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SOCIALNÄMNDEN  

Plats: Lomma kommun, Stora Sessionssalen 

Tid: 2022-08-30, klockan 18:36-20:20 

Beslutande: 
Susanne Borgelius (M), Ordförande  
Anders Olin (M), 1:e vice ordförande 
Rune Setthammar (S) ersätter Pia Johnson (S), 2:e vice ordförande  
Charlott Enocson (M), Ledamot 
Krister Wiman (M), Ledamot  
Anna Ericson (M), Ledamot 
Lena Svensson (C), Ledamot 
Britt Hjertqvist (L), Ledamot 
Paul Andersson (S), Ledamot 
Oscar Sedira (SD), Ledamot 
Carina Ericsson (FB), Ledamot 
 
Övriga deltagare:  
Ingrid Strömgren (M), Ersättare 
Anne Abrahamsson (M), Ersättare 
Curt Gelin (C), Ersättare 
Christian Kampmann (L), Ersättare 
Christer Philipsson (KD), Ersättare 
Karin Everlund (S), Ersättare 
Jeanette Larsson (SD), Ersättare 
Delphine Raimbault (FB), Ersättare 

Olivia Murdock, Nämndsekreterare 
Maria Zingmark, Kommunsekreterare 
Mica Bodic, t.f. socialchef/avdelningschef 
Mikael Klang, t.f. avdelningschef/enhetschef 
Jeanette Brink, Demenssjuksköterska  
Anna-Maria Banck, Avdelningschef, §39-§40, del av §41 
Lucia Prieto De La Fuente, Avdelningschef 
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Utses att justera: Paul Andersson  

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2022-09-06 

Paragraf: §39-§43 

Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Olivia Murdock 

Ordförande Susanne Borgelius  

Justerande Paul Andersson   
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Justerande  Utdragsbestyrkande 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-08-30 

Paragrafer: §39-§43 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-09-08 

Datum när anslaget tas ned: 2022-09-30 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Olivia Murdock 

Anslaget har signerats digitalt 
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SN § 39 SN/2022:219 

Beslut om fastställande av sammanträdestider för socialnämnden år 2023 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2023. Förslaget har tagit sin 
utgångspunkt i planeringen för år 2022 men har justerats och anpassats utifrån  
tidsplanen för inlämning av ekonomiska rapporter, kommunstyrelsens-, kommunfullmäktiges- och  
kommunfullmäktiges gruppmötens sammanträdesdagar.  Hänsyn har även tagits till skollov och 
helgdagar. 

I jämförelse med tidigare år föreslås socialnämnden sammanträda vid 9 tillfällen istället för 10 
tillfällen. Anledningen till detta är att förvaltningen konstaterar att antalet anmälda ärende i 
månadsskiftet mars/april ofta är få och att det därför finns risk för att sammanträdet behöver ställas 
in. Vid behov rekommenderas dock ordförande att kalla in till ett extrainsatt sammanträde. 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2022-08-16, § 51.  
Arbetsutskottet beslutade att fastställa följande datum för arbetsutskottets sammanträden 2023: 
tisdagar 24/1, 28/2, 28/3, 25/4, 30/5, 27/6, 22/8, 26/9, 24/10, 28/11 samt tiden till 08:30.  

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2022-08-16, § 51 
- Tjänsteskrivelse 2022-06-21 från Kommunledningsförvaltningen  

Beslut: 
Socialnämnden beslutar följande:  

- Socialnämnden fastställer sammanträdesdagar för nämnden år 2023 enligt följande:  
tisdagar 10/1, 7/2, 14/3, 16/5, 13/6, 12/9, 10/10, 14/11, 12/12 samt tiden till 18:30. 

Reservation 
Carina Ericsson (FB) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

./. Bilaga.  

Paul Andersson (S) reserverar sig muntligt mot beslutet.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Ledningsgruppen vid socialförvaltningen 
Socialnämndens förtroendevalda   
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SN § 40 SN/2022:145 

Beslut om utbetalning av bonus i samband med habiliteringsersättning 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun betalar i nuläget 17 kronor i timmen i habiliteringsersättning för de som deltar i 
daglig verksamhet enligt LSS. Under 2022 föreslås höjningen på 17 kronor från 2021 bibehållas, men 
därtill föreslår förvaltningen att det införs ett bonussystem så att deltagarna i daglig verksamhet 
enligt LSS får ta del av hela statsbidraget. 

Förvaltningen har mot bakgrund av syftet med erhållna stimulansmedel utrett möjligheten till 
bonusersättning i Lomma kommun. En utredning som därtill haft sin grund i en jämförelse med 
närliggande kommuners ersättningsnivåer, möjligheten för en bestående höjd ersättning med 
finansiering inom ramen för befintlig budget från 2022 och framåt samt brukarorganisationers och 
anhörigas önskemål om en höjning av ersättningen. 

 

Överläggning 

Ordförande Susanne Borgelius (M) yrkar att socialnämnden ska besluta enligt arbetsutskottets 
förslag.  

Paul Andersson (S), Britt Hjertkvist (L), Oscar Sedira (SD), Lena Svensson (C) och Carina Ericsson (FB) 
yrkar bifall. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2022-08-16, § 52 
- Tjänsteskrivelse 2022-06-20 från Socialförvaltningen 

Beslut: 
Socialnämnden beslutar följande:  

- Socialnämnden beslutar att bibehålla höjning från 2021 habiliteringsersättning för personer 
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS på 17 kronor i timmen, från och med 1 januari 2022 
och tillsvidare. 

- Socialnämnden beslutar att betala ut bonus två gånger om året, i juni och december, till 
deltagarna i daglig verksamhet enligt LSS. Upplägget med bonussystem fortskrider till dess 
att förutsättningarna kring statsbidragen förändras och/eller nytt beslut i frågan tas.   

 _________________________________  
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SN § 40 (fort.) SN/2022:145 

Beslutet expedieras till: 
Socialchef 
Avdelningschef LSS 
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SN § 41 SN/2022:23  

Information från förvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Demenssjuksköterska Jeanette Brink informerar om:  

- Strategi för tillvägagångssätt vid misstänkt eller konstaterad kognitiv-/demenssjukdom 
 
Avdelningschef Anna-Maria Banck informerar om:  

- Utbildningspaket  
- Anställd verksamhetskoordinator 

 
Avdelningschef Lucia Prieto De La Fuente informerar om:  

- Mottagandet av flyktingar från Ukraina 

Beslut: 
Socialnämnden beslutar följande:  

- Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SN § 42 SN/2022:86 

Frågor till förvaltningen 

Ärendebeskrivning 
T.f. socialchef och äldreomsorgschef besvarar Fokus Bjärreds frågor avseende miljön för boende på 
äldreboenden.  

Beslut: 
Socialnämnden beslutar följande:  

- Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SN § 43 SN/2022:29 

Anmälan av delegationsbeslut och meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista avvikelse 2022-06-14-2022-08-23 
- Delegationslista ordförandebeslut 2022-06-14-2022-08-23 
- Delegationslista org/adm/eko 2022-06-14-2022-08-23 
- Delegationslista personalärenden 2022-06-14-2022-08-23 
- Delegationslista IFO 2022-06-14 - 2022-08-24 
- Delegationslista HVO beslut 2022-06-14 - 2022-08-24 
- Delegationslista avgiftsbeslut 2022-06-14 - 2022-08-24 

 
Föreliggande protokoll från:  

- Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2022-08-16 §§ 51-53 
 

Meddelanden: 
- SN/2021:216 Beslut om statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat 

bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden dnr 31745 2021  
- SN/2021:217 Beslut om statsbidrag för prestationsbaserade inom kommunalt finansierad 

vård och omsorg om äldre dnr 9.1-31744 2021  
- SN/2022:77 Protokollsutdrag KS § 85 Information om socialnämndens månadsuppföljning 

maj 2022 samt åtgärdsplan 220622  
- SN/2022:114 KS § 77 Beslut om implementering och finansiering av lokal 

äldreomsorgsreform samt uppdrag till socialnämnden 220622  
- SN/2022:139 Beslut om att avsluta Lex Sarah ärende från IVO dnr. 3.1.2-24464 2022-3  
- SN/2022:165 Beslut om incident från IMY dnr 2022-3468  
- SN/2022:181 KSAU § 142 Redovisning av ej slutbehandlade uppdrag dnr KS KF2022 12 
- SN/2022:182 Beslut om att avsluta Lex Sarah ärende från IVO dnr. 3.1.2-25571 2022-3 
- SN/2022:185 Beslut om att avsluta Lex Sarah ärende från IVO dnr. 3.1.2-25571 2022-3 
- SN/2022:188 Beslut om att avsluta Lex Sarah ärende från IVO dnr. 3.1.2-25560 2022-3  
- SN/2022:192 KS § 78 Hantering av generella statsbidrag från Socialstyrelsen för 

prestationsbaserade medel 220622  
- SN/2022:194 Beslut om att avsluta Lex Sarah ärende från IVO dnr. 3.1.2-25571 2022-3  
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- SN/2022:205 IVO överlämnar uppgifter om verksamheter och avslutar ärende Dnr 3.4.2-
27775 2022-2  

- SN/2022:212 Skrivelse avseende information om kommun- och andelstalsprocesserna inför 
år 2023 

Beslut: 
Socialnämnden beslutar följande: 

- Socialnämnden har tagit del av delegationsbeslut och meddelanden och lägger dem till 
handlingarna. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SN § 44 SN/2022:114  

Beslut om begäran om anstånd med redovisning avseende behov av resurser för 
genomförande av lokal äldreomsorgsreform 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-22, § 77, att uppdra till socialnämnden att implementera den 
lokala äldreomsorgsreformen ”5 timmar i veckan”. Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra till 
socialnämnden att till budgetberedningen återkomma med en redovisning där nämnden beskriver 
vilka resurser som förväntas behövas för att genomföra reformen, utöver de resurser som redan idag 
läggs ner på kompetensutveckling.  

Då socialförvaltningen behöver ytterligare tid för att kvalitetssäkra bedömningen av vilka resurser 
som behövs för att genomföra reformen föreslår förvaltningen att socialnämnden ska besluta att 
begära anstånd med redovisningen till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2022-08-29 från socialförvaltningen  
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-06-22 § 77 
- Protokoll från socialnämnden 2022-04-06 § 86 

Beslut: 
Socialnämndens beslutar följande:  

- Socialnämnden beslutar att begära anstånd med redovisningen till kommunstyrelsen 
avseende behov av resurser för genomförande av lokal äldreomsorgsreform. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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