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SOCIALNÄMNDEN 2019-04-02 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   
Tid 2019-04-02, kl. 18:37-21:20 

 
 

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)  
Oscar Sedira (SD)  
Carina Ericsson (FB)  
Rune Setthammar (S) 
Curt Gelin (C)  
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande, §25-§32, §34-§36 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot, §25-§32, §34-§36 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Pia Johnson (S) §33  
ersätter Britt Hjertqvist (L) §33  

Övriga deltagare Ingrid Strömgren (M)  
Anne Abrahamsson (M) 
Curt Gelin (C)  
Christer Philipsson (KD) 
Rune Setthammar (S)  
Karin Everlund (S)  
Jeanette Larsson (SD)  
Sofia Åkerman (FB)  
 
Philip Nilsson 
Lennart Eriksson  
Madeleine Tham  
Maria Heinesson Grynge 

ersättare 
ersättare 
ersättare, §25-§32, §34-§36 
ersättare 
ersättare, §25-§32, §34-§36  
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare 
tf. förvaltningschef  
utvecklingsstrateg, §25-§27 
tf. avdelningschef, §25-§27 
 

Utses att justera Paul Andersson   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-04-10 
 
 
 

Paragraf  
§25-§36 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Susanne Borgelius  
 Justerande  

 
 

  Paul Andersson  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-04-02   

Paragrafer §25-§36   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-04-11 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-05-03 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SN § 25    
 
 

Ändring av föredragningslistan 

 
 

Socialnämnden beslutar följande:  
Ärende "Övrigt" läggs till på föredragningslistan efter ärende 13, "Information från 
förvaltningen".  
 
Föredragningslistan fastställs enligt följande:  
1. Upprop  
2. Val av justerare  
3. Godkännande av dagordning  
4. Information från utvecklingsavdelningen  
5. Plan för intern kontroll 2019 för socialnämnden  
6. Uppföljning av nämndsplan, genomförandeplan januari - februari 2019  
7. Remissyttrande avseende genomförd utvärdering av internhyressystemet  
8. Åtgärdsplan för budget i balans 2019  
9. Förslag till avgift avseende ansökan för tobakstillstånd till följd av ny tobakslag  
10. Översyn av reglemente för socialnämnden  
11. Val av representant till politiskt samråd med Region Skåne i färdtjänstfrågor  
12. Delegationsbeslut och meddelanden  
13. Information från förvaltningen  
14. Övrigt   

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 26    
 
 

Information från utvecklingsavdelningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Utvecklingsstrateg Madeleine Tham informerar socialnämnden om Lomma kommuns 
kommunövergripande mätningar under 2018.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 27   SN/2019:73 - 700 
 
 

Plan för intern kontroll 2019 för socialnämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med reglementet för intern kontroll i Lomma kommuns styr- och 
kvalitetssystem ska nämnderna årligen ta fram en plan för intern kontroll. Den interna 
kontrollen syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv  
verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information från verksamheten, 
efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mer, samt eliminering 
av risker för korruption och ekonomisk svindel. 
 
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska nämnden senast i mars fastställa 
plan för intern kontroll för innevarande år. Då socialnämnden inte sammanträder i 
mars har nämnden fått anstånd att fastställa planen på sammanträdet den 2 april 
2019.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-03-21, § 62.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-03-14  

‒ Bilaga: Plan för intern kontroll 2019  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-03-21, § 62  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden beslutar att anta planen som nämndens plan för intern kontroll 

2019.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 28    
 
 

Uppföljning av nämndsplan, genomförandeplan januari - februari 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens nämndsplan för 2019 utgörs av fyra olika nämndsmål. I 
nämndsplanen framgår det att uppfyllelsen av två av målen månadsvis ska rapporteras 
till Socialnämnden. Nämndsmålen som ska följas upp är följande:  
 
1. Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska 
utföras. 
Mål: 95% av brukarna ska uppge att de har varit delaktiga i upprättandet av 
genomförandeplanen. 
 
2. Brukaren ska uppleva att hon eller han får sina behov tillgodosedda i enlighet med 
det som överenskommits i genomförandeplanen. 
Mål: 90% av brukarna ska uppleva att de får sina behov tillgodosedda i enlighet med 
genomförandeplanen 
 
Myndighetsenheten följer upp målen genom direkt fråga till brukarna. Samtliga av 
antalet personer med beviljade insatser per 1 januari 2019 ska vara tillfrågade vid 
årets slut.  
 
Det sammantagna resultatet för januari och februari presenteras nedan:  

 
Verksamhet Andel 

svarande 
Andel med 
gfp 

Andel 
delaktighet 

Andel behov 
uppfyllda 

HVO 10% (50 st) 96% 35% 54% 

LSS 13% (13 st) 38% 100% 100% 

IFO 8% (23 st) 100% 91% 96% 

 
Kommentarer på resultatet:  
 
‒ Andelen brukare som har upprättade genomförandeplaner inom HVO är i denna 

mätning en osäker siffra. På grund av oklarhet i samband med förändrade rutiner 
har det inte i alla uppföljningar kontrollerats om det finns en genomförandeplan 
eller inte. För att kunna få fram ett resultat på delaktigheten och 
behovsuppfyllelsen har det dock antagits att de som blivit tillfrågade har en 
upprättad genomförandeplan, i det fall det inte framgår av uppföljningen. 
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SN § 28 (forts.) 
 

‒ HVO har låga resultat. I sammanställningarna kan man se att på särskilt boende 
har man betydligt bättre resultat än inom hemtjänsten. För delaktigheten är 
resultatet inom hemtjänst 27% och för särskilt boende 47%. På frågan om 
brukaren upplever att de får sina behov tillgodosedda är resultatet på hemtjänst 
36% och på särskilt boende 82%. Det ska dock tas i beaktande att med anledning 
av att siffran avseende hur många brukare som har upprättade 
genomförandeplaner är osäker, så är även resultatet avseende måluppfyllelsen 
osäkert.   

‒ Vid denna mätning uppfyller LSS nämndsmålen. Dock ska det tas i beaktning att 
enbart 38% av de tillfrågade har en genomförandeplan. Av sammanställningarna 
på uppföljningarna framgår det att det framförallt är inom ledsagarservice, 
avlösarservice och annan verksamhet (t.ex. kontaktperson) som det saknas 
genomförandeplaner.  

‒ Inom IFO har man höga resultat. Dock når man ännu inte målet avseende 
delaktighet i upprättande av genomförandeplan.  

 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-03-21, § 64.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-03-14  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-03-21, §64 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 29   SN/2019:64 - 040 
 
 

Remissyttrande avseende genomförd utvärdering av 
internhyressystemet 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett samtliga nämnder möjligheten att yttra 
sig över utvärderingen av internhyressystemet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-23 att införa ett nytt internhyressystem samt 
inrätta balansenhet från och med 2013-01-01. Enligt uppdragsbeskrivningen skulle 
internhyressystemet tillämpas under en försöksperiod på fem år för att sedan 
utvärderas. Utvärderingen är nu genomförd och består dels av Nöjd Kund index-
undersökningar och dels svar på frågorna: 
‒ Har internhyressystemets syften uppnåtts? 
‒ Är lokalförsörjningen kostnadseffektiv? 
‒ Har internhyressystemets incitamentsskapande möjligheter uppnåtts? 
‒ Finns det anledning att föreslå förändringar av internhyressystemet? 
 
En grupp med representanter från kommunens olika förvaltningar utsågs att 
genomföra utvärderingen. Lennart Eriksson har representerat socialförvaltningen.  
 
Socialförvaltningens lämnar i skrivelse 2019-03-07 följande förslag till yttrande:  
 
Socialförvaltningen har tagit del av utvärderingen och tycker att den bild som ges 
stämmer väl överens med förvaltningens uppfattning. En succesiv förbättring i 
dialogen mellan fastighetsförvaltningen och socialförvaltningen som hyresgäst kan 
noteras de senaste fem åren. Socialförvaltningen önskar dock att få en ännu tydligare 
koppling mellan internhyra och utfört arbete. Utvärderingen av internhyressystemet är 
tydlig och väl genomförd. 
 
Synpunkter på förslag på åtgärder: 
Socialförvaltningen ser positivt på att kommunstyrelsen tar ett ökat strategiskt grepp 
om fastighetsfrågan utifrån perspektiven fastigheternas övergripande status, 
användning och potential på sikt. Det är också positivt om lokalfrågor löpande stäms 
av i kommunens ledningsgrupp i syfte att öka helhetssynen.  
 
Inom socialförvaltningen finns idag en handläggare som har fått ett ökat 
samordningsansvar vad gäller fastighetsfrågor. Handläggaren är en resurs som kan 
ingå i en kommunövergripande lokalsamordningsgrupp.  
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SN § 29 (forts.)  SN/2019:64 - 040 
 
Framtagande av tydliga handlingsplaner för ökad dialog kring skötsel och underhåll 
mellan hyresvärd och hyresgäst ser förvaltningen som avgörande för ökad nöjdhet i 
NKi-mätningarna framöver. Tydliga roller, klara besked och tidplaner som följs är 
centrala för en väl fungerande verksamhet. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-03-21, § 63.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-03-07 
‒ Skrivelse från kommunledningskontoret, 2018-12-14  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-03-21, § 63  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder 

detsamma till kommunstyrelsen.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 30    
 
 

Åtgärdsplan för budget i balans 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-01-23 att uppdra åt socialnämnden 
att ta fram en åtgärdsplan för en budget i balans 2019. 
 
I skrivelse från socialförvaltningen daterat 2019-03-12 lämnar socialförvaltningen sitt 
förslag till åtgärdsplan för budget i balans 2019.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-03-21, § 65.  
 
Efter socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 21 mars 2019 inkom 
socialförvaltningen med ytterligare en skrivelse daterad 2019-03-28. I denna skrivelse 
föreslår förvaltningen att socialnämnden beslutar om motsvarande justeringar i 
tidigare fastställd budget till följd av de åtgärder som nämnden föreslås besluta om i 
enlighet med skrivelse daterad 2019-03-12.  
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning påpekar Oscar Sedira (SD) att skrivelsen från 
socialförvaltningen daterad 2019-03-12 inte inkluderat kostnaderna för integrationen 
på sidan 4 under rubriken "kostnadsjämförelser", underrubrik "Individ- och 
familjeomsorg, exklusive integration." Sedira påpekar att detta är en relevant kostnad 
som borde redovisas.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-03-12  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-03-21, § 65 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-03-28  
 
Överläggning  
Oscar Sedira (SD) yrkar att socialnämnden ska besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut, med tillägget att socialnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att utreda/ta fram kostnader för hur mycket pengar enbart 
integrationen kostar kommunen varje år. Kostnader för åren 2017 och 2018 skall tas 
fram och redovisas. När nuvarande år är slut så skall även kostnader för 2019 tas fram 
och redovisas.  
 
Ordförande Susanne Borgelius ställer proposition på Oscar Sediras (SD) yrkande och 
finner att socialnämnden beslutar att bifalla det.  
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SN § 30 (forts.) 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden antar åtgärdsplanen för budget i balans 2019 och översänder 

densamma till kommunstyrelsen.  
‒ Socialnämnden beslutar att till följd av de åtgärder som framgår i åtgärdsplanen 

för budget i balans 2019 justera fastställd budget för 2019 i enlighet med bilaga.  
 

./.  Bilaga 
  

‒ Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda/ta fram kostnader för hur 
mycket pengar enbart integrationen kostar kommunen varje år. Kostnader för 
åren 2017 och 2018 skall tas fram och redovisas. När nuvarande år är slut så skall 
även kostnader för 2019 tas fram och redovisas. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 31   SN/2019:68 - 706 
 
 

Förslag till avgift avseende ansökan för tobakstillstånd till följd av ny 
tobakslag 

 
 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen fattade beslut om en ny tobakslag (Lag 2018:2088 om tobak och liknande 
produkter) den 12 december 2018. Lagen börjar gälla 1 juli 2019 och innebär bland 
annat att alla som vill sälja tobak ska ha ett tillstånd. Tidigare har det räckt med en 
anmälan till kommunen samt inlämning av egenkontrollprogram. Kommunerna har 
rätt att ta ut en avgift för handläggningen av ansökan. Avgiftens storlek ska beslutas av 
kommunfullmäktige.  
 
Socialnämnden är, enligt gällande reglemente för socialnämnden, idag ansvarig för 
och fullgör kommunens uppgifter avseende tillsyn m.m. enligt 19 a §, punkterna 2b, 2c 
och 3 i tobakslagen. Socialnämnden kommer, inom ramen för pågående översyn, att 
föreslå korrigeringar i reglementet i enlighet med förändringar i tobakslagen.  
 
Socialförvaltningen föreslår i skrivelse daterat 2019-03-08 att ansökningsavgiften för 
tobaksförsäljning bör vara 7 000 kronor. Förvaltningen föreslår vidare att 
tillsynsavgiften för 2019 bör vara oförändrad för att ses över i samband med översyn 
av taxor och avgifter inför 2021.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-03-21, § 66.  
 
Efter socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 21 mars 2019 inkom 
socialförvaltningen med en reviderad skrivelse daterad 2019-03-28. 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att rekommendera kommunfullmäktige att 
i enlighet med Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, fastställa avgifterna 
för olika ärenden avseende tobakstillstånd enligt följande:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ärende Förslag till avgift 
Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd 7 000 kr 
Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd inklusive tillsyn 4 000 kr 

Anmälan om ändrade ägarförhållanden/ändrad företagsform  4 000 kr 

Anmälan om enklare förändringar 1 000 kr 
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SN § 31 (forts.)  SN/2019:68 - 706 
 
Förvaltningen föreslår vidare att tillsynsavgiften för 2019 bör vara oförändrad för att 
ses över i samband med översyn av taxor och avgifter inför 2021. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-03-28 
‒ Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-03-21, § 66  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att i  
enlighet med Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, fastställa avgifterna 
för olika ärenden avseende tobakstillstånd enligt följande:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________ 

 
Sändlista 

Ärende Förslag till avgift 
Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd 7 000 kr 
Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd inklusive tillsyn 4 000 kr 

Anmälan om ändrade ägarförhållanden/ändrad företagsform  4 000 kr 

Anmälan om enklare förändringar 1 000 kr 
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SN § 32   SN/2019:7 - 002 
 
 

Översyn av reglemente för socialnämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-12 att uppdra åt kommunens nämnder att 
genomföra en översyn av respektive nämnds reglemente. Förslag till eventuella 
revideringar ska ha inkommit till kommunstyrelsen 2019-03-31. Den senaste 
revideringen av reglementet för socialnämnden fastställdes av kommunfullmäktige 
2016-06-09 § 50.  
 
I skrivelse daterat 2019-03-12 lämnar socialförvaltningen ett förslag till att genomföra 
revideringar i socialnämndens reglemente § 1. Med bakgrund att det från och med 
2019-07-01 gäller en ny Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen 
ersätter då den idag gällande Tobakslagen (1993:581), där socialnämnden enligt 
nuvarande reglemente fullgör merparten av kommunens uppgifter. Som en följd av 
detta föreslår socialförvaltningen att, med giltighet från och med 2019-07-01, en 
ändring av tredje stycket så att nuvarande lydelse tas bort, och ersätts med 
”Socialnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt Lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter, avseende handel enligt 5 kap och tillsyn enligt 7 
kap, §§ 3 (p 1-3), 4, 9-13, 15, 20-22.”. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-03-21, § 67.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-03-12  
‒ Reglemente för socialnämnden, fastställt 2016-06-09, KF § 50  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-03-21, § 67  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige 

att genomföra föreliggande förslag till revidering i socialnämndens reglemente.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 33   SN/2015:21 - 701 
 
 

Val av representant till politiskt samråd med Region Skåne i 
färdtjänstfrågor 

 
 

Ärendebeskrivning 
Region Skåne är, genom Skånetrafiken, sedan 2011-10-01 huvudman för färdtjänst och 
riksfärdtjänst för boende i Lomma kommun. Detta genom ett överlåtelseavtal mellan 
Lomma och Region Skåne, som Lomma kommunfullmäktige beslutade godkänna 2011-
02-10. Överlåtelseavtalet, som också inkluderade en överenskommelse om 
finansiering av verksamheten, tecknades av socialnämnden genom bemyndigade från 
fullmäktige. 
 
Fr o m 2015-01-01 ersattes den ursprungliga överenskommelsen om finansiering av en 
ny finansieringsöverenskommelse, vilken därefter har ersatts av en tillfällig 
överenskommelse för 2018 respektive en ny tillsvidareöverenskommelse gällande från 
och med 2019-01-01. Utöver finansieringsmodell, reglerar överenskommelsen bland 
annat ansvarsfördelning och samarbete mellan kommunen och Region 
Skåne/Skånetrafiken. 
 
En viktig del i överenskommelsen är de två forum för samråd i färdtjänstfrågor, på 
politisk respektive tjänstemannanivå, som funnits sedan våren 2015 och där 
respektive samrådsgrupp sammanträder minst två gånger per år. Därtill finns sedan 
tidigare även ett inrättat kundråd, dit varje kommun utser två representanter. 
 
Socialnämnden utsåg 2015-02-12 Britt Hjertqvist (ordinarie) respektive Malin Taggu 
(ersättare) till att representera Lomma kommun i det politiska samrådet med Region 
Skåne i färdtjänstfrågor. Då Malin Taggu inte längre är ledamot eller ersättare i 
socialnämnden, har nämnden att ta ställning till att utse en ny ersättare. 
 
Som representant i tjänstemannarådet har socialförvaltningen utsett kvalitetstrateg 
Anna Hammarkärr. 
 
Lommas två representanter i kundrådet utses av Kommunala funktionshinderrådet 
respektive Kommunala pensionärsrådet. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-03-21, § 68.  
Arbetsutskottet föreslog att socialnämnden skulle utse Pia Johnson (S) som ersättare 
för Britt Hjertqvist (L) i uppdraget att representera Lomma kommun i det politiska 
samrådet med Region Skåne i färdtjänstfrågor till och med 2022-12-31.  
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SN § 33 (forts.)  SN/2015:21 - 701 
 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen 2019-03-14  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-03-21, § 68  

 
Överläggning  
Ordförande Susanne Borgelius (M) yrkar på att socialnämnden ska utse Britt Hjertqvist 
(L) till att representera Lomma kommun i det politiska samrådet med Region Skåne i 
färdtjänstfrågor till och med 2022-12-31. Vidare yrkar ordförande att socialnämnden 
ska besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut om att utse Pia Johnson 
(S) som ersättare för Britt Hjertqvist (L) i uppdraget att representera Lomma kommun i 
det politiska samrådet med Region Skåne i färdtjänstfrågor till och med 2022-12-31.  
 
Ordförande Susanne Borgelius ställer proposition på sitt yrkande och finner att 
socialnämnden beslutar att bifalla det.  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden utser Britt Hjertqvist (L) till att representera Lomma kommun i det 

politiska samrådet med Region Skåne i färdtjänstfrågor till och med 2022-12-31. 
‒ Socialnämnden utser Pia Johnson (S) som ersättare för Britt Hjertqvist (L) i 

uppdraget att representera Lomma kommun i det politiska samrådet med Region 
Skåne i färdtjänstfrågor till och med 2022-12-31.  
 

Jäv  
På grund av jäv deltar inte Britt Hjertqvist (L) och Pia Johnson (S) i handläggningen av 
ärendet.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 34   SN/2019:19 – 759   
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO 2019-02-20 – 2019-03-26 
- Delegationslista HVO 2019-02-20 – 2019-03-26 
- Delegationslista avgiftsbeslut 2019-02-20 – 2019-03-26 
 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2019-02-26, 2019-02-28, 2019-03-21.  
 
1. Dom från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 1437-19, avseende överklagat beslut 

rörande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
 

2. Dom från kammarrätten i Göteborg, mål nr. 27-19, avseende överklagande av 
förvaltningsrätten i Malmös dom den 6 december 2018, mål nr. 10523-18. Saken 
rör bistånd, nu fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar 
prövningstillstånd.   
 

3. Inkommen skrivelse från Kanslichef Eva Elfborg, 2019-03-18.  
Socialnämnden bereds tillfälle att inkomma till kommunstyrelsen med yttrande 
avseende motion angående att trådlöst nätverk ska installeras på Lomma 
kommuns äldreboenden.  
 

4. Inkommen skrivelse från Oscar Sedira (SD), ledamot i socialnämnden.  
Förslag om att väcka ett ärende om att socialnämnden skall bilda en 
”integrationsplanerings grupp”.   
 

5. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket, Dnr. 2019/010983, 2019-02-22. 
Resultat av inspektionen 20 februari 2019.  
 

6. Inkommen skrivelse från Sveriges kommuner och landsting, 2019-03-20. 
Information om patientförsäkring i kommunal hälso- och sjukvård.  
 

7. Inkommen skrivelse från Kanslichef Eva Elfborg, 2019-03-19. 
Begäran till socialförvaltningen om besvarande på skrivelse avseende kostnader 
för boende till nyanlända.  
 

8. Beslut från kommunstyrelsen, 2019-02-27, § 41. KS KF/2018:36 - 012.  
Fastställande av ny kommunikationspolicy för Lomma kommun.  
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SN § 34 (forts.)  SN/2019:19 – 759 
 

9. Beslut från kommunstyrelsen, 2019-01-09, § 7. KS KF/2019:14 – 111  
Val av ledamöter till kommunala funktionshindersrådet inklusive ordförande och 
vice ordförande.  
 

10. Beslut från kommunstyrelsen, 2019-01-09, § 8. KS KF/2019:16 – 111  
Val av ersättare till kommunala funktionshindersrådet.  
 

11. Beslut från kommunstyrelsen, 2018-12-12, § 179. KS KF/2018:338 – 003  
Uppföljning av reglemente och delegationsordning för kommunstyrelsen samt 
uppdrag åt nämnderna om översyn av reglementen.  
 

12. Beslut från revisionen, 2019-01-21, § 5.  
Fördelning av nämndernas och överförmyndarens protokoll.  
 

13. Beslut från kommunstyrelsen, 2019-02-27, § 51. KS KF/2019-76 – 113  
Val av ny ledamot till kommunala funktionshindersrådet efter avsägelse från Sven-
Bernhard Brahme (C). Till ny ledamot utses Curt Gelin (C).  
 

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

dem till handlingarna.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 35    
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förvaltningschef Lennart Eriksson informerar socialnämnden om 
följande:  
‒ Socialförvaltningen planerar att bjuda in förtroendevalda från socialnämnden till 

en nämndsdag i slutet av april.  
‒ Socialförvaltningen önskar att bjuda in tjänstemän från förvaltningen till att hålla 

kortare utbildningar på nämndsammanträdena rörande nämndens 
verksamhetsområden.  

‒ Det har skett ett uppehåll kring rekryteringen av en ny socialchef, Lennart Eriksson 
fortsätter som tillförordnad socialchef fram till och med 2019-12-31.  

‒ Rekryteringen av en ny kommundirektör och kanslichef fortsätter.  
‒ Socialförvaltningen har lagt, och fortsätter lägga, mycket resurser på 

kompetensutveckling för personalen inom hemtjänstverksamheten.  
‒ Frösunda kommer och informerar om dess verksamhet på nästa 

nämndssammanträde den 7 maj 2019.   
‒ Socialförvaltningen har beviljats medel för digitalisering och innovation som man 

har ansökt om hos kommundirektören.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 36    
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med socialnämndens beslut 2018-10-02, § 59, utsåg ordförande 2019-01-31 
kontaktpolitiker för respektive särskilda boende och hemtjänstområde. Syftet är bland 
annat att få en ökad och förbättrad dialog med vårdtagare och deras anhöriga genom 
att deltaga på anhörigträffar.  
 
En del anhörigträffar har ägt rum, varpå kontaktpolitikerna har varit närvarande. 
Ordförande Susanne Borgelius (M) önskar därmed att kontaktpolitikerna som har varit 
på plats lämnar en muntlig redogörelse för vad som har sagt på dessa anhörigträffar 
under dagens sammanträde.  
 
Jeanette Larsson (SD), Ingrid Strömgren (M), Lena Svensson (C), Karin Everlund (S),  
Pia Johnson (S) och Carina Ericsson (FB) lämnar redogörelser för vad som har sagts på 
de olika anhörigträffarna.  
 
Tillförordnad förvaltningschef Lennart Eriksson tar med sig de olika redogörelserna 
tillbaka till förvaltningen.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen och lägger ärendet "övrigt" till 

handlingarna.  
 

______________________ 
 
Sändlista  
 


