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SN § 33    
 
 

Ändring av dagordningen 

 
 
 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar enhälligt att behandla "Åtgärdsplan för en ekonomi i 

balans för socialnämnden" utan tidigare beredning i socialnämndens 
arbetsutskott. Ärendet "Kvartalsrapport januari-mars år 2020 för socialnämnden" 
flyttas upp på dagordningen och behandlas efter ärendet "Information från 
förvaltningen" följt av "Åtgärdsplan för en ekonomi i balans för socialnämnden".  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 34   SN/2020:10 – 000   
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Emma Pihl lämnar en nulägesanalys av situationen kring coronaviruset sars-
cov-2 och vilka risker man ser att viruset kan orsaka inom förvaltningen. 
 
Vidare informerar Emma Pihl om arbetet med övertagandet av de särskilda boendena 
som kommunen från och med april 2021 ska driva i egen regi samt tillsynsbesöken 
som görs på Frösundas boende.  
 
Avdelningschef Felicia Mellgren Sandkvist informerar om hur arbetet med att vägleda 
nyanlända till eget boende fortsätter och om att migrationsverket hittills har fryst 
fördelningen av kvotflyktingar till landets kommuner på grund av coronaviruset.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 35    
 
 

Kvartalsrapport januari-mars år 2020 för socialnämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
I skrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-04-14 med bilagor föreligger 
kvartalsrapport mars 2020 för socialnämnden.  
 
De åtgärder och insatser som föreligger för socialförvaltningens avdelningar och 
enheter syftar alla till att få verksamhet och budget i balans. Utifrån olika insatser och 
aktiviteter kring personalnära frågor och kvalitetsförbättringar pågår ett strategiskt 
och operativt arbete för att nå uppsatta mål kring ekonomi och organisation.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-04-21, § 39. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-04-14  
‒ Kvartalsrapport för socialnämnden 2020  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-04-21, § 39 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden godkänner kvartalsrapport januari - mars 2020 i enlighet med 

bilaga för socialnämnden och överlämnar densamma till kommunstyrelsen och 
revisionen.   

 
./.  Bilaga  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 36    
 
 

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans för socialnämnden 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-22, § 42 att uppdra åt socialnämnden att 
inkomna med en fastställd åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans. Uppdraget har 
sin grund i det resultat som uppvisats i nämndens kvartalsredovisning för kvartal 1 
under år 2020.    
 
Förvaltningen konstaterar i bilagd skrivelse att förvaltningen befinner sig i ett 
omfattande omställningsarbete och att detta, tillsammans med arbetet att få en 
ekonomi i balans, är ett långsiktigt arbete. Det kommer inte att komma snabba 
resultat på ekonomin för år 2020 även om vissa effekter kommer redan innevarande 
år. Genomlysningen som gjordes 2019 identifierade förbättringsområden. Dock 
kvarstod att i grunden identifiera hur identifierade områden ska förändras, både vad 
gäller arbetet med att utreda hur processer förhåller sig och vad i bristerna i 
genomförandet ligger, men än mer i termer av implementering. Om detta arbete 
skyndas på är risken överhängande att det endast uppnås korta effekter avseende 
ekonomin. Därför måste Socialtjänstens omställningsarbete präglas av en förståelse 
att det inte, som helhet, finns snabba lösningar på komplex problematik. Ett 
förändringsarbete tar tid, men kommer generera goda omkostnader i det längre 
perspektivet.  
 
I bilagan presenterar förvaltningen redan vidtagna åtgärder samt förslag till åtgärder 
för en ekonomi i balans.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Bilaga 1: Åtgärdsplan för en ekonomi i balans för Socialnämnden – efter 

redovisningen avseende kvartal 1 
‒ Bilaga 2: Verksamhetsplan för socialnämnden år 2020  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag till åtgärdsplan för 

ekonomi i balans år 2020 i enlighet med bilaga och översända denna till 
kommunstyrelsen.  

 
./.  Bilaga  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 37    
 
 

Förslag till nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 
Föräldrabalken 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken 
avseende NN. 
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-04-21, § 30.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-03-30 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-04-21, § 30  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden lägger ned faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § då det visar sig 

omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av faderskapsfrågan. 
 
Bilaga SN § 37/20.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 38    
 
 

Förslag till nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 
Föräldrabalken 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken 
avseende NN. 
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-04-21, § 31.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-03-30 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-04-21, § 31  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden lägger ned faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § då det visar sig 

omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av faderskapsfrågan. 
 
Bilaga SN § 38/20.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 39    
 
 

Uppföljning av rapporterade avvikelser inom socialförvaltningen 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt 5 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska vårdgivaren eller den som bedriver 
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ta emot och utreda klagomål och synpunkter 
på verksamhetens kvalitet.  
 
Enligt 5 kap. 6 § ska inkomna rapporter, klagomål och synpunkter sammanställas och 
analyseras för att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens 
kvalitet.   
 
En avvikelse är en upptäckt risk eller händelse som inte överensstämmer med en 
enskild individs vård- eller omsorgsplanering, fastställda rutiner eller vad som gäller 
enligt lag och föreskrift.  
 
I skrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-04-14 presenteras en 
sammanställning som främst fokuserar på SoL- och LSS- avvikelser då HSL-avvikelserna 
behandlas i patientsäkerhetsberättelsen som skrivits av Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska.  
 
Under 2019 rapporterades totalt 2 341 avvikelser varav 1 732 av dem klassas som HSL-
avvikelser. Därmed uppgick antalet SoL och LSS avvikelser till 609. Avvikelser 
rapporterade i de särskilda boendena som drivs av Frösunda ingår i underlaget. 
 
Förvaltningen drar slutsatsen att granskningen av förvaltningens avvikelser under 2019 
visar att förvaltningen även fortsättningsvis behöver arbeta med att vidareutveckla 
rapportering, utredning och analys av avvikelser. Detta utvecklingsarbete behöver ske 
inom samtliga av socialförvaltningens verksamheter.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-04-21, § 35.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-04-14  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-04-21, § 35  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
Sändlista 
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SN § 40    
 
 

Uppföljning av inkomna synpunkter och klagomål 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt 5 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska vårdgivaren eller den som bedriver 
socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. 
Enligt 5 kap. 6 § ska inkomna rapporter, klagomål och synpunkter sammanställas och 
analyseras för att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens 
kvalitet.   
 
Kommuninvånare i Lomma kommun som har synpunkter, förslag eller klagomål på 
kommunens verksamheter har möjlighet att framföra dem på LUKAS, som är 
kommunens system för hantering av synpunkter och klagomål.  
 
Enskilda, anhöriga och närstående kan också framföra synpunkter och klagomål direkt 
till socialförvaltningens verksamheter eller tjänstepersoner. Synpunkter och klagomål 
som inkommer direkt till förvaltningen ska hanteras enligt rutin.  
 
I skrivelse från socialförvaltningen 2020-04-14 presenteras det att det under 2019 kom 
in totalt 23 synpunkter och klagomål i LUKAS som rör socialnämndens ansvarsområde.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-04-21, § 36. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-04-14 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-04-21, § 36  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 41    
 
 

Uppföljning av socialförvaltningens systematiska brandskyddsarbete 
(SBA) 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt styrdokumentet för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i Lomma Kommun 
ansvarar socialnämnden för att styrdokumentet efterlevs inom nämndens 
verksamhetsområde.  
 
Förvaltningschefen bär det yttersta ansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet 
och ansvaret kan inte delegeras vidare. Däremot görs en delegering från 
förvaltningschef till samtliga verksamhetschefer som i sin tur delegerar vidare ner i 
organisationen. Delegering stannar vid brandskyddsansvariga då 
brandskyddskontrollantens arbete ingår i de dagliga arbetsuppgifterna. 
 
I skrivelse daterad 2020-04-24 från socialförvaltningen presenteras det en uppföljning 
av socialförvaltningens systematiska brandskyddsarbete för 2019.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-04-21, § 37.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-04-24 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-04-21, § 37  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 42   SN/2020:73 - 430 
 
 

Remissyttrande över förslag till ny renhållningsordning för Lomma 
kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade 2020-02-24, § 8, att sända förslag till ny 
renhållningsordning för Lomma kommun på intern remiss. Socialnämnden har beretts 
möjlighet att senast 2020-05-15 inkomma med yttrande till tekniska nämnden.  
 
Socialförvaltningen överlämnar i skrivelse daterad 2020-04-16 följande förslag till 
yttrande:  
 
"Socialnämnden anser föreliggande förslag ambitiöst och välbalanserat, och utformat 
på ett sätt som gör det möjligt för nämndens verksamheter att verkningsfullt bidra till 
uppsatta mål. 
 
Med detta sagt vill nämnden föra fram följande: 
 
Vid genomförandet av aktiviteterna i kretsloppsplanen måste hänsyn genomgående 
tas till tillgängligheten för invånare med funktionsbegränsningar. Detta gäller t ex vid 
den fysiska planeringen och avseende information och kommunikation. Det ska vara 
lätt att göra rätt, för alla. 
 
Utifrån ett verksamhetsperspektiv anser nämnden det angeläget att det, med stöd 
från samhällsbyggnadsförvaltningen, genomförs en inventering av verksamheternas 
befintliga avfallshantering. En inventering i syfte att, där de förekommer, finna och om 
möjligt undanröja utrymmesmässiga eller andra hinder för en praktiskt smidig 
hantering för verksamheten. Det ska vara lätt att göra rätt, för alla. 
 
Vidare är det viktigt att upphandlingar som genomförs kommuncentralt och leder till 
avtal för alla förvaltningar att avropa från, säkerställer delaktighet från berörda 
verksamheter. Detta för en ändamålsenlig optimering utifrån såväl kretslopps- som 
verksamhetsperspektiv. 
 
Socialnämnden anser det också angeläget att en uppföljning av förändrade 
nettokostnader till följd av kretsloppsplanen genomförs, såväl för hela kommunen 
som för respektive nämnd. 
 
Socialnämnden har i övrigt inget att erinra mot förslaget." 
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SN § 42 (forts.)  SN/2020:73 - 430 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-04-21, § 40.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-04-16  
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2020-02-24, § 8 
‒ Remissutskick av förslag till ny renhållningsordning, gemensam kretsloppsplan och 

avtalsföreskrifter med bilagor 1-9 
‒ Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-04-21, § 40 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 

detsamma till tekniska nämnden.  
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 43   SN/2020:114 - 700 
 
 

Intern kontrollplan för socialnämnden år 2020 

 
 

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. 
 
Reglemente och anvisningar för intern kontroll har senast reviderats 2018-09-26 och 
blivit fastställt av kommunfullmäktige. Enligt anvisningarna framgår bland annat att 
respektive nämnd ska anta internkontrollplan för innevarande år senast i mars månad. 
Av reglementet framgår också att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att 
tillse att: 
 
‒ En organisation upprättas för den interna kontrollen 
‒ Plan för intern kontroll, som bygger på en riskanalys, antas för varje kalenderår. 
 
Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska 
säkerställa att följande uppnås: 
‒ Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
‒ Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
‒ Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
‒ Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel 
 
Planen ska baseras på en risk- och väsentlighetsanalys av processer och rutiner som 
bedömdes särskilt viktiga att granska. 
 
Socialförvaltningen har i skrivelse daterad 2020-04-15 presenterat ett förslag till plan 
för intern kontroll 2020 där man redogör för de interna kontrollpunkter som föreslås 
utföras inom socialnämndens verksamhetsområde 2020. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-04-21, § 41.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-04-15  
‒ Bilaga: Plan för intern kontroll år 2020 för socialnämnden 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-04-21, § 41 
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SN § 43 (forts.)  SN/2020:114 - 700 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden beslutar att fastställa plan för intern kontroll år 2020 i enlighet 

med bilaga.  
 
./.  Bilaga  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 44   SN/2020: 11 - 000 

  
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO 2020-03-31 – 2020-04-28 
- Delegationslista HVO 2020-03-31 – 2020-04-28 
- Delegationslista avgiftsbeslut 2020-03-31 – 2020-04-28 
 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2020-04-21  
 
1. Dom från förvaltningsrätten i Malmö, 2020-04-03, mål nr 6795-19 avseende 

överklagat beslut gällande rätt till bistånd.  
Förvaltningsrätten upphäver beslutet och bifaller överklagandet. Målet 
överlämnas till socialnämnden.    
 

2. Beslut från inspektionen för vård och omsorg, IVO, 2020-04-14, Dnr. 3.1.2-
12718/2020-3. IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare 
åtgärder.   
 

3. Översiktsplan 2020 för Lomma kommun, inbjudan till samråd. Handlingarna finns 
på www.lomma.se/översiktsplan2020    
 

4. Beslut från kommunstyrelsen, 2020-03-25, § 21. Fastställande av 
budgetförutsättningar och ramar 2021-2024 samt mål enligt god ekonomisk 
hushållning.  
 

5. Beslut från kommunstyrelsen, 2020-03-25, § 26. Uppföljning av intern kontroll för 
Lomma kommun 2019. 
 

6. Beslut från förvaltningsrätten, 2020-04-14, mål nr. 4331-20 avseende omedelbart 
omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, LVU. Förvaltningsrätten fastställer de underställda besluten.  
 

Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av delegationsbeslut och meddelanden och lägger 

dem till handlingarna.  
______________________ 
 
Sändlista 

http://www.lomma.se/%C3%B6versiktsplan2020
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SN § 45   SN/2020:13 - 000 

  
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Carina Ericson (FB) frågar förvaltningen om Frösundas åtgärdsplan och hur de arbetar 
med den. Socialchef Emma Pihl svarar och poängterar att förvaltningen noggrant 
kontrollerar så att Frösunda sköter sitt uppdrag. Carina frågar vidare om bemanningen 
har utökats på de särskilda boendena för att bättre möta de behov som finns. Emma 
svarar att Frösunda har vidtagit åtgärder mot de brister som uppdagats efter 
Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn. Dock finns det, i kommunens egna 
undersökningar, inget entydigt svar på frågan om bemanningen upplevs som 
otillräcklig eller inte. Det beror på vilket boende man besöker och vilken personal man 
frågar. Carina påtalar att Fokus Bjärred tycker det är anmärkningsvärt att 
bemanningssituationen ser ut som den gör med tanke på den kritik som framkommit 
och att man kommer fortsätta följa frågan.  
 
Emma Pihl informerar om att kommunen har beställt en extern utredning som ska visa 
på hur bemanningen kan kunna se ut på de särskilda boendena och hur budgeten kan 
komma att behöva formas därefter. Underlaget kommer presenteras i slutet av 
sommaren.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden lägger ärendet "Övrigt" till handlingarna.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


