kommande 
nämndsdag för socialnämndens ledamöter och ersättare. Vidare informerar  
Lennart Eriksson om socialnämndens olika ansvarsområden och om socialnämndens 
organisation.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  
 
______________________ 
 
Sändlista  
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SOCIALNÄMNDEN 2019-01-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 5    
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
2018-06-19, § 48, fattade socialnämnden beslut om införandet av kontaktpolitiker från 
socialnämnden i Lomma kommun för kommunens särskilda boenden samt för 
kommunens hemtjänstområde från och med 2019-03-01. Syftet är bland annat att få 
en ökad och förbättrad dialog med vårdtagare och deras anhöriga genom att deltaga 
på anhörigträffar. I enlighet med socialnämndens beslut 2018-10-02, § 59, ska 
ordförande för socialnämnden utse nya kontaktpolitiker och uppföljningsperson vid 
kontaktpolitikers uppsägelse alternativt vid ny mandatperiod.  
 
Socialnämndens ordförande Susanne Borgelius (M) begär att de ledamöter och 
ersättare i socialnämnden som är intresserade av att arbeta som kontaktpolitiker ska 
anmäla sitt intresse till nämndens sekreterare.  
 
Nämnden diskuterar att kontaktpolitikernas samtal på anhörigträffarna bör 
återrapporteras till nämnden.   
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.   
 
______________________ 
 
Sändlista  
 
 


