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       Sammanträdesdatum s. 1 (9) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2020-11-17 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Baklomman   
Tid 2020-11-17, kl. 18:30-20.44, sammanträdet ajourneras 19.30-19.38 

 
 

Beslutande Susanne Borgelius (M) 
Anders Olin (M)  
Pia Johnson (S) 
Charlott Enocson (M)  
Krister Wiman (M) 
Lena Svensson (C)  
Paul Andersson (S)  
Oscar Sedira (SD)  
Christina Unell (M)  
Christian Kampmann (M)   
Delphine Raimbault (FB)  

ordförande 
1 vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Anna Ericson (M) 
ersätter Britt Hjertqvist (L)  
ersätter Carina Ericsson (FB)  
 

Övriga deltagare Philip Nilsson  
Emma Pihl  
Peter Johansson  
Livia Déak Jönsson  
 

nämndsekreterare 
socialchef  
ekonom, §96-§98 
projektledare, §96-§99 

Utses att justera Pia Johnson   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-11-24 
 
 
 
 

Paragraf  
§96-§101 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Susanne Borgelius  
 Justerande  

 
 

  Pia Johnson  
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SOCIALNÄMNDEN 2020-11-17 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-11-17   

Paragrafer §96-§101   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-11-25 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-12-16 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson  
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SOCIALNÄMNDEN 2020-11-17 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

SN § 96   SN/2020:66 – 000 
 
 

Förslag till ändrad dagordning 

 
 

 
Ärendebeskrivning  
Fokus Bjärred har 2020-11-17 inkommit med ett nämndinitiativ till socialnämnden 
avseende anmälan till IVO. Fokus Bjärred önskar att ärendet behandlas utan tidigare 
beredning i arbetsutskottet.  
 
Nämndsekreterare Philip Nilsson informerar socialnämnden om att ett ärende kan 
behandlas utan tidigare beredning i arbetsutskottet om socialnämnden enhälligt 
beslutar om detta, enligt socialnämndens reglemente 27 § 7 stycket.  
 
Överläggning  
Delphine Raimbault (FB) yrkar på att socialnämnden ska besluta att behandla ärendet 
utan tidigare beredning i arbetsutskottet. Ordförande Susanne Borgelius (M) yrkar på 
att socialnämnden ska besluta att ej behandla ärendet utan tidigare beredning i 
arbetsutskottet.  
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer förslagen emot varandra och ställer därför frågan om bifall 
respektive avslag på respektive yrkande. Ordförande finner att socialnämnden 
beslutat bifalla hennes yrkande.  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden beslutar att ej behandla ärendet som väckts av ledamot i 

socialnämnden utan tidigare beredning i arbetsutskottet. Ärendet behandlas 
senare.  

 
Reservation  
Delphine Raimbault (FB) reserverar sig skriftligen emot beslutet i enlighet med bilaga.  

 
./.  Bilaga.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 97   SN/2020:190 - 041 
 
 

Fastställande av budget för socialnämnden år 2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska varje nämnd fastställa en 
nämndsbudget för det kommande året. Detta innebär en fördelning av budgeten på 
de verksamheter som ingår i respektive KF-verksamhet.  
 
Socialnämnden beslutade den 2020-06-16 om budgetförslag för år 2021-2024. 
Beslutet var baserat på de förutsättningar som då gällde för tilldelning av budgetram. I 
den fortsatta handläggningen har kommunstyrelsen föreslagit vissa ändringar och 
kompletteringar som därefter lagts in i förslaget. Kommunfullmäktige fattade slutligt 
beslut om budgeten för år 2021 den 2020-10-22.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-11-10, § 113.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-11-08 
‒ Budget för socialnämnden år 2021  
‒ Protokoll från kommunfullmäktige, 2020-10-22, § 73  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-11-10, § 113  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden antar budgetförslaget i enlighet med bilaga efter revidering av 

arbetsutskottets givna direktiv.  
 

./.  Bilaga  
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 98   SN/2020:120 - 040 
 
 

Månadsuppföljning januari - oktober år 2020 för socialnämnden 

 
Ärende 
I enlighet med Lomma kommuns Styr- och kvalitetssystem ska varje nämnd överlämna 
en ekonomisk redogörelse för sina respektive verksamheter för perioden januari-
oktober till kommunstyrelsen.  
 
I skrivelse med bilaga från socialförvaltningen daterad 2020-11-12 presenteras en 
sådan ekonomisk månadsuppföljning.  
 
Ärendet har inte hanterats av socialnämndens arbetsutskott utan överlämnas direkt 
till socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-11-12 
‒ Månadsuppföljning januari – oktober år 2020 för socialnämnden  

 
Samråd 
Socialförvaltningen har samrått med kommunledningskontorets ekonomi- och 
kansliavdelning i ärendet.  

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar enhälligt att hantera ärendet utan tidigare beredning i 

socialnämndens arbetsutskott. 
  

‒ Socialnämnden godkänner den ekonomiska månadsuppföljningen för januari – 
oktober enligt bilaga år 2020 och översänder densamma till kommunstyrelsen.  

 
./.  Bilaga  
 

Ajournering  
Sammanträdet ajourneras 19.30 - 19.38  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 99   SN/2020:10 – 000   
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Projektledare för övertagandet av kommunens särskilda boende lämnar en 
nulägesrapport över arbetet med själva övertagandet.  

 
Socialchef Emma Pihl lämnar en redogörelse över socialförvaltningens inventering av 
bostäder inom socialnämndens ansvarsområde.  
 
Emma Pihl informerar vidare om situationen med Covid-19 i kommunen.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 100   SN/2020:11 – 000  
 
 

Meddelanden 

 
 

Ärendebeskrivning 
 
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2020-11-03 och 2020-11-10.  
 
SN/2019:190  Underrättelse om granskning: Förslag till detaljplan för 

Karstorp 13:100 och del av Lomma 33:11 i Lomma , 
Lomma kommun (Strandvägen-Karstorpsvägen)
   

SN/2020:190  Beslut från kommunfullmäktige 2020-10-22, § 73. 
Fastställande av budget för år 2021 mfl.  

 
SN/2020:303 Återkoppling från Skånes kommuner på lämnande svar 

på revisionsfrågor rörande e-hälsosupport  
 
SN/2020:326 E-mail från Fokus Bjärred med frågor till 

socialförvaltningen om uppgifter framkommande i IVO:s 
överlämnande av klagomål, dnr. 3.4.2-45947/2020-3 
 
E-mail från Frösunda med kompletterande information 
avseende IVO:s överlämnande av klagomål, dnr. 3.4.2-
45947/2020-3  
 

SN/2020:333 Meddelande från kriminalvården om önskemål inledande 
dialog med anledning av införandet av den nya Lagen om 
ungdomsövervakning  

 
SN/2020:335 Informationsbrev från jämställdhetsmyndigheten 

angående våld mot personer med funktionsnedsättning  
 
Broschyr från Unizon med stödinformation vid våld mot 
äldre  
 
Informationsbrev från jämställdhetsmyndigheten 
angående våld mot äldre personer 

 
SN/2020:336 Kommunicering av beslutsunderlag från Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) dnr. 3.3.2-20246/2020-7 
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SN § 100 (forts.)   SN/2020:11 – 000  

 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning av ärendet informerar nämndsekreterare Philip Nilsson 
om att det på grund av ett systemfel inte har gått att skriva ut de delegationslistor för 
den period som anmälts till socialnämnden. Nämndsekreteraren informerar om att 
delegationslistorna anmäls till socialnämnden vid dess nästkommande sammanträde.  
  
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av inkomna meddelanden och lägger dem till 

handlingarna.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 101   SN/2020:13 – 000   
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Nämndens ledamöter och ersättare har inga frågor eller synpunkter att diskutera vid 
dagens behandling av ärendet övrigt. 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden lägger ärendet övrigt till handlingarna.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


