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SN § 1     
 
 

Ansökan om statsbidrag avseende verksamhet Personligt Ombud 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen fördelar årligen statsbidrag till kommunernas verksamhet för personligt 
ombud. Verksamheten riktar sig till personer med långvarig omfattande psykisk 
funktionsnedsättning och som har behov av särskilt stöd för att kunna tillvarata sina 
rättigheter i samhället. Lomma kommun har upphandlat personligt ombud av PO 
Skåne, tillsammans med Staffanstorps kommun.    
 
Redovisningen i enlighet med socialförvaltningens skrivelse (daterad 2020-01-07), 
bilaga 2 och ekonomisk redovisning i enlighet med socialförvaltningens skrivelse 
(daterad 2020-01-07), bilaga 3 har inlämnats till Länsstyrelsen enligt begäran. Enligt 
Länsstyrelsens anvisningar ska ansvarig nämnd ta del av redovisningen och därefter 
ska sammanträdesprotokollet redovisas till Länsstyrelsen.   
 
Ansökan om finansiering genom statsbidrag för personligt ombud ska inkomma till 
Länsstyrelsen senast 2020-03-01. 
 
Socialförvaltningen presenterar i skrivelse daterad 2020-01-07, med dess bilagor, en 
verksamhetsberättelse och en redovisning för Personligt Ombud år 2019, med en 
ekonomisk rapport och en ansökan om ytterligare statsbidrag för verksamhet 
Personligt Ombud år 2020.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2020-01-14, § 2, att godkänna föreliggande 
redovisning, ekonomisk rapport och verksamhetsberättelse från verksamhet rörande 
Personligt Ombud år 2020. Beslutet expedierades till länsstyrelsen 2020-01-15.  
Vidare föreslog socialnämndens arbetsutskott socialnämnden besluta att ansöka om 
statsbidrag för verksamhet med Personligt Ombud för år 2020, i enlighet med 
föreliggande bilaga, hos länsstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-01-07 

‒ Bilaga 1: Verksamhetsberättelse för Personligt Ombud år 2019  
‒ Bilaga 2: Redovisning av verksamhet med Personligt Ombud i Lomma 

kommun 2019 
‒ Bilaga 3: Ekonomisk rapport för verksamhet Personligt Ombud 2019  
‒ Bilaga 4: Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personligt Ombud 2020  

‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-01-14, § 2  
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SN § 1 (forts.)  
 
Överläggning  
Ordförande Susanne Borgelius (M) yrkar på att socialnämnden ska besluta i enlighet 
med arbetsutskottets förslag, med tillägget att socialnämnden beslutar att bemyndiga 
förvaltningschefen att teckna ansökan om statsbidrag.  
 
Ordförande ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt resta 
yrkande och finner att socialnämnden beslutat att bifalla det.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden ansöker om statsbidrag för verksamhet med Personligt Ombud för 

år 2020 i enlighet med bilaga och beslutar att bemyndiga förvaltningschefen att 
teckna denne.  

 
./.  Bilaga  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 2      
 
 

Ianspråktagande av medel avsatta för omställningsarbetet inom 
socialförvaltningen 

 
Ärendebeskrivning 
Under sommar och tidig höst 2019 genomfördes en övergripande genomlysning av 
socialförvaltningen för att undersöka varför förvaltningen haft mer ansträngande 
förutsättningar än tidigare.  
 
Genomlysningen kom att presentera en tydligare och mer samlad bild över hur 
organisationen mår och hur strukturer och verksamheter fungerar. Utifrån 
genomlysningen presenteras också förslag på vad som behöver förändras för att skapa 
en långsiktigt hållbar, kvalitativ och resurseffektiv socialförvaltning. 
  
Utifrån budget 2020 avsatte kommunfullmäktige 2019-10-24, § 88, 5 000 000 kr som 
omställningsmedel för socialförvaltningen för att genomföra de förbättringar som 
genomlysningen visade krävs för att förbättra den obalans som idag råder och 
optimera organisationen utifrån ekonomi och kvalitet.  
 
Socialförvaltningen önskar få ianspråkta medel enligt nedan från de 
omställningsmedel som kommunfullmäktige beslutat om för budget 2020.  
 
‒ Kostnad för omställningsledare, årskostnad 750 000 kr 
‒ Se över lokal och lägenhetsbestånd, kostnad 275 000 kr  
‒ Kompetensutveckling inom hemtjänsten med fokus på det normala åldrandet, 

äldres sjukdomar och läkemedel och äldre, för omvårdnadspersonal inom 
hemtjänsten, kostnad 100 000 kr 

 
Under året kommer ytterligare behov att identifieras, till exempel kompetenshöjande 
insatser för medarbetare inom Individ och familj, och förvaltningen föreslår därmed 
att socialchefen delegeras rätten att ansöka om resterande medel och att 
kommundirektören delegeras att besluta om tilldelning av resterande medel. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-01-14, § 3.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-01-07 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-01-14, § 3  
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SN § 2 (forts.)  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden anhåller om 1 125 000 kr i ett första skede för omställningsarbete 

inom socialförvaltningen hos kommunstyrelsen i enlighet med föreliggande 
förslag. 

 
‒ Socialnämnden beslutar att delegera rätten till socialchefen att ansöka hos 

kommunstyrelsen om resterande medel avseende socialförvaltningens 
omställningsarbete.  

 
‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att delegera rätten till 

kommundirektören om att förmedla resterande medel till socialförvaltningen 
utifrån de insatser som krävs i omställningsarbetet.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2020-01-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 3   SN/2019:222 – 740   
 
 

Avtalsuppföljning beträffande avtal med Frösunda Omsorg AB 
avseende driften av särskilda boenden 

 
Ärendebeskrivning 
Frösunda Omsorg AB har från 2016-03-01 avtal med Lomma kommuns Socialnämnd 
för att bedriva verksamhet i form av särskilt boende vid Jonasgården, Orion 
Strandängsgatan och Vega. Avtalsperioden enligt avtalet är tre (3) år med möjlighet till 
förlängning två (2) år + två (2) år. En första förlängning gjordes med start 2019-03-01.  
 
Inför en eventuell förlängning av avtalet med Frösunda Omsorg AB avseende samtliga 
särskilda boende i Lomma kommun har en avtalsuppföljning genomförts. 
Socialförvaltningen presenterar en avtalsuppföljning för samtliga tre avtal i skrivelse 
daterad 2020-01-07, med dess bilagor. 
 
Sammanfattningsvis förordar förvaltningen att avtalen inte förlängs med Frösunda 
omsorg AB relaterat till de brister som redovisas i den föreliggande 
avtalsuppföljningen. Frösunda omsorg AB levererar enligt förvaltningen inte den 
omvårdnad som kommunen genom avtalet beställt.   
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-01-14, § 4.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-01-07 

‒ Bilaga 1 – Avtalsuppföljning Frösunda omsorg AB 2020-01-09 
‒ Bilaga 2 – Enkätundersökning, ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”, 

Socialstyrelsen 2019  
‒ Bilaga 3 – Brukarundersökning, Lomma kommun, 2019  

‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-01-14, § 4  
 
Socialnämnden beslutar följande:   
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 4   SN/2019:222 – 740 
 
 

Fråga om avtalsförlängning med Frösunda Omsorg AB avseende driften 
av Jonasgårdens särskilda boende 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma Kommun har ingått avtal med Frösunda Omsorg AB gällande verksamhetsdrift 
av särskilda boendet Jonasgården. Avtalet har löpt från 2016-03-01 till 2019-02-28 
med avtalad förlängning 2019-03-01-2021-02-28. Inför en eventuell ny förlängning har 
en avtalsuppföljning genomförts i skrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-01-
07, med dess bilagor.  
 
I avtalsuppföljningen har socialförvaltningen summerat hur Frösunda Omsorg AB levt 
upp till kvalitetskraven i avtalet under tiden från start till dags datum. Bedömningen 
baseras på de avtalsuppföljningar som genomförts, resultaten av Öppna jämförelser 
och övriga uppföljningar som genomförts under avtalstiden. Den baseras även på 
Frösundas ambition och förmåga till förbättringsarbete utifrån tidigare konstaterade 
brister. Resultatet av avtalsuppföljningen visar på kvarstående brister och avtalet bör 
enligt förvaltningen ej förlängas då Frösunda omsorg AB inte levererar den omvårdnad 
som kommunen genom avtalet har beställt. 
 
I skrivelse daterad 2020-01-09 föreslår socialförvaltningen att socialnämnden beslutar 
att inte utnyttja möjligheten till en förlängning av avtalen med Frösunda Omsorg AB 
gällande Jonasgårdens särskilda boende. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-01-14, § 5.  
Arbetsutskottet föreslog socialnämnden besluta att inte utnyttja möjligheten till en 
förlängning av avtalen med Frösunda Omsorg AB gällande driften av Jonasgårdens 
särskilda boende. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-01-09 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-01-07 

‒ Bilaga 1 – Avtalsuppföljning Frösunda omsorg AB 2020-01-09 
‒ Bilaga 2 – Enkätundersökning, ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”, 

Socialstyrelsen 2019  
‒ Bilaga 3 – Brukarundersökning, Lomma kommun, 2019  

‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-01-14, § 5  
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SN § 4 (forts.)   SN/2019:222 – 740 
 
Överläggning  
Paul Andersson (S), Carina Ericson (FB), Lena Svensson (C) och Oscar Sedira (SD) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Ordförande Susanne Borgelius (M) ställer proposition på frågan om bifall respektive 
avslag på arbetsutskottets förslag till beslut, varpå socialnämnden beslutar att bifalla 
det.   

 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden beslutar att inte utnyttja möjligheten till en förlängning av avtalen 

med Frösunda Omsorg AB gällande driften av Jonasgårdens särskilda boende. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 5   SN/2019:222 – 740 
   
 
 

Fråga om avtalsförlängning med Frösunda Omsorg AB avseende driften 
av Strandängsgatans särskilda boende 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma Kommun har ingått avtal med Frösunda Omsorg AB gällande verksamhetsdrift 
av särskilda boende Strandängsgatan. Avtalet har löpt från 2016-03-01 till 2019-02-28 
med avtalad förlängning 2019-03-01-2021-02-28. Inför en eventuell ny förlängning har 
en avtalsuppföljning genomförts i skrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-01-
07, med dess bilagor.  
 
I avtalsuppföljningen har socialförvaltningen summerat hur Frösunda Omsorg AB levt 
upp till kvalitetskraven i avtalet under tiden från start till dags datum. Bedömningen 
baseras på de avtalsuppföljningar som genomförts, resultaten av Öppna jämförelser 
och övriga uppföljningar som genomförts under avtalstiden. Den baseras även på 
Frösundas ambition och förmåga till förbättringsarbete utifrån tidigare konstaterade 
brister. Resultatet av avtalsuppföljningen visar på kvarstående brister och avtalet bör 
ej förlängas då Frösunda omsorg inte levererar den omvårdnad som kommunen 
genom avtalet har beställt. 
 
I skrivelse daterad 2020-01-09 föreslår socialförvaltningen att socialnämnden beslutar 
att inte utnyttja möjligheten till en förlängning av avtalen med Frösunda Omsorg AB 
gällande Strandängsgatans särskilda boende. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-01-14, § 6.  
Arbetsutskottet föreslog socialnämnden besluta att inte utnyttja möjligheten till en 
förlängning av avtalen med Frösunda Omsorg AB gällande driften av Strandängsgatans 
särskilda boende.  

 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-01-09 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-01-07 

‒ Bilaga 1 – Avtalsuppföljning Frösunda omsorg AB 2020-01-09 
‒ Bilaga 2 – Enkätundersökning, ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”, 

Socialstyrelsen 2019  
‒ Bilaga 3 – Brukarundersökning, Lomma kommun, 2019  

‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-01-14, § 6  
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SN § 5 (forts.)   SN/2019:222 – 740 
 

Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden beslutar att inte utnyttja möjligheten till en förlängning av avtalen 

med Frösunda Omsorg AB gällande driften av Strandängsgatans särskilda boende. 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 6   SN/2019:222 – 740 

  
 
 

Fråga om avtalsförlängning med Frösunda Omsorg AB avseende driften 
av Vega och Orions särskilda boenden 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma Kommun har ingått avtal med Frösunda Omsorg AB gällande verksamhetsdrift 
av särskilda boende Orion och Vega. Avtalet har löpt från 2016-03-01 till 2019-02-28 
med avtalad förlängning 2019-03-01-2021-02-28. Inför en eventuell ny förlängning har 
en avtalsuppföljning genomförts i skrivelse från socialförvaltningen daterad  
2020-01-07, med dess bilagor.  
 
I avtalsuppföljningen har socialförvaltningen summerat hur Frösunda Omsorg AB levt 
upp till kvalitetskraven i avtalet under tiden från start till dags datum. Bedömningen 
baseras på de avtalsuppföljningar som genomförts, resultaten av Öppna jämförelser 
och övriga uppföljningar som genomförts under avtalstiden. Den baseras även på 
Frösundas ambition och förmåga till förbättringsarbete utifrån tidigare konstaterade 
brister. Resultatet av avtalsuppföljningen visar på kvarstående brister och avtalet bör 
ej förlängas då Frösunda omsorg inte levererar den omvårdnad som kommunen 
genom avtalet har beställt. 
 
I skrivelse daterad 2020-01-09 föreslår socialförvaltningen att socialnämnden beslutar 
att inte utnyttja möjligheten till en förlängning av avtalen med Frösunda Omsorg AB 
gällande Orion och Vegas särskilda boende. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-01-14, § 7.  
Arbetsutskottet föreslog socialnämnden besluta att inte utnyttja möjligheten till en 
förlängning av avtalen med Frösunda Omsorg AB gällande driften av Vega och Orions 
särskilda boenden.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-01-09  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-01-07 

‒ Bilaga 1 – Avtalsuppföljning Frösunda omsorg AB 2020-01-09 
‒ Bilaga 2 – Enkätundersökning, ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”, 

Socialstyrelsen 2019  
‒ Bilaga 3 – Brukarundersökning, Lomma kommun, 2019  

‒ Protokoll från socialnämnden, 2020-01-14, § 7  
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SN § 6 (forts.)   SN/2019:222 – 740 
 

Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden beslutar att inte utnyttja möjligheten till en förlängning av avtalen 

med Frösunda Omsorg AB gällande driften av Orion och Vegas särskilda boende. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 7    
 
 

Hemställan om medel för övertagande av särskilda boende i Lomma 
kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens arbetsutskott har föreslagit socialnämnden att besluta att inte 
förlänga befintliga avtal med Frösunda omsorg AB och föreslår istället att 
verksamheten ska återgå i kommunal regi från och med 2021-03-01. För att 
övertagandet ska vara framgångsrikt krävs noggrann planering och särskilt fokus för 
kommunen som helhet. Erfarenheter från övertagandet av hemtjänsten ska tillvaratas.  
 
Socialförvaltningen föreslår att en projektledare skyndsamt anställs för uppdraget. 
Hemtagandet var inte känt vid budgetbeslutet inför 2020 och socialförvaltningen 
föreslår därför socialnämnden hemställa hos kommunstyrelsen om medel. Uppdraget 
sträcker sig över hela 2021 för att säkra ett tryggt övertag. Omställningsmedel, avsatta 
av kommunfullmäktige för 2020, är väsentligt att bibehålla för insatser i befintlig 
verksamhet. Dock kan vissa synergieffekter uppnås för medarbetare avseende dessa 
medel. 
 
Uppdragets omfattning kommer att variera något över tid men heltid efter sommaren 
är obligat.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-01-14, § 8.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-01-14 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-01-14, § 8  

 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medel avseende 

lönekostnader, totalt om 1,5 mkr, avsedda för projektledare med uppdrag om 
hemtagande av särskilt boende. Projektledarens anställningsperiod beräknas pågå 
under perioden 2020-04-01 till och med 2021-12-31. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 8    
 
 

Ställningstagande för år 2020 avseende åtgärdsplan för ekonomi i 
balans 

 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden fattade beslut om en åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2019-09-30, 
§ 83. Ett nytt ställningstagande inför 2020 ska i göras för fyra punkter. En punkt 
föreslås kvarstå i sin helhet: 
‒ Stopp för inköp som inte rör den dagliga driften, med möjlighet för 

förvaltningschef att bevilja dispens.   
 
Punkterna som är föremål för förnyade beslut är:  
‒ Anställningsstopp för tillsvidareanställningar och längre visstidsanställningar, 

inklusive prövning av återbesättande av befintliga tjänster, med möjlighet för 
förvaltningschef att bevilja dispens   

‒ Restriktivitet kring mer- och övertid samt timanställningar, med möjlighet för 
förvaltningschef att bevilja dispens 

‒ Stopp för resor och konferenser, med möjlighet för förvaltningschef att bevilja 
dispens 

 
Punkterna föreslås revideras enligt följande:  
‒ Vakansprövningar i vårdtagarnära verksamheter är tidsödande i flera chefsled och 

förvaltningen önskar därmed att detta upphör. 
‒ Avseende mer- och övertid ska fortsatt restriktivitet råda för övertid. Mertid är i 

sig inte dyrare är timanställningar och ger förutsättningar för deltidarbetande 
medarbetare att fylla på sin tjänstgöringsgrad. Att ha tillgång till timanställda är en 
förutsättning för att kunna vara restriktiv avseende övertid. Övertid ska beviljas av 
avdelningschef.  

‒ För att inte förlora omvärldsbevakning bör det lättas något på restriktiviteten 
avseende konferenser. Därför föreslås det att detta stryks. Förvaltningen har fattat 
beslut om att webbsända konferenser ska användas i första hand. Resor ska 
fortsatt beviljas av förvaltningschef. 

 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-01-14, § 9.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-01-07 

‒ Bilaga – Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-01-14, § 9 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 16 (21) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2020-01-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

SN § 8 (forts.) 
 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden beslutar att revidera åtgärdsplanen i enlighet med bilaga.  
 

./.  Bilaga  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2020-01-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 9    
 
 

Tillägg av möjligheten att beställa efterrätt i samband med 
matdistribution 

 
Ärendebeskrivning 
I slutet av januari 2020 kommer brukare inom ordinärt boende att kunna beställa 
färdiglagad kall mat distribuerad direkt till hemmet. Matdistributionen grundar sig på 
ett biståndsbeslut och den sker en gång per vecka. Socialnämnden fattade vid sitt 
sammanträde 2019-12-17, § 118, beslut om portions- samt distributionsavgift. 
 
Det har nu framkommit ett stort intresse från brukare att även få möjlighet att 
beställa efterrätt. Portionsavgiften för efterrätter är 12 kr. Det finns inga 
upphandlingstekniska problem med att i samband med matbeställningen även 
inkludera efterrätter för de som önskar.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-01-14, § 10.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-01-13  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-01-14, § 10 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden beslutar att fastställa avgiften för efterrätt till 12 kronor per 

portion.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2020-01-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 10   SN/2020:11 – 000    
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
Ärendebeskrivning 
 
Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO 2019-12-11 – 2020-01-19  
- Delegationslista HVO 2019-12-11 – 2020-01-19  
- Delegationslista avgiftsbeslut 2019-12-11 – 2020-01-19  
 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2020-01-14  
 
1. Dom från förvaltningsrätten i Malmö med mål nr. 11857-19 avseende överklagat 

beslut angående ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

2. Dom från förvaltningsrätten i Malmö med mål nr. 11609-19 avseende överklagat 
beslut angående ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

3. Dom från hovrätten över Skåne och Blekinge med mål nr. Ö 3831-19 avseende 
överklagat beslut om interimistiskt beslut om umgänge med barn. Hovrätten 
meddelar prövningstillstånd i vissa delar och fastställer umgängesrätten.  
 

4. Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO),  
Dnr. 3.4.2-00162/2020-4. IVO överlämnar klagomål på kommunens verksamhet.  
 

5. Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO),  
Dnr. 3.4.2-00156/2020-4. IVO överlämnar klagomål på kommunens verksamhet.   
 

6. Dom från förvaltningsrätten i Malmö med mål nr. 8709-19 avseende överklagat 
beslut angående ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

7. Dom från förvaltningsrätten i Malmö med mål nr. 1628-19 avseende överklagat 
beslut angående personkretstillhörighet enligt LSS. Förvaltningen bifaller 
överklagandet, målet överlämnas till Socialnämnden i Lomma kommun för fortsatt 
handläggning.  
 

8. Dom från förvaltningsrätten i Malmö med mål nr. 14370-19 avseende överklagat 
beslut angående beredande av vård enligt LVM. Förvaltningsrätten bifaller 
ansökan. Beslutet om vård gäller omedelbart.  
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SOCIALNÄMNDEN 2020-01-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

SN § 10 (forts.)  SN/2020:11 – 000   
 
9. Beslut från kommunstyrelsen, 2019-11-20, § 186/19. Begränsat öppethållande av 

förvaltningarna i kommunhuset 2020.   
10. Beslut från kommunfullmäktige, 2019-12-05, § 105/19. Revidering av reglemente 

för socialnämnden och reglemente för tekniska nämnden samt upphävande av 
avgift till bostadskön för s.k. trygghetsbostäder.  
 

11. Rekommendation från förbundsstyrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) att anta överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska 
industrin och laboratorietekniska industrin fr.o.m. 2020. Daterat 2019-12-13, 
ärendenr. 19/0013.  
 

12. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Dnr. 8.1.2-35529/2019-3. IVO 
avslutar ärendet.   

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

dem till handlingarna.  
 

______________________ 
 
Sändlista 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 20 (21) 

SOCIALNÄMNDEN 2020-01-28 

Utdragsbestyrkande 

SN § 11 SN/2020:10 - 000 

Information från förvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Avdelningschef Felicia Mellgren Sandkvist informerar om socialförvaltningens arbete 
med implementeringen av riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till eget 
boende samt dess övergångsbestämmelser. Felicia informerar bland annat om att 
fastighetsavdelningen under samhällsbyggnadsförvaltningen är införstådd med dess 
innebörd och har anpassat sina rutiner därefter. I dagsläget har 10 stycken boenden 
sagts upp och fler boenden väntas sägas upp under veckan. Vidare listar Felicia 
familjer med särskilda behov som kan vara i behov av stöd från socialförvaltningen 
under tiden för uppsägningen och när uppsägningen ägt rum. Avdelningschefen listar 
även identifierade försvårade omständigheter av implementeringen av riktlinjen, 
vilket bland annat beror på andra myndigheters förlängda handläggningstid i 
ärenden.  

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

______________________ 

Sändlista 
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SN § 12   SN/2020:13 – 000  
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Charlott Enocson (M) påpekar att det nu är viktigt att Lomma kommun informerar 
dess medborgare löpande om vilka förändringar som kommer ske i samband med 
övertagandet av de särskilda boendena. Det är viktigt att inte bara de som är direkt 
berörda får ta del av informationen, utan hela kommunen. Socialchef Emma Pihl 
svarar att man, tillsammans med kommunens kommunikatörer, kommer arbeta aktivt 
med att få ut viktig information till samhället via till exempel dess hemsida och via 
sociala medier.  
 
Carina Ericson (FB) ställer frågande till hur socialförvaltningen arbetar proaktivt med 
ungdomar som riskerar att hamna i kriminella miljöer, med hänvisning till den senaste 
händelsen med ett ungdomsbråk vid en skola i Lomma. Avdelningschef Felicia 
Mellgren Sandkvist hänvisar till att socialförvaltningen är involverade på så sätt att 
man får in orosanmälningar från skola och via närstående eller andra berörda och 
därefter vidtar åtgärder. I övrigt samverkar förvaltningen tillsammans med bland 
annat utbildning, kost, kultur och fritidsförvaltningen (UKF). Lomma kommuns 
trygghetsvärdar har även i en större utsträckning rört sig mer i de områden 
ungdomarna vistas på vid kvällstid för att bibehålla lugnet i området.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden lägger ärendet "Övrigt" till handlingarna.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


