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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2019-10-24   

Paragrafer §163-§165, §169-§176 
 

  

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-10-30 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-11-21 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson   
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SN AU § 163    
 
 

Ändring av föredragningslistan 

 
 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:  
Ärende 4, "Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen" behandlas efter 
ärende 6. Ärende 9, "Övervägande om vården ska upphöra med stöd av 21 § LVU och 
beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen" och ärende 10 "Övervägande om 
utredning avseende faderskap ska läggas ned enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken" 
behandlas innan ärende 5. Ärende 13, "Förslag till sammanträdestider för 
socialnämnden 2020" behandlas innan ärende 12.  
 
Föredragningslistan fastställs enligt följande:  
 
1. Val av justeringsperson 
2. Godkännande av dagordning  
3. Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen  
4. Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen  
5. Beslut om medgivande kan ges avseende familjehemsplacering enligt 6 kap. 6 § 
socialtjänstlagen  
6. Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen  
7. Övervägande om vården ska upphöra med stöd av 21 § LVU och beslut om bistånd 
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen  
8. Övervägande om utredning avseende faderskap ska läggas ned enligt 2 kap. 7 § 
föräldrabalken  
9. Yttrande avseende överklagat delegationsbeslut  
10. Förslag till yttrande till IVO avseende ej verkställt beslut  
11. Uppföljning av nämndsplan, genomförandeplan januari-september 2019  
12. Förslag till sammanträdestider för socialnämnden 2020  
13. Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden  
14. Nämndinitiativ från Fokus Bjärred avseende att göra en tillsyn på Frösunda omsorg 
AB, särskilda boenden samt att göra en förnyad löpande avtalsuppföljning  
15. Information från förvaltningen  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 164   SN/2019:12 – 759   
 
 

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen avseende NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-10-04  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 164/19.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 165   SN/2019:12 – 759 
 
 

Beviljande av bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av placering för NN på 
institution.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-10-08 

‒ Bilaga: Vårdplan  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beviljar NN placering på institution från och med 

2019-11-01 till och med 2020-04-30. Detta då behovet inte kan tillgodoses på 
annat sätt.  

 
Bilaga SN AU § 165/19.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 169 SN/2019:12 – 759 

Övervägande om utredning avseende faderskap ska läggas ned enligt 

2 kap 7 § föräldrabalken 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ett övervägande om utredning avseende faderskap ska läggas ned enligt 
2 kap. 7 § föräldrabalken.  

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-10-14 

‒ Bilaga 1: EN-Protokoll från myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 
‒ Bilaga 2: Tillfällig blankett i väntan på socialstyrelsens slutliga blankett från 

Skånes universitetssjukhus 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden lägger ner sin utredning om faderskap i enlighet med 2 kap. 7 § 

föräldrabalken då det visat sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för 
bedömning av faderskapsfrågan.  

Bilaga SN AU § 169/19.

_____________________

Sändlista 
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SN AU § 170   SN/2019:12 – 759 
 
 

Yttrande avseende överklagat delegationsbeslut 

 
 

Ärendebeskrivning 
NN fick 2019-06-20 avslag på sin ansökan om insats enligt 9 § 9 punkten LSS avseende 
extern placering. 2019-07-08 inkommer NN med en överklagan av detta beslut.  
2019-07-23 skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten för prövning.  
2019-09-24 inkommer underrättelse från förvaltningsrätten där Lomma kommun ges 
tillfälle att yttra sig över innehåll i inkomna handlingar till förvaltningsrätten från NN:s 
föräldrar.  
 
Socialnämndens arbetsutskott ska därmed avge yttrande till förvaltningsrätten. 
Socialförvaltningen lämnar i skrivelse daterad 2019-10-16 med bilaga sitt förslag till 
yttrande.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-10-16 

‒ Bilaga: Förslag till yttrande gällande skrivelse som inkommit till 
förvaltningsrätten 

‒ Underrättelse från förvaltningsrätten, 2019-09-25  
‒ Begäran om anstånd, 2019-09-25  
‒ Underrättelse från förvaltningsrätten, 2019-09-23  
‒ Yttrande till förvaltningsrätten, 2019-07-23  
‒ Inkommen överklagan, 2019-07-08  
‒ Beslut om avslag på ansökan om insats enligt 9 § 9 LSS avseende extern placering 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 

vidhåller sitt tidigare beslut att avslå enligt 7 § LSS ansökan om extern placering för 
NN.   

 
Bilaga SN AU § 170/19.  

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 8 (19) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-10-24 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 171   SN/2016:1 – 001  
 
 

Förslag till yttrande till IVO avseende ej verkställt beslut 

 
 

Ärendebeskrivning 
2019-09-17 inkom en begäran om yttrande och handlingar rörande ett ej verkställt 
beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till socialnämnden i Lomma med 
diarienummer 8.8.1-18656/2019-3. I skrivelse daterad 2019-09-24 lämnar 
förvaltningen sitt förslag till yttrande över det ej verkställda beslutet samt tillhörande 
handlingar till ärendet.  
 
Socialnämnden har att besluta om yttrandet ska översändas till IVO.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-09-24  

‒ Bilaga 1: Socialförvaltningens anteckningar  
‒ Bilaga 2: Beslutsmeddelande samt utredning, 2018-11-14  
‒ Bilaga 3: IVOs begäran om yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt 

beslut, 2019-09-11 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder 

detsamma till IVO.  
 
Bilaga SN AU § 171/19.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 172   SN/2018:155 - 012 
 
 

Uppföljning av nämndsplan, genomförandeplan januari - september 
2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens nämndsplan för 2019 utgörs av fyra olika nämndsmål. I 
nämndsplanen framgår det att uppfyllelsen av två av målen månadsvis ska rapporteras 
till Socialnämnden. Nämndsmålen som ska följas upp är följande:   
Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska 
utföras.  
 
Mål: 95% av brukarna ska uppge att de har varit delaktiga i upprättandet av 
genomförandeplanen.  
Brukaren ska uppleva att hon eller han får sina behov tillgodosedda i enlighet med det 
som överenskommits i genomförandeplanen.  
Mål: 90% av brukarna ska uppleva att de får sina behov tillgodosedda i enlighet med 
genomförandeplanen  
 
Myndighetsenheten följer upp målen genom direkt fråga till brukarna. Samtliga av 
antalet personer med beviljade insatser per 1 januari 2019 ska vara tillfrågade vid 
årets slut. 

 
Vid socialnämndens föregående sammanträde 2019-09-30, § 91, där nämnden 
behandlade uppföljningen av nämndsplanen till och med augusti månad, konstaterade 
ordförande Susanne Borgelius (M) och andre vice ordförande  
Pia Johnson (S) att vakanshållning av tjänster inom förvaltningen medför en 
begränsning av samtliga genomförandeplaner inom hälsa, vård och omsorg. En 
uppföljning av 60 % av genomförandeplanerna får således anses tillräcklig som 
underlag för bedömning av måluppfyllelse. 
 
 
I skrivelse daterad 2019-10-17 presenterar socialförvaltningen en sammanställning till 
vilken del man har lyckats att uppnå målen under perioden januari-september 2019.   
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SN AU § 172 (forts.)  SN/2018:155 - 012 
 
Resultat för HVO:  
 

Period Andel svarande 
hittills av det 
totala antalet 

Andel av 
svarande 
med 
upprättad 
gfp 

Andel med 
upprättad gfp 
med upplevd 
delaktighet 

Andel med 
upprättad gfp som 
upplever behov 
tillgodosedda 

Januari - 
Februari 

10% (50 av 487) 94% 36% 55% 

Januari - 
Mars 

17% (84 av 487) 99% 47% 51% 

Januari - 
April 

23% (110 av 487) 97% 49% 58% 

Januari - 
Maj 

26% (125 av 487) 98% 51% 62% 

Januari - 
Aug 

34% (165 av 487) 99% 44% 54% 

Januari - 
Sep 

41% (202 av 487) 99% 45% 56% 

 
Resultat för LSS:  
 

Period Andel svarande 
hittills av det 
totala antalet 

Andel av 
svarande 
med 
upprättad 
gfp 

Andel med 
upprättad gfp 
med upplevd 
delaktighet 

Andel med 
upprättad gfp som 
upplever behov 
tillgodosedda 

Januari - 
Februari 

13% (13 av 102) 38% 100% 100% 

Januari - 
Mars 

 36% (37 av 102) 68% 100% 100% 

Januari - 
April 

43% (44 av 102) 64% 100% 100% 

Januari - 
Maj 

58% (59 av 102) 61% 97% 100% 

Januari - 
Aug 

60% (61 av 102) 61% 97% 100% 

Januari - 
Sep 

85% (87 av 102) 59% 98% 100% 
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SN AU § 172 (forts.)  SN/2018:155 - 012 
 
Resultat för IFO:  
 

Period Andel svarande 
hittills av det 
totala antalet 

Andel av 
svarande 
med 
upprättad 
gfp 

Andel med 
upprättad gfp 
med upplevd 
delaktighet 

Andel med 
upprättad gfp som 
upplever behov 
tillgodosedda 

Januari - 
Februari 

8% (23 av 305) 100% 91% 96% 

Januari - 
Mars 

10% (32 av 305) 100% 94% 96% 

Januari - 
April 

13% (40 av 305) 100% 95% 88% 

Januari - 
Maj 

22% (66 av 305) 92% 93% 79% 

Januari – 
Aug 

26% (79 av 305) 84% 92% 80% 

Januari - 
Sep 

30% (87 av 305) 85% 94% 82% 

 
 
Kommentarer på resultatet:  
 
Mätningarna visar att HVO har ett något förbättrat resultat jämfört med föregående 
period. Likt föregående perioder kan man i sammanställning av resultaten se att 
särskilt boende har betydligt bättre resultat än hemtjänsten, det ska dock tilläggas att 
resultatet för särskilt boende har försämrats något jämfört med föregående mätning 
avseende båda målen. För målet avseende delaktighet är resultatet inom hemtjänst 
27% (28% föregående period) och för särskilt boende 64% (66% föregående period). 
På frågan om brukaren upplever att de får sina behov tillgodosedda är resultatet för 
hemtjänst 33% (32% föregående period) och för särskilt boende 81% (84% föregående 
period). Hittills har 32% av de personer med beviljade hemtjänstinsatser den 1 januari 
2019 tillfrågats. Motsvarande siffra för särskilt boende är 60%. 
 
Vid denna mätning uppfyller LSS-verksamheterna fortfarande nämndsmålen. Dock har 
enbart 59% (61% föregående period) av de tillfrågade en upprättad 
genomförandeplan. I sammanställningen av resultatet framgår det att det framförallt 
är inom personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och annan verksamhet 
(t.ex. kontaktperson) som det saknas genomförandeplaner. Periodens resultat 
stämmer överens med det resultat som visats från föregående perioders mätningar. 
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SN AU § 172 (forts.)  SN/2018:155 - 012 
 
IFO visar fortsatt goda resultat, och resultaten har förbättrats något jämfört med 
föregående period. Av sammanställningarna framgår det att det framförallt är 
ekonomiskt bistånd och familjehem som visar låga resultat avseende om det finns en 
upprättad genomförandeplan. Avseende om brukaren upplever att de får sina behov 
tillgodosedda, är resultaten låga inom framförallt HVB och stödboende för 
ensamkommande samt familjehem och ekonomiskt bistånd. Hittills har totalt 30% av 
brukarna inom IFO tillfrågats.  

   
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-10-17 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 173   SN/2019:250 - 000 
 
 

Förslag till sammanträdestider för socialnämnden och dess 
arbetsutskott 2020  

 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2020 
socialnämnden och dess arbetsutskott.  
 
Förslaget har tagit sin utgångspunkt i planeringen för år 2019 men har justerats och 
anpassats utifrån tidsplanen för inlämning av ekonomiska rapporter, 
kommunstyrelsens-, kommunfullmäktiges- och kommunfullmäktiges gruppmötens 
sammanträdesdagar. Utskottets sammanträdesdagar föreslås även flyttas från 
torsdagar till tisdagar. Hänsyn har även tagits till skollov och helgdagar.  
 
Förslaget innebär följande sammanträdesdagar: 
 
Socialnämnden 
Tisdagen den 28 januari, tisdagen den 25 februari, tisdagen den 31 mars, tisdagen den 
5 maj, tisdagen den 16 juni, tisdagen den 1 september, tisdagen den 29 september, 
tisdagen den 3 november, tisdagen den 17 november, tisdagen den 8 december.  
 
Nämndsammanträdena börjar klockan 18:30.  
 
Socialnämndens arbetsutskott  
Tisdagen den 14 januari, tisdagen den 11 februari, tisdagen den 17 mars, tisdagen den 
21 april, tisdagen den 26 maj, tisdagen den 16 juni, tisdagen den 30 juni, tisdagen den 
18 augusti, tisdagen den 15 september, tisdagen den 20 oktober, tisdagen den 3 
november, tisdagen den 24 november.  
 
Utskottssammanträdena börjar klockan 08:30.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från kommunledningskontoret, 2019-10-17 

‒ Bilaga: Sammanträdesdagar 2020 för socialnämnden  
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Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Socialnämndens arbetsutskott fastställer sammanträdesdagar för utskottet 2020 

enligt följande:  
 
Tisdagen den 14 januari, tisdagen den 11 februari, tisdagen den 17 mars, tisdagen 
den 21 april, tisdagen den 26 maj, tisdagen den 16 juni, tisdagen den 30 juni, 
tisdagen den 18 augusti, tisdagen den 15 september, tisdagen den 20 oktober, 
tisdagen den 3 november, tisdagen den 24 november samt tiden till 08:30.  

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
‒ Socialnämnden fastställer sammanträdesdagar för nämnden 2020 enligt följande:  
 

Tisdagen den 28 januari, tisdagen den 25 februari, tisdagen den 31 mars, tisdagen 
den 5 maj, tisdagen den 16 juni, tisdagen den 1 september, tisdagen den 29 
september, tisdagen den 3 november, tisdagen den 17 november, tisdagen den 8 
december samt tiden till 18:30. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden 

 
Ärendebeskrivning 
Idag gällande delegationsordning för socialnämnden fastställdes av socialnämnden 
2019-06-11, § 61. I skrivelse daterat 2019-09-20 presenterar socialförvaltningen, med 
stöd från kommunledningskontoret, förslag till ändringar i gällande 
delegationsordning. Ändringarna är framförallt föranledda av personalförändringar i 
organisationen för IFO och tidigare förbiseende.  
 
Oscar Sedira (SD) inkom den 12 juni 2019 med ett nämndinitiativ avseende att 
tjänstemännens (biståndshandläggarnas) delegation avseende rätten att besluta om 
utbetalningar av försörjningsstöd ska hävas. Istället ska enskild socialchef bemyndigas 
delegation avseende dessa utbetalningar. Förslaget har bemötts av socialförvaltningen 
i en konsekvensanalys i skrivelsen daterad 2019-09-20. I skrivelsen kommer 
förvaltningen fram till att man inte kommer föreslå nämnden att delegera bort rätten 
från socionomerna eller biståndshandläggarna att hantera ekonomiskt bistånd till 
enskild socialchef, då det dels inte ryms inom förvaltningens budget, dels då 
socionomerna och biståndshandläggarna bedöms vara bäst lämpade att hantera 
sådana ärenden.  
    
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen och kommunledningskontoret, 2019-09-20 
‒ Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden  
‒ Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna daterat 2019-06-12 
 
Arbetsutskottets handläggning  
Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet kommer arbetsutskottet fram till att 
punkt C2 under rubriken "Överklaganden och omprövning" bör kompletteras med "[…] 
och vid behov komplettera med ytterligare handlingar […]".  
Fullständig lydelse blir i sådant fall: "Avge yttrande och vid behov komplettera med 
ytterligare handlingar med anledning av överklagat delegationsbeslut". Delegationen 
ska fortsatt vara tilldelat respektive delegat.  
 
Överläggning  
Ordförande Susanne Borgelius (M) yrkar på att socialnämndens arbetsutskott ska 
föreslå socialnämnden att fastställa föreliggande förslag till delegationsordning med 
revidering efter av arbetsutskottets givna direktiv i enlighet med bilaga.  
 
Ordförande ställer proposition på sitt resta yrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutat att bifalla det.   
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Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
‒ Socialnämnden fastställer föreliggande förslag till delegationsordning med 

revidering efter av arbetsutskottets givna direktiv i enlighet med bilaga.  
 

./.  Bilaga  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 175   SN/2019:222 - 740 
 
 

Nämndinitiativ från Fokus Bjärred avseende att göra en tillsyn på 
Frösunda omsorg AB, särskilda boenden samt att göra en förnyad 
löpande avtalsuppföljning 

 
Ärendebeskrivning 
Carina Ericson, ledamot i socialnämnden för Fokus Bjärred (FB), har inkommit till 
socialnämnden med ett nämndinitiativ i enlighet med 4 kap. 20 § kommunallag 
(2017:725). Nämndinitiativet lyfter bland annat upp att socialnämnden bör uppdra åt 
förvaltningen att i enlighet med gällande avtal mellan Frösunda Omsorg AB:s och 
Lomma kommun göra en förnyad avtalsuppföljning i enlighet med avtalets punkt 7.2 
och tillsyn av de särskilda boenden i Lomma kommun som drivs av Frösunda Omsorg 
AB sedan 2016-03-01. Vid tillsynen bör fokus riktas på bemanning och kompetens, och 
utifrån den tillse att samtliga enheter är tillräckligt bemannade, såväl kvantitativt som 
kvalitativt, för att uppnå god kvalitet i vården och omsorgen av äldre.  
 
Vid socialnämndens sammanträde 2019-09-30, § 92, behandlade socialnämnden 
frågan avseende förslag till förlängd tidsfrist gällande avtal med Frösunda Omsorg AB. 
Bakgrunden till detta var att tiden för tecknandet av ett nytt kontrakt om driften av 
vårdboendena på två år skulle gå ut 2019-11-01, och att förvaltningen nu ville föreslå 
nämnden att komma överens med Frösunda om en förlängning av tidsfristen för 
överenskommelse om avtalsförlängning. Anledningen till detta var att förvaltningen 
dels ville invänta den brukarundersökning som socialstyrelsen presenterar årligen, och 
där resultaten för 2019 skulle presenteras i sista veckan i september, dels ville 
förvaltningen även göra en ny avtalsuppföljning gällande de av Frösunda drivna 
vårdboendena.  
 
Socialnämnden beslutade 2019-09-30, § 92, att uppdra åt förvaltningschefen att 
teckna överenskommelse med Frösunda Omsorg AB, om förlängning av tidsfristen för 
överenskommelse om avtalsförlängning (andra förlängningsperioden) till 2020-02-01, 
gällande:  
‒ Avtal 2015-07-06 om verksamhetsdrift av särskilt boende Strandängsgatan i 

Lomma kommun 
‒ Avtal 2015-07-06 om verksamhetsdrift av särskilt boende Vega och särskilt boende 

Orion i Lomma kommun 
‒ Avtal 2015-07-06 om verksamhetsdrift av särskilt boende Jonasgården i Lomma 

kommun 
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SN AU § 175 (forts.)  SN/2019:222 - 740 
 
Socialnämnden beslutade även att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett 
beslutsunderlag, baserat på genomförda aktuella verksamhetsuppföljningar och 
resultatet i 2019 års brukarundersökning, för nämndens beslut i december 2019. 

 
I skrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-10-16 konstaterar man att förslaget 
från Carina Ericson (FB) avseende en ny avtalsuppföljning enligt avtalets punkt 7.2 
redan är planerad och finner inte ett behov av att föreslå nämnden att ta ytterligare 
ett beslut i den frågan.  
 
I övrigt konstaterar förvaltningen att förslaget avseende att göra en tillsyn på Frösunda 
Omsorg AB:s särskilda boenden med fokus på bemanning och kompetens är 
berättigat. Det är även något förvaltningen kommer att ta i beaktning vid sin 
framställan av en ny avtalsuppföljning inför en eventuell avtalsförlängning med 
Frösunda Omsorg AB avseende driften av de särskilda boendena i Lomma kommun. 
Socialförvaltningen kommer med bakgrund av detta därmed föreslå nämnden att inte 
ta ställning i frågan utan att avvakta den avtalsuppföljning som presenteras i början av 
nästa år, där ett av huvudfokusen bland annat kommer vara bemanning och 
kompetens bland personalen som arbetar i Lomma kommuns särskilda boenden som 
bedrivs av Frösunda Omsorg AB.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-10-16  
‒ Nämndinitiativ från Fokus Bjärred (FB), 2019-09-12 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 176   SN/2019:40 – 000 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Frida Kristensson, avdelningschef, informerar om att förvaltningen arbetar med 
riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Förslaget kommer presenteras för nämnden i vinter.  
 
Göran Samuelsson, fastighetschef för samhällsbyggnadsförvaltningen, informerar 
arbetsutskottet om hur boendesituationen ser ut för nyanlända i nuläget. Han 
presenterar information avseende hur många bostäder kommunen i nuläget 
tillhandahåller och hur många bostäder samhällsbyggnadsförvaltningen tror sig inneha 
de kommande två åren.  
 
Avdelningschef Felicia Mellgren Sandkvist informerar om att förvaltningen fortsätter 
att arbeta med förslaget till riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till eget 
boende. Vidare besvarar hon en del frågor som har ställts vid nämndens sammanträde 
den 30 september och vid arbetsutskottets extrainsatta sammanträde den 15 oktober.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


