
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 1 (16) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2021-02-02 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Alnarp och MS Teams   
Tid 2021-02-02, kl. 19:04 – 22:00  

Sammanträdet ajournerades kl. 19:51-20:00, 20:44-20:49, 21:40-21:46 
 

 

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)  
Carina Ericsson (FB)  
Jeanette Larsson (SD) 
Delphine Raimbault (FB) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande (digitalt) 
ledamot (digitalt) 
ledamot (digitalt) 
ledamot (digitalt) 
ledamot 
ledamot (digitalt) 
ledamot (digitalt) 
ledamot §2-§9 
ersätter Oscar Sedira (SD) (digitalt)  
ersätter Carina Ericsson (FB) §1 (digitalt)  
 

Övriga deltagare Christina Unell (M) 
Ingrid Strömgren (M)  
Curt Gelin (C)  
Rune Setthammar (S)  
Karin Everlund (S)  
Delphine Raimbault (FB)  
 
Philip Nilsson  
Emma Pihl 
Felicia Mellgren Sandkvist  
Livia Déak Jönsson  
Anna-Maria Banck  
 

ersättare (digitalt) 
ersättare (digitalt) 
ersättare (digitalt) 
ersättare (digitalt) 
ersättare, §1-§2 (digitalt) 
ersättare, §2-§9 (digitalt)  
 
nämndsekreterare (digitalt) 
socialchef/förvaltningschef 
avdelningschef, §1 (digitalt) 
projektledare, del av §1 (digitalt) 
avdelningschef, §1 (digitalt) 

Utses att justera Pia Johnson   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2021-02-09  
 
 
 
 

Paragraf  
§1, §3-§9 
(§ 2 justerades 
omedelbart och 
återfinns i ett separat 
protokoll)  

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Susanne Borgelius  
 Justerande  

 
 

  Pia Johnson  
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SOCIALNÄMNDEN 2021-02-02 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-02-02   

Paragrafer §1, §3-§9   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-02-10 Datum när anslaget  
tas ned 

2021-03-03 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson   
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       Sammanträdesdatum s. 3 (16) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2021-02-02 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

SN § 1    
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Avdelningschef Felicia Mellgren Sandkvist informerar om hur arbetet med att vägleda 
nyanlända till eget boende fortsätter samt om anvisningstalet för år 2021.  
 
Projektledare Livia Déak Jönsson informerar om övertagandet av kommunens 
särskilda boende.  
 
Socialchef Emma Pihl informerar om två Lex Marior och en Lex Sarah som har 
upprättats och skickats till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).  
Vidare diskuterar hon om snabbtester för Covid-19 och lämnar en kort ekonomisk 
redogörelse för år 2020. Bokslutet presenteras för nämnden vid nästa sammanträde.  

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 19:51 - 20:00 för en kortare rast.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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       Sammanträdesdatum s. 4 (16) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2021-02-02 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 3   SN/2020:146 - 012 
 
 

Verksamhetsplan för socialförvaltningen år 2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lomma kommuns styrsystem ska en verksamhetsplan för respektive förvaltning 
tas fram efter att respektive nämnds nämndsplan är fastslagen. Verksamhetsplanen på 
förvaltningsnivå ska behandlas i respektive nämnd för hörande, därefter kan den 
upprättas av förvaltningschefen.   
 
Socialförvaltningen presenterar sitt förslag till verksamhetsplan för socialförvaltningen 
för år 2021.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2021-01-19, § 6.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-01-15 
‒ Verksamhetsplan för socialförvaltningen år 2021 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2021-01-19, § 6. 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av socialförvaltningens verksamhetsplan för år 2021.  

 
______________________ 
 
Sändlista 

https://lomma.se/download/18.21f33684168332a31d8bd0cb/1576237415221/Styr-+och+kvalitetssystem+Lomma+kommun.pdf
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SOCIALNÄMNDEN 2021-02-02 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 4   SN/2021:22 - 753 
 
 

Redovisning av verksamhet Personligt Ombud år 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 ska ha lämnats in till Länsstyrelsen innan den 15 januari 2021. 
Redovisningen har därför inlämnats till Länsstyrelsen enligt begäran. Enligt 
Länsstyrelsens anvisningar ska förvaltningschef ta del av redovisningen och därefter 
ska sammanträdesprotokollet från arbetsutskott och nämnd redovisas till 
Länsstyrelsen.   
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2021-01-19, § 7.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-01-11 
‒ Verksamhetsberättelse för personligt ombud år 2020  
‒ Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Lomma kommun år 2020 
‒ Ekonomisk rapport  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2021-01-19, § 7  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden godkänner redovisningen i enlighet med bilagor.  
 
./. Bilaga A, B, C 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-02-02 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 5   SN/2021:31 - 779 
 
 

Patientsäkerhetsberättelse för år 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
I skrivelse daterad 2021-01-08 lämnar socialförvaltningen ett förslag till 
patientsäkerhetsberättelse för året 2020.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2021-01-19.  
Arbetsutskottet beslutade bland annat att upplysa socialförvaltningen om ett 
eventuellt behov av redaktionella ändringar i patientsäkerhetsberättelsen. Om 
patientsäkerhetsberättelsen behövde revideras önskades denna delges nämnden till 
dess sammanträde 2021-02-02.   
Vid dagens sammanträde har socialförvaltningen inkommit med en reviderad 
patientsäkerhetsberättelse.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Patientsäkerhetsberättelse år 2020 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2021-01-19, § 8 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden godkänner och fastställer förslag till patientsäkerhetsberättelsen 

för år 2020 i enlighet med föreliggande reviderade förslag.  
 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-02-02 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 6   SN/2020:376 - 700, SN/2020:387 - 700 
 
 

Nämndsinitiativ från Socialdemokraterna (S) avseende förslag till 
utredning efter uppmärksammat fall om behandlingsbegräsningar 

 
 

Ärendebeskrivning 
2020-12-28 inkommer Socialdemokraterna (S) med ett nämndsinitiativ avseende 
förslag till utredning. Nämndsinitiativet diskuterar bland annat det är viktigt att 
socialnämnden har insyn i hur förvaltningen agerat i frågan kring 
behandlingsbegränsningar som uppmärksammats av media. Socialdemokraterna 
föreslår att socialförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en utredning av 
kommunens hantering av ärendet. I uppdraget finns en rad frågor som man önskar få 
besvarade. 
 
I skrivelse daterad 2021-01-11 hänvisas till den externa utredning som redan gjorts 
och svarar på de frågor som ställs.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2021-01-19, § 9.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-01-11 
‒ Nämndsinitiativ från Socialdemokraterna  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-12-28  
‒ Utredning från Acceptus kring socialförvaltningens hantering efter 

behandlingsbegräsningarna  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2021-01-19, § 9 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen och anser nämndsinitiativets 

frågeställningar besvarade med hänvisning till socialförvaltningens skrivelse 
daterad 2021-01-11.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-02-02 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 7 SN/2020:112 - 041, SN/2020:190 - 041, 

SN/2020:386 - 770, SN/2021:8 - 000 
 
 

Nämndsinitiativ från Fokus Bjärred (FB) angående beslut om 
organisationsförändringar kring nattsjuksköterskor 

 
Ärendebeskrivning 
2021-01-06 inkommer Fokus Bjärred i socialnämnden med ett nämndsinitiativ. 
Nämndsinitiativet handlar om organisationsförändringar kring nattsjuksköterskor inom 
socialförvaltningen, som blev känt efter en artikel i media. Fokus Bjärred ställer sig 
kritiska till beslutet som tagits inom socialförvaltningen och föreslår socialnämnden 
besluta att inte minska antal nattsjuksköterskor i hemsjukvården.  
 
I skrivelse daterad 2021-01-14 överlämnar socialförvaltningen ett yttrande till 
socialnämnden inkluderat ett förslag att avslå Fokus Bjärreds förslag.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2021-01-19, § 10. 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog socialnämnden besluta följande:  
"Socialnämnden beslutar avslå Fokus Bjärreds förslag om att inte minska antalet 
nattsjuksköterskor i hemsjukvården med hänvisning till socialförvaltningens yttrande." 
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning av ärendet uttrycker Fokus Bjärred (FB) att man är 
mycket kritiska mot ett beslut om en eventuell minskning av nattsjuksköterskor i 
hemsjukvården. Jeanette Larsson (SD) och Paul Andersson (S) ger sitt stöd till 
nämndsinitiativets förslag. Stora delar av nämnden uttrycker att man har ett 
förtroende för förvaltningen. Paul Andersson (S) menar att även han har förtroende 
för förvaltningen men vill hjälpa dem att fatta välgrundade beslut.  
 
Socialchef Emma Pihl uttrycker att utredningen som är gjord, och budgeten som 
socialnämnden själva tagit beslut om, visar att den organisatoriska förändringen är 
nödvändig och står bakom sitt förslag. Socialnämndens ordförande Susanne Borgelius 
(M) uttrycker att hon står bakom förvaltningen och arbetsutskottets bedömning och 
förslag.  
 
Överläggning  
Jeanette Larsson (SD yrkar på att socialnämnden ska bifalla nämndsinitiativets förslag 
om att socialnämnden ska besluta att inte minska antalet nattsjuksköterskor i 
hemsjukvården. Paul Andersson (S) yrkar även han på bifall till nämndsinitiativets 
förslag och lämnar även följande tilläggsyrkande:  
"Att förvaltningen innan justering av eventuell nattbemanning och innan en planerad 
minskning genomförs, tar fram en grundlig utredning för hur en skälig nivå för  
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       Sammanträdesdatum s. 9 (16) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2021-02-02 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

SN § 7 (forts.) SN/2020:112 - 041, SN/2020:190 - 041, 
SN/2020:386 - 770, SN/2021:8 - 000 

 
nattbemanningen totalt sett skall utformas med USK, sjuksköterskor och övrig 
personal för både hemtjänsten och för särskilda boende, efter att vi har tagit över 
driften av SÄBO. Denna utredning bör vara färdig efter att vi tagit över SÄBO då vi 
därefter rimligen borde känna till verksamhetens behov bättre." 
 
Ordförande Susanne Borgelius (M) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras 21:40 - 21:46.  
 
Propositionsordning  
Ordförande Susanne Borgelius (M) visar och läser upp föreliggande förslag för 
nämnden och får dess godkännande om att hon uppfattat dem korrekt.  
 
Ordförande meddelar att hon först avser att ställa sitt eget yrkande mot Jeanette 
Larssons (SD) yrkande. Därefter avser hon ställa proposition på frågan om bifall 
respektive avslag på Paul Anderssons (S) tilläggsyrkande.  
 
Propositionsordningen godkänns.  
 
Ordförande ställer sitt yrkande emot Jeanette Larssons (SD) yrkande och finner att 
socialnämnden beslutat bifalla ordförandes yrkande.  
 
Därefter ställer hon proposition på frågan om bifall respektive avslag på Paul 
Anderssons (S) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden beslutat avslå hans 
yrkande.  

 
Beslutsunderlag 
Nämndsinitiativ från Fokus Bjärred i socialnämnden, 2021-01-06 
Protokoll från kommunstyrelsen 2020-03-25, § 21  
Protokoll från socialnämnden 2020-06-16, § 48 
Protokoll från kommunstyrelsen 2020-09-30, § 114  
Protokoll från kommunfullmäktige 2020-10-22, § 73  
Protokoll från socialnämnden 2020-11-17, § 97  
Hälso- och sjukvårdsrapport 2020-06-20 
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2021-01-19, § 10  

 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden beslutar avslå Fokus Bjärreds förslag om att inte minska antalet 

nattsjuksköterskor i hemsjukvården med hänvisning till socialförvaltningens 
yttrande.  

 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 10 (16) 

SOCIALNÄMNDEN 2021-02-02 

Utdragsbestyrkande 

SN § 7 (forts.) SN/2020:112 - 041, SN/2020:190 - 041, 
SN/2020:386 - 770, SN/2021:8 - 000 

Reservation 
Jeanette Larsson (SD) reserverar sig skriftligen till förmån för sitt eget yrkande. Carina 
Ericsson (FB) reserverar sig skriftligen emot beslutet och Paul Andersson (S) 
reserverar sig muntligen till förmån för sitt eget yrkande.  

./. Bilaga A, B

______________________ 

Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-02-02 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 8   SN/2021:4 – 000  
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 
 
 
Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO  2020-12-03 – 2021-01-29 
- Delegationslista HVO 2020-12-03 – 2021-01-29 
- Delegationslista avgiftsbeslut 2020-12-03 – 2021-01-29 
- Delegationslista avvikelse 2020-11-01 – 2021-01-29 
- Delegationslista org/adm/eko 2020-11-01 – 2021-01-29 
- Delegationslista tobak 2020-11-01 – 2021-01-29 
 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2021-01-19 
 
SN/2013:54 Budget för Kriscentrum mellersta Skåne år 

2021 
 
SN/2018:27 Protokoll från Lunds tingsrätt i mål T3727-

20 aktbilaga 34  
 
Sammanställning i mål nr T3727-20 
aktbilaga 35 

 
SN/2019:295 Beslut från kommunstyrelsen §146, 2020-

11-18 avseende begränsat öppethållande 
av förvaltningarna i kommunhuset år 2021 

 
SN/2020:61 Utbetalning av medel i enlighet med 

överenskommelse med staten och SKR  
 
SN/2020:73 Beslut från kommunfullmäktige §73, 2020-

12-03 avseende beslut om antagande av 
ny renhållningsordning för Lomma 
kommun 

 
SN/2020:151 Missiv med kommunicering av 

beslutsunderlag och möjlighet till yttrande 
från IVO 

 
 Protokoll från IVO över intervju med vik. 

MAS 2020-12-07 dnr. 3.5.1 – 21890_2020-
6 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-02-02 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

SN § 8 (forts.)   SN/2021:4 – 000  
  
SN/2020:166 Meddelande om antagen Energi- och 

klimatplan för Lomma kommun år 2021-
2025 

 
SN/2020:201 Information från SCB om utjämning av LSS 

kostnader 2021 
 
 Utjämning av LSS kostnader 2021, utfall 

december månad  
 
SN/2020:234 Meddelande om beslut i ärende från IVO 

dnr. 3.6.1-29868_2020-19 
 
SN/2020:241 Beslut om avskrivning från Malmö 

Förvaltningsrätt i mål nr. 14504-20 m.fl. 
med avslag på ansökan om ingripande 
enligt LOU 
 
Dom från Förvaltningsrätten i Malmö mål 
nr. 14504-20 m.fl. med avslag på ansökan 
om ingripande enligt LOU 
 

 
SN/2020:255 Meddelande om Statsbidrag från 

socialstyrelsen till kommunerna för en 
särskild satsning på krisstöd mm.  

 
SN/2020:288 Bildspel från Skånetrafikens 

Tjänstemanna- och politikerråds 
sammanträde 2020-12-04  
 
Meddelande om möjlighet att ta del av 
Tjänstemanna- och politikerrådets 
sammanträde 2020-12-04 i efterhand  

 
SN/2020:294 Bakgrund och beskrivning av processen för 

hemställan om tillfälligt lokalt 
besöksförbud på särskilt boende  
 

SN/2020:317 Beslut från kommunfullmäktige, § 85, 
2020-12-03, avseende fastställande av 
avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde  
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SN § 8 (forts.)   SN/2021:4 – 000  
 
SN/2020:329 Skrivelse från Vårdföretagarna till landets 

kommuner om ersättning för 
merkostnader till följd av Covid-19 

 
SN/2020:335 Debattartikel från bland annat Bräcke 

diakoni och Folke Bernadottestiftelsen om 
behov av nationell strategi mot våld av 
barn i nära relationer  

 
SN/2020:341 Frågor från Malmö Anhörigförening (MAF) 

ställda till socialnämnden kring 
äldreomsorgen 

 
SN/2020:349 Föreskrifter om ändring i 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 
allmänna råd om tillfälligt förbud mot 
besök i särskilda boendeformer för äldre 

  
 Meddelande från Folkhälsomyndigheten 

avseende fråga om behov av lokala 
besöksförbud 
 
Meddelande från Folkhälsomyndigheten 
om besöksförbud på Lomma kommuns 
särskilda boende till och med 2020-12-22  

 
SN/2020:352  Rapport från Patientnämnden i Skåne 

oktober 2020 
 
 Protokollsutdrag från Patientnämndens 

sammanträde 2020-11-10 § 31 
 
SN/2020:358 Fråga till kommunledningen rörande 

läkaren efter uppmärksammat fall av 
beslut om portning från sjukvården / 
behandlingsbegräsningar  

  
 Fråga till socialnämnden om vad de anser 

göra med anledningen av det 
uppmärksammade fallet om 
behandlingsbegränsningar 

 
SN/2020:366 Meddelande från SiS om e-tjänst för 

elektroniskt undertecknande av beslut om 
omedelbara omhändertagande  
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

SN § 8 (forts.)   SN/2021:4 – 000  
 
SN/2020:370 Meddelande från IVO om överlämnande 

av klagomål kring hemtjänsten 
 
SN/2020:371 Rekommendationer från SKR om 

ersättningar till kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner enligt SoL år 2021  

 
 Rekommendationer från SKR kring 

ersättningar och villkor vid 
familjehemsplaceringar 

 
SN/2020:373  Skrivelse till landets kommuner från IVO 

om regeringsuppdraget om 
omsorgsregistret och överlämnande av 
rapport 
 

SN/2020:375 Önskemål från Malmö Anhörigförening 
(MAF) om nytt möte med socialnämndens 
politiker och förvaltning 

 
SN/2020:381 Meddelande från IVO avseende klagomål 

på verksamhet, Jonasgården  
 
SN/2020:382 Meddelande från SKR om 

överenskommelse med staten om 
välfärdsteknik för äldre  

 
SN/2020:383 Meddelande från SKR:s styrelse kring 

området psykisk hälsa 2020 
 
SN/2020:384 Svar från IVO om beviljande kring förlängd 

svarstid 
 
 Underrättelse från IVO Dnr. 3.5.1-61287-

2020  
 
SN/2021:8 Nämndsinitiativ från Fokus Bjärred (FB) 

gällande beslut om 
organisationsförändringar kring 
nattsjuksköterskor 

 
SN/2021:14 Inspektionsmeddelande från 

Arbetsmiljöverket dnr 2020:067710 vid 
tillsyn på hemtjänst Havsblick 2020-12-10  
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SN § 8 (forts.)   SN/2021:4 – 000  
 
SN/2021:24 Tillsyn av vården för familjehemsplacerade 

barn från IVO Dnr. 2.7.1-51587 – 2020-7  
 
SN/2021:47 Begäran om uppgifter från IVO med ansvar 

för vuxna enligt LSS  
 
SN/2021:51  Beslut från Kommunfullmäktige § 1 

avseende revidering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning och 
kommunstyrelsen samt nämndernas 
reglemente  

 
 

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

dem till handlingarna.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 9     
 
 

Övrigt 

 
 

Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden lägger ärendet "Övrigt" till handlingarna.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


