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SOCIALNÄMNDEN 2019-12-17 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Alnarp   
Tid 2019-12-17, kl. 18:27-20:43 

Sammanträdet ajournerades klockan 19:23 till 19:34 
 

 

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)  
Oscar Sedira (SD)  
Carina Ericsson (FB)  
Rune Setthammar (S)  
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Paul Andersson (S)  
 

Övriga deltagare Christina Unell (M) 
Ingrid Strömgren (M)  
Anne Abrahamsson (M) 
Curt Gelin (C)  
Christian Kampmann (L)  
Christer Philipsson (KD) 
Jeanette Larsson (SD)  
 
Philip Nilsson  
Emma Pihl  
Jenny Hansson 
Felicia Mellgren Sandkvist 
Mikael Klang  
Maria Heinesson Grynge  
Olof Ohlsson  
Anette Björk  
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekretrare 
socialchef 
enhetschef, §116-118 
avdelningschef 
enhetschef 
vik. avdelningschef 
enhetschef 
avdelningschef  

Utses att justera Pia Johnson   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-12-19 
 

Paragraf  
§116-§123 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Susanne Borgelius  
 Justerande  

 
 

  Pia Johnson  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-12-17   

Paragrafer §116-§123   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-12-20 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-01-10 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson  
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SN § 116    
 
 

Ändring av föredragningslistan 

 
 

Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att revidera föredragningslistan enligt följande:  

Ärende "Förslag till riktlinjer för handläggning och utförande av bistånd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning" 
behandlas innan ärende "Förslag till riktlinjer för arbetet med att vägleda 
nyanlända till eget boende samt övergångsbestämmelser för nyanländ".  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 117   SN/2019:276 - 754 
 
 

Revidering av befintliga riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen konstaterar i skrivelse daterad 2019-11-27 att riktlinjerna för 
ekonomiskt bistånd är i behov av en revidering och presenterar därmed ett nytt 
förslag i skrivelsens bilaga.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2019-12-05, § 211.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-11-27 

‒ Bilaga: Riktlinjer för ekonomiskt bistånd  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-12-05, § 211  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden fastställer förslag till reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd, 

efter revidering av arbetsutskottets givna direktiv, i enlighet med bilaga.  
 

./.  Bilaga  
 

______________________ 
 
Sändlista  
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SN § 118   SN/2019:275 - 730 
 

Fastställande av riktlinjer för handläggning och utförande av bistånd 
enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen presenterar i skrivelse daterad 2019-11-28, med bilagor, ett förslag 
till riktlinjer för handläggning och utförande enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och 
personer med funktionsnedsättning.  
 
Riktlinjen rör myndighetsutövningen som fattar beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
avseende äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Syftet med 
riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, 
bedömning och utförandet av insatser från Lomma kommuns socialförvaltning och 
som handläggs inom myndighetsenheten HVO (hälsa, vård och omsorg) 
 
Riktlinjen utgår i huvudsak från socialtjänstlagen, offentlighets- och sekretesslagen och 
förvaltningslagen.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2019-12-05, § 213. 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog socialnämnden besluta följande:  
‒ Socialnämnden antar föreliggande förslag till ”Riktlinjer för handläggning och 

utförande enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med 
funktionsnedsättning” i enlighet med bilaga.  

 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning av ärendet diskuteras riktlinjerna avseende städning för 
brukare. Både Fokus Bjärred och Sverigedemokraterna ställer sig tveksamma till de 
riktlinjerna som föreslås avseende hur ofta en brukare har rätt till städning, där bland 
annat Sverigedemokraterna framför att just äldre, och framförallt de med 
funktionsnedsättning, tenderar att vara i större behov av städning än andra. 
Infektions- och sjukdomsrisken är högre för äldre, vilket kan leda till mer arbete för 
kommunens vård och hemtjänst. I övrigt ställer sig Sverigedemokraterna positiva till 
förslaget. Socialchef Emma Pihl replikerar med att riktlinjen baseras på prejudikat och 
att individuell bedömning alltid görs om behov föreligger. Socialnämnden diskuterar 
även hur många dagar som är en rimlig handläggningstid, från det att en ansökan har 
kommit in till förvaltningen till det att ett beslut är taget i frågan. I förslaget till 
riktlinjen står det i dagsläget att handläggningen av ärendet ska ske skyndsamt och 
utan dröjsmål, i enlighet med relevant lagstiftning.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-11-28 

‒ Bilaga: Riktlinjer för handläggning och utförande enligt socialtjänstlagen (SoL) 
för äldre och personer med funktionsnedsättning 

‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-12-05, § 213  
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SN § 118 (forts.)  SN/2019:275 – 730 
 
Överläggning  
Carina Ericson (FB) yrkar på att socialnämnden ska besluta att återremittera ärendet 
till förvaltningen för vidare beredning med uppdraget att förvaltningen ska se över hur 
många dagar som är en rimlig handläggningstid, från det att en ansökan har kommit in 
till förvaltningen till det att ett beslut är taget i frågan. Därefter ska riktlinjerna 
kompletteras med att handläggningen av ärendet ska eftersträva den period 
förvaltningen anser vara rimlig.  
 
Ordförande Susanne Borgelius (M) yrkar på att socialnämnden ska besluta att ärendet 
ska avgöras idag. Vidare yrkar Susanne Borgelius (M) att socialnämnden ska besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Propositionsordning  
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordförande att hon först avser att 
ställa proposition på frågan om ärendet ska återremitteras till förvaltningen och på 
frågan om ärendet ska avgöras idag.  
 
Ordförande meddelar att hon därefter avser att ställa proposition på frågan om bifall 
respektive avslag på sitt resta yrkande om att socialnämnden ska besluta i enlighet 
med arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Denna propositionsordning godkännes.  
 
Ordförande ställer proposition dels på frågan om ärendet ska återremitteras till 
förvaltningen, dels på frågan om ärendet ska avgöras idag, varefter hon finner att 
socialnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.  
 
Ordförande ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt 
eget yrkande om att socialnämnden ska besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut, varefter socialnämnden bifaller ordförandes yrkande.  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden antar föreliggande förslag till ”Riktlinjer för handläggning och 

utförande enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med 
funktionsnedsättning” i enlighet med bilaga.  
 

./.  Bilaga A  
 

 Reservation  
Carina Ericsson (FB) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande i enlighet med bilaga.  
 

./. Bilaga B   
______________________ 
Sändlista 
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SN § 119   SN/2019:163 - 133 
 
 

Fastställande av riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till 
eget boende samt övergångsbestämmelser för nyanlända 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-06-20, §119, fick 
socialförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till rutiner för arbetet med att vägleda 
nyanlända till eget boende. Förvaltningen fick också i uppdrag att utreda 
konsekvenserna vid en implementering av en sådan rutin.  
 
Socialnämndens arbetsutskott konstaterade vid sammanträdet 2019-06-20 följande: 
"Lomma kommun idag erbjuder nyanlända boende utan något fastställt slutdatum. 
Socialnämndens arbetsutskott menar att kommunens ansvar bör sträcka sig till att 
erbjuda boende i maximalt två år, det vill säga under etableringsperioden." 
 
Socialförvaltningen presenterade i skrivelse daterad 2019-09-09 ett förslag till 
riktlinjer, vilka senare behandlades av socialnämndens arbetsutskott 2019-09-24,  
§ 151, och därefter av socialnämnden 2019-09-30, § 87. Vid socialnämndens 
sammanträde beslutade nämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för 
ytterligare beredning. Fokus Bjärred (FB), Socialdemokraterna (S), Liberalerna (L) och 
Sverigedemokraterna (SD) inkom samtliga med särskilda yttranden till förvaltningen 
med olika önskemål som man ville att förvaltningen skulle ta hänsyn till vid ett nytt 
förslag till "Riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända".  
 
Socialförvaltningen hade vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträde  
2019-10-15 inte inkommit med något nytt förslag till riktlinjer, utan önskade att 
socialnämndens arbetsutskott skulle lämna sina synpunkter på det ursprungliga 
förslaget till riktlinjer. Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet lämnade de 
förtroendevalda sina synpunkter på det ursprungliga förslaget och gav mer detaljerad 
information om vad man önskade skulle förtydligas, tilläggas och förbättras. Vidare 
uppdrog arbetsutskottet åt förvaltningen att presentera ett nytt förslag avseende 
"Riktlinjerna för arbetet med att vägleda nyanlända till ett eget boende" i enlighet 
med dess givna direktiv. Förslaget skulle presenteras vid socialnämndens 
arbetsutskotts sammanträde 2019-12-05.  
 
Förvaltningen har stämt av arbetet med arbetsutskottet vid två ytterligare tillfällen, 
2019-10-24, § 176 och 2019-11-14, § 190.   
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I skrivelse daterad 2019-10-17, med bilagor, presenterar förvaltningen sitt förslag till  
"Riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till eget boende" samt 
"Övergångsbestämmelser för nyanlända som togs emot under åren 2016 till 2018."   
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2019-12-05, § 212.  
Vid arbetsutskottets sammanträde föreslog man socialnämnden att fastställa 
föreliggande förslag "Riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till eget boende" 
samt "Övergångsbestämmelser för nyanlända som togs emot under åren 2016 till 
2018", efter revidering av arbetsutskottets givna direktiv i enlighet med bilagor. 
Liberalerna (L) reserverade sig dock mot beslutet.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från socialnämnden, 2019-09-30, § 87 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-10-17  

‒ Bilaga 1: Riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till eget boende  
‒ Bilaga 2: Övergångsbestämmelser för nyanlända som togs emot under åren 

2016 till 2018  
‒ Bilaga 3: Barnkonsekvensanalys  
‒ Bilaga 4: Konsekvensanalys  

‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-12-05, § 212 
 
Överläggning  
Pia Johnson (S) yrkar på att socialnämnden ska besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut, med ändringen att meningen "När det andra hyresavtalet löper ut, 
flyttar den nyanlända till eget ordnat boende", andra stycket under rubriken 
"Singelhushåll" i riktlinjen och meningen "Familjen flyttar därefter till eget ordnat 
boende", andra stycket under rubriken "Familjehushåll" i riktlinjen, stryks.  
 
Britt Hjertqvist (L) yrkar på att socialnämnden ska besluta att ärendet ska 
återremitteras till förvaltningen med uppdrag i enlighet med bilaga.  
 

./.  Bilaga A 
 
Carina Ericsson (FB) yrkar på bifall på Britt Hjertqvist (L) förslag till beslut.  
 
Charlott Enocson (M), Lena Svensson (C), Oscar Sedira (SD), Anna Ericson (M) och 
ordförande Susanne Borgelius (M) yrkar på bifall på Pia Johnsons (S) förslag till beslut.  
 
Ordförande Susanne Borgelius (M) yrkar på att socialnämnden ska besluta att ärendet 
ska avgöras idag.  
 
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19.23 till 19.34.  
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SN § 119 (forts.)  SN/2019:163 - 133 
 
Propositionsordning  
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordförande att hon först avser att 
ställa proposition på frågan om ärendet ska återremitteras till förvaltningen och på 
frågan om ärendet ska avgöras idag.  
 
Ordförande meddelar att hon därefter avser att ställa proposition på frågan om bifall 
respektive avslag på Pia Johnsons (S) resta yrkande.  
 
Denna propositionsordning godkännes.  
 
Ordförande Susanne Borgelius (M) ställer proposition dels på frågan om ärendet ska 
återremitteras till förvaltningen och dels på frågan om ärendet ska avgöras idag, 
varefter hon finner att socialnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.  
 
Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns:  
 
Den som önskar att ärendet återremitteras till förvaltningen röstar ja och den som 
önskar att ärendet ska avgöras idag röstar nej.  
 
Verkställd omröstning utfaller enligt följande:  
 
Person Ja Nej Avstår 
Anders Olin, 1:e vice ordförande (M)  X  
Pia Johnson, 2:e vice ordförande (S)  X  
Charlott Enocson (M)  X  
Krister Wiman (M)  X  
Anna Ericson (M)  X  
Lena Svensson (C)  X  
Britt Hjertqvist (L) X   
Rune Setthammar (S)  X  
Oscar Sedira (SD)  X  
Carina Ericsson (FB) X   
Susanne Borgelius, ordförande (M)  X  
 
Ja: 2, nej: 9, avstår: 0.  
 
Ordförande förklarar därefter att socialnämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag.  

 
Ordförande Susanne Borgelius (M) ställer därefter proposition på frågan om bifall 
respektive avslag på Pia Johnsons (S) resta yrkande varefter hon finner att 
socialnämnden beslutar att bifalla Pia Johnsons (S) yrkande.  
 
Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns:  
Den som önskar bifalla Pia Johnsons (S) resta yrkande röstar ja, och den som önskar 
avslå Pia Johnsons (S) resta yrkande röstar nej.  
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Verkställd omröstning utfaller enligt följande:  
 
Person Ja Nej Avstår 
Anders Olin, 1:e vice ordförande (M) X   
Pia Johnson, 2:e vice ordförande (S) X   
Charlott Enocson (M) X   
Krister Wiman (M) X   
Anna Ericson (M) X   
Lena Svensson (C) X   
Britt Hjertqvist (L)  X  
Rune Setthammar (S) X   
Oscar Sedira (SD) X   
Carina Ericsson (FB)  X  
Susanne Borgelius, ordförande (M) X   
 
Ja: 9, nej: 2, avstår: 0.  
 
Ordförande förklarar därefter att socialnämnden beslutat att bifalla Pia Johnsons (S) 
yrkande.  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden fastställer föreliggande förslag till "Riktlinjer för arbetet med att 

vägleda nyanlända till eget boende" samt "Övergångsbestämmelser för nyanlända 
som togs emot under åren 2016 till 2018" i enlighet med bilagor.  

 
./.  Bilaga B, C, D, E, F 

 
Reservation 
Britt Hjertqvist (L) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.  
 
Carina Ericson (FB) reserverar sig skriftligen mot beslutet i enlighet med bilaga.   
 

./.  Bilaga G  
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 120   SN/2019:294 - 000 
 
 

Årlig översyn av socialnämndens avgifter och taxor 

 
 

Ärendebeskrivning 
Grunden för kommunens möjlighet att ta ut avgifter finns i Kommunallagen, kap 2 §§ 
5-6. Där framgår att:  
‒ kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller,  
‒ för tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att tillhandahålla, får 

avgift tas ut bara om det är särskilt föreskrivet,  
‒ kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de 

tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnaden).  
 
Genom bemyndigande från kommunfullmäktige, har socialnämnden att hantera 
följande avgiftsformer inom sitt verksamhetsområde:  
‒ Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg (särskilt föreskrivet i 

Socialtjänstlagen, kap 8 samt Hälso- och sjukvårdslagen, kap 17)  
‒ Avgifter för mat inom Hälsa, vård och omsorg  
‒ Avgift för familjerådgivningsverksamhet (Socialtjänstlagen, kap 8)  
‒ Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen (Alkohollagen, kap 8 § 10)  
‒ Avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller 

detaljhandel med öl (Alkohollagen kap 8 § 10)  
‒ Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lag om tobak och liknande produkter (8 

kap.).  
‒ Avgifter för kontroll av den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel 

(Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel § 23)  
 
I skrivelse daterad 2019-11-28, med bilagor, föreslår förvaltningen en revidering av 
befintliga avgifter.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2019-12-05, § 214. 
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning av ärendet ställer Carina Ericson (FB) frågor till socialchef 
Emma Pihl avseende föreliggande förslag till revidering av avgifter och markerar att 
somliga av dessa föreslagna revideringar innebär en kraftig avgiftshöjning för vissa 
individer.  
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-11-28 

‒ Bilaga 1: Avgifter HVO  
‒ Bilaga 2: Avgifter LSS  
‒ Bilaga 3: Avgifter IFO  
‒ Bilaga 4: Ansöknings- och tillsynsavgifter vid serveringstillstånd 

‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-12-05, § 214 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden beslutar att fastställa avgifter enligt förvaltningens förslag om 

avgifter för 2020.  
 
Reservation  
Carina Ericsson (FB) reserverar sig skriftligen mot beslutet i enlighet med bilaga.  
 

./.  Bilaga  
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 121   SN/2019:19 – 759  
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO 2019-11-19 – 2019-12-10 
- Delegationslista HVO 2019-11-19 – 2019-12-10 
- Delegationslista avgiftsbeslut 2019-11-19 – 2019-12-10 
 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2019-12-05.   
 
1. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Dnr. 8.4.2-30839/2019-4.  

IVO har inte upptäckt några brister inom de områden som tillsynen omfattat på ett 
av Lommas stödboende. Ärendet avslutas.  
 

2. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Dnr. 8.4.2-30836/2019-6.   
IVO har inte upptäckt några brister inom de områden som tillsynen omfattat på ett 
av Lommas hem för vård eller boende. Ärendet avslutas. 
 

3. Skrivelse från Lunds kommun, 2019-11-30.  
Omförhandling av samverkansavtal gällande familjerådgivningen i Lund.     
 

4. Skrivelse från Svedala kommun, 2019-11-22.  
Uppsägning av samverkansavtal kring gemensam familjerådgivning.     
 

5. Remiss från kommunsekreterare, Maria Franzén, 2019-12-06, med anledning av 
inkommen motion från Sverigedemokraterna, 2019-12-05, betecknad ”Införande 
av krav på goda kunskaper i svenska inom HVO-verksamhet.”   
 

6. Remiss från kommunsekreterare, Maria Franzén, 2019-12-06, med anledning av 
inkommen motion från Sverigedemokraterna, 2019-12-06, betecknad ”Införande 
av begäran om utdrag ur belastningsregistret vid anställning i kommunal 
verksamhet”.  
 

7. Dom från förvaltningsrätten i Malmö med mål nr. 7716-19 avseende överklagat 
beslut angående ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

8. Inkommen skrivelse från Bostadsrättsföreningen Reveln, 2019-11-28, ställd till 
Lomma kommuns kommundirektör. Klagomål avseende att hemtjänstpersonal 
blockerar entrédörrar vid bostadsrättsföreningens lokaler.  
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SN § 121 (forts.)  SN/2019:19 – 759  
 
9. Inkommen skrivelse från Demensföreningen Lomma-Bjärred, 2019-12-02. 

Synpunkter på kommunens föreslagna förändringar av anhörigstöd på treklövern.  
 

10. Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO),  
Dnr. 3.4.2-41707/2019. IVO överlämnar klagomål på kommunens verksamhet.  
 

11. Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO),  
Dnr. 3.4.2-43941/2019-4. IVO överlämnar klagomål på kommunens verksamhet.  
 

12. Återkallande av remiss från kommunsekreterare Maria Franzén, 2019-12-11 med 
anledning av att kommundirektören istället samordnar kommunens svar till 
kommunstyrelsen avseende reviderad regional utvecklingsstrategi 

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

dem till handlingarna.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 122   SN/2019:40 – 000   
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vik. avdelningschef Maria Heinesson Grynge lämnar en lägesrapport avseende 
kommunens satsning på matdistributionen till hemtjänstverksamheten.  
 
Socialchef Emma Pihl informerar om att det kommer ske en omorganisation inom 
förvaltningen, där bland annat avdelningen för utveckling och administration kommer 
att avvecklas och dess medarbetare kommer att placeras på andra enheter inom 
förvaltningen.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 123    
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Anna Ericson (M) hälsar att hon mottagit beröm från en brukare inom hemtjänsten 
som menar att vården har blivit bättre sedan kommunen tog över ansvaret för 
verksamheten.  
 
Socialnämnden diskuterar även vidare om moderaternas ställningstagande som 
framkommit i media avseende frågan om en eventuell avtalsförlängning med 
Frösunda omsorg AB.  

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

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


