
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 1 (16) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Flädie och via MS Teams   
Tid 2021-03-23, kl. 18:30-20:59 

 
 

Beslutande Susanne Borgelius (M) 
Anders Olin (M)  
Pia Johnson (S) 
Charlott Enocson (M)  
Krister Wiman (M) 
Anna Ericson (M) 
Lena Svensson (C)  
Britt Hjertqvist (L)  
Paul Andersson (S)  
Oscar Sedira (SD)  
Carina Ericsson (FB)  
 

ordförande 
1:e vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
Ledamot (digitalt) 
Ledamot (digitalt) 
Ledamot (digitalt) 
Ledamot (digitalt)  
Ledamot (digitalt)  
Ledamot (digitalt) 
Ledamot (digitalt)  
Ledamot (digitalt)  

Övriga deltagare Christina Unell (M) 
Ingrid Strömgren (M)  
Curt Gelin (C)  
Christian Kampmann (L)  
Rune Setthammar (S)  
Karin Everlund (S)  
Jeanette Larsson (SD)  
Delphine Raimbault (FB)  
 
Philip Nilsson  
Emma Pihl  
Anna-Maria Banck  
Felicia Mellgren Sandkvist 
Livia Déak Jönsson  
Mica Bodic  
Filippa Swanstein 
Peter Johansson 
 

Ersättare (digitalt) 
Ersättare (digitalt)  
Ersättare (digitalt) 
Ersättare (digitalt)  
Ersättare (digitalt)  
Ersättare (digitalt)  
Ersättare (digitalt) 
Ersättare (digitalt)  
 
nämndsekreterare 
socialchef 
avdelningschef, §19-§27 (digitalt) 
avdelningschef, §19-§27 (digitalt) 
projektledare, §19-§27 (digitalt) 
avdelningschef, §19-§27 (digitalt) 
avdelningschef, §19-§27 (digitalt) 
ekonom, §19-§21 (digitalt)  

Utses att justera Pia Johnson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2021-03-29 
 

Paragraf  
§17-§27 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Susanne Borgelius  
 Justerande  

 
 

  Pia Johnson 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-03-23   

Paragrafer §17-§27   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-03-30 Datum när anslaget  
tas ned 

2021-04-21 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson  
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SOCIALNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

SN § 17   SN/2021:69 – 000  
 
 

Ändring av dagordning 

 
 

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden behandlar ärende "Nedläggning av faderskapsutredning" före 

ärende 4, "Information från avdelningen för individ- och familjeomsorg".  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 18   SN/2021:23 - 751 
 
 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser utredning om faderskap och om denna ska läggas ned enligt 2 kap. 7 § 
Föräldrabalken.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2021-03-16, § 28.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2021-03-16, § 28 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden beslutar att enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken lägga ned utredning 

om faderskap för NN då det visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs 
för bedömning av faderskapsfrågan.  

 
Bilaga SN § 18/21 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 19   SN/2021:39 – 000  
 
 

Information från avdelningen för individ- och familjeomsorg 

 
 

Ärendebeskrivning 
Avdelningschef Felicia Mellgren Sandkvist informerar om socialförvaltningens 
handläggning av SoL och LVM.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 20   SN/2020:254 - 799 
 
 

Rapport om ej verkställda beslut kvartal 4 2020 

 
Ärendebeskrivning  
Socialnämnden ska enligt 16 kap. 6 f-g § SoL och 28 f-g § LSS rapportera alla gynnande 
beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för beslut samt anmäla när besluten verkställts. Rapporten och anmälan ska 
sändas till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, en gång per kvartal.  
 
Socialnämnden ska till fullmäktige enligt 16 kap. 6 h § SoL och enligt 28 h § LSS lämna 
en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser som dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som förflutit från dagen för respektive beslut. 
 
Under fjärde kvartalet 2020 rapporterades totalt ett beslut till IVO som ej verkställt. 
Beslutet gällde Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Beslutet är nu verkställt.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2021-03-16, § 30.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-02-22 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2021-03-16, § 30 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden har tagit del av rapporten och överlämnar den till 

kommunfullmäktige.   
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 21   SN/2021:59 - 042 
 
 

Månadsuppföljning för socialnämnden januari-februari år 2021 

 
Ärende 
Föreligger ekonomisk månadsuppföljning för socialnämnden mellan perioden januari – 
februari år 2021.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2021-03-16, § 35.  
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning för socialnämnden januari - februari år 2021. 
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2021-03-16, § 35 

 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen och lägger den till handlingarna.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 22   SN/2021:87 - 006 
 
 

Riktlinjer kring personalföreträdares rätt att närvara vid 
socialnämndens sammanträden 

 
 

Ärendebeskrivning 
En personalföreträdare är i Kommunallagens (KL 2017:725 7 kap. 10 §) mening en 
företrädare för de anställda. Personalföreträdaren har enligt kommunallagen rätt att 
närvara vid en nämnds sammanträden, de får däremot inte deltaga vid 
kommunstyrelsens, valnämndens, överförmyndarens, eller revisorernas 
sammanträden.  
 
Personalföreträdaren utses särskilt för varje nämnd, i första hand bland dem som är 
anställda inom nämndens verksamhetsområde. I dagsläget är det bara barn- och 
utbildningsnämnden som har verksamma representanter från 
arbetstagarorganisationerna närvarande vid sina sammanträden. 
Kommunledningskontoret har undersökt vilka riktlinjer och bestämmelser som gäller 
kring de fackliga företrädarnas rätt att medverka vid nämndernas sammanträden. 
Detta har sin grund i att det nu finns ett ökat intresse från andra fackliga 
organisationer i andra nämnder än barn- och utbildningsnämnden om att även de ska 
få medverka vid sina respektive nämnders sammanträden.  
 
Kommunledningskontoret ser positivt på att fler fackliga organisationer vill medverka 
vid nämndernas sammanträden och utbyta sina erfarenheter samt åsikter med 
politiken i beredningen av olika beslut.  
 
I skrivelse daterad 2021-02-19 med bilagor presentar kommunledningskontoret 
förslag till riktlinjer för personalföreträdarens rätt att närvara vid socialnämndens 
sammanträden.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2021-03-16, § 31. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från kommunledningskontoret, 2021-02-19  
‒ Bilaga 1: Förslag till reviderad riktlinje 2021-02-23  
‒ Bilaga 2: Remiss översänd till kommunens arbetstagarorganisationer 
‒ Bilaga 3: Yttrande från Vision  
‒ Bilaga 4: Yttrande från SSR  
‒ Bilaga 5: Yttrande från Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Kommunal  
‒ Bilaga 6: Förslag till riktlinje, 2021-01-21 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2021-03-16, § 31 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SN § 22 (forts.)  SN/2021:87 - 006 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden beslutar att anta riktlinjen kring personalföreträdares rätt att 

närvara vid socialnämndens sammanträde i enlighet med bilaga.  
 

./.  Bilaga  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 23   SN/2018:121 - 002 
 
 

Förslag till utseende av dataskyddsombud för socialnämnden 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-17, § 14, att godkänna avtal om anslutning till 
Kommunalförbundet Sydarkiveras tjänst gemensamt dataskyddsombud. Vidare 
beslutade kommunstyrelsen att uppdra till nämnderna att utse Therese Jigsved, 
förbundsjurist på Kommunalförbundet Sydarkivera, till dataskyddsombud. 
 
Nuvarande dataskyddsombud för socialnämnden är Maria Franzén, utredare på 
kommunledningskontoret. Therese ersätter i samband med beslutet därmed henne.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2021-03-16, § 32.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-02-17 § 14 
‒ Protokoll från socialnämnden 2018-05-08 § 30 
‒ Ordförandebeslut, utseende av dataskyddsombud 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2021-03-16, § 32  

 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden utser Therese Jigsved, förbundsjurist på kommunalförbundet 

Sydarkivera, till socialnämndens dataskyddsombud.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 24   SN/2019:283 - 700, SN/2020:279 - 700 
 
 

Införande om begäran av utdrag ur belastningsregistret vid anställning i 
socialförvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden behandlade Sverigedemokraternas motion rörande utdrag ur 
belastningsregistret vid dess sammanträde 2020-09-08, §66. Socialnämnden föreslog 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till socialförvaltningens yttrande i skrivelse daterad 2020-07-02. I yttrandet 
framgick det bland annat att en statlig utredning (SOU 2019:19) 
Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat författningsstöd arbetades 
fram och att det i denna lämnades ett förslag på en ny lag om registerkontroll av 
personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Lagen föreslogs att träda i kraft 2021-01-01. Emellertid är lagstiftningen inte på plats.  
Då socialnämndens arbetsutskott i grunden såg positivt på frågan kring utdrag ur 
belastningsregistret fick förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att begära 
ut utdrag ur belastningsregistret vid prövning om anställning i kommunens 
äldreomsorg i väntan på lagstiftning. Om ett utdrag är möjligt ska förvaltningen även 
formulera riktlinjer för när den sökande ska nekas anställning baserad på vilka 
eventuella brott som förekommer i den sökandes belastningsregister. 
 
I skrivelse daterad 2021-03-09 presenterar socialförvaltningen dess övervägande och 
förslag. Förvaltningen bedömer att vid rekrytering till vårdrelaterade arbeten ska 
begäran om utdrag från belastningsregister göras. Rutiner upprättas inom 
förvaltningen för hur detta ska genomföras. Parallellt implementerar förvaltningen de 
rekryteringsprocesser som nyligen är framtagna. En kvalitetssäker rekryteringsprocess 
är en viktig del i bedömningen om en sökande är lämplig för anställning. Dock ska inte 
utdrag ur belastningsregistret begäras retroaktivt. 

 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2021-03-16, § 33.  
Socialnämndens arbetsutskott föreslog i enlighet med socialförvaltningens förslag att 
socialnämnden skulle besluta om att socialförvaltningen ska införa begäran om utdrag 
ur belastningsregistret för medarbetare inom socialförvaltningen som möter äldre 
invånare i sitt arbete.  
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SOCIALNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SN § 24 (forts.)  SN/2019:283 - 700, SN/2020:279 - 700 
 
Nämndens handläggning 
Vid nämndens handläggning av ärendet lämnar Emma Pihl en redogörelse. Oscar 
Sedira (SD) uppskattar att förvaltningen och arbetsutskottet föreslår att införa 
registerutdrag och att den politiska ledningen uppmärksammat Sverigedemokraternas 
förslag.  
 
Under nämndens handläggning av ärendet föreslår Carina Ericsson (FB) Paul 
Andersson (S) och Pia Johnson (S) en omformulering av beslutet för att innefatta mer 
än bara de anställda som arbetar med äldre, vilket får medhåll från socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-03-09  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-09-15, §94 
‒ Remiss från kommunstyrelsen 2019-12-06  
‒ Motion från Sverigedemokraterna (SD) 2019-11-16 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-07-02 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-08-18, § 75 
‒ Protokoll från socialnämnden 2020-09-08, § 66 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2021-03-16, § 33 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar om att socialförvaltningen ska införa begäran om utdrag 

ur belastningsregistret för medarbetare inom socialförvaltningen som utför 
omvårdnads- och omsorgsarbete. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 25   SN/2021:106 - 007 
 
 

Förslag till plan för intern kontroll år 2021 

 
 
 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 6 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern 
kontroll. Enligt Lomma kommuns styrsystem ska varje nämnd fastställa plan för intern 
kontroll under mars månad varje år.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2021-03-16, § 34. 
 
Nämndens handläggning 
Vid nämndens handläggning av ärendet vill Pia Johnson (S) poängtera att hon ser det 
som positivt att kontrollpunkterna nu i jämförelse med tidigare har blivit färre, så att 
uppföljningen blir mer genomförbar och kontrollerbar.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen 2021-03-16  
‒ Plan för intern kontroll år 2021 för socialnämnden  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2021-03-16, § 34 

 
Socialnämnden beslutar följande:  
Socialnämnden fastställer plan för intern kontroll år 2021 med redaktionell ändring i 
enlighet med bilaga.  
 

./.  Bilaga  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-03-23 
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SN § 26   SN/2021:39 – 000  
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Avdelningschef Anna-Maria Banck lämnar en redogörelse över sin verksamhet. 
Projektledare Livia Déak Jönsson lämnar en statusrapport över övertagandet av 
kommunens särskilda boende.  
 
Vidare diskuterar socialnämnden om kontaktpolitikernas uppdrag och när deras 
verksamhet kan sättas igång igen. Förvaltningen informerar vidare om aktuell status 
kring Covid-19 och om bosättningen.  

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-03-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 27   SN/2021:4 – 002  
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
 

Ärendebeskrivning 
 
Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO  2021-02-26 – 2021-03-17  
- Delegationslista HVO 2021-02-26 – 2021-03-17  
- Delegationslista avgiftsbeslut 2021-02-26 – 2021-03-17  
- Delegationslista org/adm/eko 2021-02-26 – 2021-03-17 
- Tecknande av avtal om gemensam social jour och beredskap efter 

bemyndigande till socialchef  
 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2021-03-16  
 
SN/2019:283 Beslut från kommunstyrelsens 

arbetsutskott, § 39, 2021-03-03 avseende 
Motion (SD) om införande av begäran om 
registerutdrag  

 
SN/2020:301 Återrapportering av 2020 års statsbidrag 

till kommuner inom ramen för 
äldreomsorgslyftet 
 

SN/2020:346 Beslut från Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) avseende anmälan enligt lex 
Maria  

 
SN/2021:3 Beslut från inspektionen för vård och 

omsorg avseende anmälan enligt Lex 
Maria   

 
SN/2021:44 Påminnelse om begäran från IVO avseende 

granskning av kommunens följsamhet till 
23 § lagen om informationssäkerhet 

 
SN/2021:74 Beslut från Lunds Tingsrätt, mål nr. T3653 

Dom 2020-11-17  
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Inkommit brev från Högsta domstolen Ö 
476-21  
 
Slutligt beslut från Högsta domstolen, Ö 
476-21  
 
Slutligt beslut från Hovrätten mål nr. 
T3835-20   

 
SN/2021:99 Utlysning av statsbidrag till kommuner 

från socialstyrelsen för att säkerställa en 
god vård och omsorg av äldre personer  

 
SN/2021:100 Rekommendation från Skånes Kommuner 

avseende att teckna ramöverenskommelse 
med Region Skåne gällande fyra 
målgrupper inom området psyisk hälsa   

 
SN/2021:101 Utlysning av statsbidrag till kommuner för 

habiliteringsersättning år 2021  
 
SN/2021:103 Utlysning av statsbidrag för subventioner 

av familjehemsplaceringar år 2021 från 
socialstyrelsen     

 
SN/2021:104 Enkät från statens offentliga utredningar 

angående socialnämndens möjlighet att 
väcka tala om umgänge 

 
SN/2021:111 Beslut från kommunstyrelsen, 2021-02-17, 

§ 14, avseende godkännande av avtal om 
anslutning av gemensamt 
dataskyddsombud  

 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning av ärendet frågar Pia Johnson (S) om delegationslistorna 
som presenteras för nämnden kan ses över, detta då delegationslistorna ofta 
innehåller personuppgifter. Nämndsekreteraren ska se över alternativa förslag till 
redovisning av delegationslistor och presentera dem vid nämndens kommande 
sammanträde.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av delegationsbeslut och meddelanden och lägger 

dem till handlingarna.  
______________________ 
Sändlista  
 


