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SOCIALNÄMNDEN 2021-08-31 

 

 
Justerare 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   
Tid 2021-08-31, kl. 18:30-20:00 

 
 

Beslutande Susanne Borgelius (M) ordförande  
Anders Olin (M) 1:e vice ordförande  
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 Åsa Ahlström (M) ersättare 
Ingrid Strömgren (M) ersättare  
Anne Abrahamsson (M) ersättare 
Curt Gelin (C) ersättare 
Christian Kampmann (L) ersättare   
Christer Philipsson (KD) ersättare  
Rune Setthammar (S) ersättare  
Karin Everlund (S) ersättare 
Jeanette Larsson (SD) ersättare 
Delphine Raimbault (FB) ersättare 

 
Maria Franzén, utredare/kommunsekreterare 
Emma Pihl, socialförvaltningschef  
Filippa Swanstein, avdelningschef  
Livia Déak Jönsson, avdelningschef  
Mica Bodic, avdelningschef  
Eric Andersson, vik. ekonom 
 

Utses att justera Pia Johnson  

Justeringens plats 
och tid 

Digital justering, 2021-09-08 
 
 
 
 

Paragraf  
§48-§49, §51-§52 (§50 
justerades omedelbart och 
återfinns i separat protokoll) 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-08-31 

 

 
Justerare 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underskrifter Sekreterare Maria Franzén 
    

 Ordförande Susanne Borgelius  
   

 
 

 Justerande Pia Johnson 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-08-31 

 

 
Justerare 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-08-31   

Paragrafer §48-§49, §51-§52   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-09-09 Datum när anslaget  
tas ned 

2021-10-01 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

 

Maria Franzén 

 

  
Anslaget har signerats digitalt  
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Justerare 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

SN § 48   SN/2021:39 - 000 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningschef Emma Pihl informerar om att avdelningschef Felicia Mellgren 
Sandkvist har fått ett nytt jobb som socialförvaltningschef i Åstorps kommun. 
 
Emma Pihl och avdelningscheferna lämnar därefter en kort redogörelse avseende 
sommaren och läget i förvaltningen. 

 
Inför nämndens sammanträde har förvaltningen låtit nämndens förtroendevalda ställa 
frågor till socialförvaltningschefen. Vid nämndens sammanträde besvarar Emma Pihl 
Carina Ericssons (FB) frågor avseende ansökningar till äldreboenden och hyresnivåer 
för särskilda boenden. 

 
Slutligen lämnar socialförvaltningschef Emma Pihl och vik. ekonom Eric Andersson en 
redogörelse avseende ekonomisk uppföljning.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Inkomna frågor till socialnämndens sammanträde 2021-08-31 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SN § 49   SN/2021:239 - 750 

 

Förslag till subventionerade hyror för bostäder med särskild service 
 
Ärendebeskrivning 
Hyreskostnaden är för de flesta invånare en betydande månatlig utgift och i 
normalfallet anpassar den enskilde sin boendekostnad utifrån inkomst. Personer med 
beslut om grupp- eller serviceboende inom LSS kan inte själv välja bostad och därmed 
hyresnivå då kommunen anvisar en bostad. Vid delar av Lomma kommuns boende för 
vuxna med särskild service enligt LSS föreligger höga hyreskostnader som bör sättas i 
relation till brukarnas generellt sätt låga inkomster. I syfte att den enskilde inte ska 
drabbas av merkostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning, och 
inte ska leva på existensminimum på grund av att de inte på egen hand kan välja ett 
billigare boende, förslås ett maximalt hyrestak om 7 000 kronor per månad från och 
med år 2022 med årlig uppräkning.  
 
I syfte att strukturera och utöka antalet lägenheter inom ramen för Boende för vuxna 
med särskild service i kommunen har sex invånare tilldelats nya lägenheter. 
Kommunens bestånd av 16 lägenheter, vilka ursprungligen var avsedda för äldre, har i 
dialog med fastighetsägaren omstrukturerats till Boende för vuxna med särskild 
service, då det var låg nyttjandegrad med befintlig målgrupp. Lägenheterna kommer 
successivt att tas i anspråk utifrån behov i befolkningen. De nya lägenheterna har en 
högre hyresnivå, men eftersom brukaren ej själv initierat flytten bör brukaren fortsatt 
debiteras samma hyresnivå som tidigare med årlig uppräkning.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2021-08-17, § 80. 

 
 Överläggning 

Paul Andersson (S), Charlott Enocson (M), Anders Olin (M), Britt Hjertqvist (L), Oscar 
Sedira (SD) och Carina Ericsson (FB) yrkar att socialnämnden ska besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-08-11 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2021-08-17 § 80 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 

för brukare med beviljad insats för Boende för vuxna med särskild service, enligt 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, besluta att från 
och med 2022-01-01 införa ett maximalt hyrestak om 7 000 kronor per månad, 
med årlig uppräkning. Den ökade kostnaden inom KF-område LSS ska hanteras i 
samband med den ordinarie budgetprocessen.  

 
‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 

besluta om oförändrad hyresnivå för sex invånare som kommunen initierat ny 
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bostad till i samband med omflyttning och omstrukturering av bostäder inom 
ramen för LSS. 

______________________ 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-08-31 

 

 
Justerare 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
 
 
SN § 51   SN/2021:237 - 000 
 
 

Sammanträdestider för socialnämnden år 2022 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2022.  
 
Förslaget har tagit sin utgångspunkt i planeringen för år 2021, 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. Förslaget har 
stämts av med kommunens ekonomiavdelning och ledningsgrupp.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2021-08-17, § 78.  
Socialnämndens arbetsutskott fastställde sina sammanträdestider för år 2022 enligt 
följande: 18/1, 15/2, 15/3, 19/4, 17/5, 7/6, 28/6, 16/8, 13/9, 11/10, 8/11, 29/11 samt 
till tiden klockan 8.30.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från kommunledningskontoret 2021-07-30 
‒ Bilaga: Sammanträdestider för Lomma kommun år 2022  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2021-08-17, § 78  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden fastställer sammanträdesdagar för nämnden år 2022 enligt 

följande:  
 

Tisdagen den 1 februari, tisdagen den 1 mars, tisdagen den 29 mars, tisdagen den 
3 maj, tisdagen den 21 juni, tisdagen den 30 augusti, tisdagen den 27 september, 
tisdagen den 25 oktober, tisdagen den 22 november, tisdagen den 13 december 
samt tiden till 18:30. 

 
 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 52   SN/2021:4 - 002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
Ärendebeskrivning 
 
Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO  2021-06-11 – 2021-08-16   
- Delegationslista HVO 2021-06-11 – 2021-08-16 
- Delegationslista avgiftsbeslut 2021-06-11 – 2021-08-16 
- Delegationslista alkohol 2021-06-11 – 2021-08-16 
- Delegationslista avvikelse 2021-06-11 – 2021-08-16  
- Delegationslista org/adm/eko 2021-06-11 – 2021-08-16 
- Delegationslista tobak 2021-06-11 – 2021-08-16 
- Delegationslistor personalärenden 2021-07-11 – 2021-08-16 
 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2021-08-17  
 
SN/2021:196 Inkommit klagomål på äldreomsorgen till 

socialnämnden från anhörig 
 
SN/2021:198 Fråga om ersättning för merkostnader till 

följd av Covid-19 från Vårdföretagarna  
 
SN/2021:99 Information från socialstyrelsen om 

möjlighet till statsbidrag för 2021 till 
kommuner i syfte att säkerställa en god 
vård och omsorg av äldre personer  

 
SN/2021:199 Meddelande från SCB om preliminärt utfall 

av utjämning av LSS kostnader år 2022 
 
SN/2021:201 Information från socialstyrelsen om 

utlysning av statsbidrag till kommuner för 
att öka specialistkompetens inom vård och 
omsorg om äldre och inom vård och 
omsorg om personer med demenssjukdom 
2021 

 
SN/2021:228 Meddelande om tillsyn från IVO samt 

begäran om uppgifter 
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SN § 52 (forts.)  SN/2021:4 - 002 
 
 
SN/2020:329 Beviljande om statsbidrag från 

Socialstyrelsen för att ekonomiskt stödja 
verksamheter inom hälso- och sjukvård 
respektive socialtjänst till följd av 
sjukdomen covid-19  
 

SN/2021:209 Remiss från Regeringskansliet över SOU 
2021:61 Utvisning på grund av brott – ett 
skärpt regelverk 

 
SN/2021:159 Information från socialstyrelsen om 

utlysning av statsbidrag till kommuner för 
utvecklingsmedel för arbete mot våld i 
nära relationer 
 
Mottagning av rekvisition från 
socialstyrelsen för arbete mot våld i nära 
relationer  

 
SN/2021:213 Dom från Förvaltningsrätten om avslaget 

överklagande gällande ekonomiskt bistånd 
mål nr. 13566-20 

 
SN/2021:216 Information från socialstyrelsen om 

möjlighet till prestationsbaserat 
statsbidrag i syfte att utöka bemanningen 
på särskilda boenden 

 
SN/2021:217 Information från socialstyrelsen om 

möjlighet till prestationsbaserat 
statsbidrag i syfte att minska andelen 
timanställda inom kommunalt finansierad 
vård 

 
SN/2020:335 Informationsmaterial från 

Jämställdhetsmyndigheten avseende våld i 
nära relationer Dnr ALLM 2021/180 

 
SN/2021:219 Skrivelse från SKR angående IVO:s 

tillsynsbegäran  
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SN § 52 (forts.)  SN/2021:4 - 002 
 
SN/2020:384 Beslut från IVO i tillsyn med syfte att 

granska att vårdgivaren följer lagar vid 
samverkan med annan vårdgivare och 
upprättande av SIP för patienter i ordinärt 
boende 

  
SN/2021:213 Dom från Förvaltningsrätten om avslaget 

överklagande gällande ekonomiskt bistånd 
mål nr. 5364-21 

 
 
SN/2021:111  Inbjudan till yttrande över 

utställningsförslag till ny översiktsplan för 
Lomma kommun samt bilagor  

 
 

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av rapporteringen av delegationsbeslut och 

meddelanden och lägger rapporten till handlingarna.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista  

 


