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SN AU § 82    
 
 

Ändring av dagordning 

 
 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Socialnämndens arbetsutskott beslutar att behandla ärendet " Uppdrag avseende 

utdrag från belastningsregistret vid anställning i kommunal verksamhet" efter 
ärendet rörande "Information".   

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 83   SN/2020:12 – 751   
 
 

Förslag till ansökan enligt 6 kap 8a § Föräldrabalken om särskild 
förordnad vårdnadshavare 

 
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser prövning av vårdnadsöverflytt enligt 6 kap. 8 § a föräldrabalken för NN.  
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-09-03 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
‒ Socialnämnden beslutar i enlighet med 6 kap. 8 a § föräldrabalken ansöka hos 
tingsrätten om att NN förordnas som särskilt förordnad vårdnadshavare för NN. Detta 
då NN:s vårdnadshavare är varaktigt förhindrad att sörja för hans behov.  
 
Bilaga SN AU § 83/20 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 84   SN/2020:12 – 751  
 
 

Förslag till ansökan enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken om att flytta 
vårdnaden från biologisk förälder till särskilt förordad vårdnadshavare 

 
 

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser prövning av vårdnadsöverflytt enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken för NN.  
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-09-02 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
‒ Socialnämnden beslutar i enlighet med 6 kap. 8 § föräldrabalken ansöka hos 
tingsrätten om att NN ska överflyttas från biologisk förälder till NN och NN, som 
särskilt förordnade vårdnadshavare.   
 
Bilaga SN AU § 84/20 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 85   SN/2020:12 – 751   
 
 

Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-08-14 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 85/20 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 86   SN/2019:266 - 703 
 
 

Utredning om återkallelse av tobakstillstånd enligt 7 kap 10 § Lag om 
tobak och liknande produkter för Hemköpskedjan AB (Hemköp) i 
Lomma 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser utredning om återkallelse av tobakstillstånd enligt 7 kap. 10 § Lag om 
tobak och liknande produkter.  
 
Förvaltningen utreder frågan i skrivelse 2020-08-12 och föreslår att återkalla 
tillståndet då det inte längre utnyttjas.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-08-12  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beslutar att enligt 7 kap. 10 § punkt 1 lag om tobak 

och liknande produkter återkalla stadigvarande tobakstillstånd inom detaljhandel 
för Hemköpskedjan AB, 556113-8826 på Hemköp Lomma C i Lomma.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 87   SN/2020:257 - 799 
 

Rapport om ej verkställda beslut kvartal 2 2020 

 
Ärendebeskrivning  
Socialnämnden ska enligt 16 kap. 6 f-g § SoL och 28 f-g § LSS rapportera alla gynnande 
beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för beslut samt anmäla när besluten verkställts. Rapporten och anmälan ska 
sändas till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, en gång per kvartal.  
 
Socialnämnden ska till fullmäktige enligt 16 kap. 6 h § SoL och enligt 28 h § LSS lämna 
en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser som dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som förflutit från dagen för respektive beslut. 
 
Sammanställning  
Under andra kvartalet 2020 har totalt 11 ärenden rapporterats till IVO, fyra inom LSS 
och sju inom äldreomsorg.   
 
LSS 
‒ Ett beslut som avser daglig verksamhet enligt LSS som tidigare perioder 

rapporterats har nu rapporterats som verkställt.  
‒ Ett beslut om korttidsvistelse enligt LSS som tidigare period rapporterats har 

återrapporterats som ej verkställt. 
‒ Ett beslut som avser ledsagarservice enligt LSS har rapporterats som ej verkställt. 
‒ Ett beslut om personlig assistans enligt LSS har rapporterats som ej verkställt.  
 
Äldreomsorg 
‒ Ett beslut om särskilt boende som tidigare period rapporterats som ej verkställt 

har nu rapporterats som verkställt.  
‒ Fem beslut om särskilt boende har rapporterats varav tre är avslutade utan 

verkställan och två är verkställda.  
‒ Ett beslut om avlösning utanför hemmet har rapporterats som ej verkställt.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-08-28 

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
‒ Socialnämnden har tagit del av rapporten och överlämnar densamma till 

kommunfullmäktige.  
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 88   SN/2019:282 - 700 
 
 

Förslag till yttrande avseende motion om införande av krav på goda 
kunskaper i svenska inom HVO-verksamhet 

 
 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna inkom den 16 november 2019 med en motion till 
kommunfullmäktige om införande av krav på goda kunskaper i svenska inom HVO-
verksamhet.  
 
Sverigedemokraterna yrkar:  
‒ Att socialnämnden inför krav på att man ska ha goda kunskaper i svenska, både i 

tal och skrift, för att arbeta inom HVO-verksamhet.  
‒ Att socialnämnden utför ett kunskapsprov i svenska, både i tal och skrift, för 

nyanställda och för de redan anställda för att säkerställa att brukarna inte lider av 
kommunikationssvårigheter med risk för bristande omsorg som följd.  

‒ Att socialnämnden vidtar åtgärder för redan anställd personal som är i behov av 
utbildning i det svenska språket.  

‒ Att ovanstående även ska gälla privata entreprenörer som bedriver verksamhet 
för kommunens räkning.  
 

I skrivelse daterad 2020-07-07 lämnar socialförvaltningen följande yttrande:  
"Att enskilda kan göra sig förstådda och ha en god kommunikation med 
omvårdnadspersonalen är av största vikt för att uppleva trygghet i sin vardag. Goda 
språkkunskaper i svenska är också mycket viktigt för att säkerställa god kvalitet i vår 
äldreomsorg. Socialförvaltningen anser därför att det är centralt att 
kompetensutveckla både befintlig, men också framtida arbetskraft i det svenska 
språket.  
 
Förvaltningen har inlett samarbete med HR-avdelningen för att öka kvaliteten i 
rekryteringsprocessen. Vid rekrytering identifieras vilket behov aktuella kandidater har 
av språkligt stöd. Detta gäller samtliga kandidater oavsett bakgrund och syftet är att 
utgå från vilket eventuellt behov kandidaten har av stöd i det svenska språket för att 
utföra sitt arbete. Förvaltningen har vidare påbörjat ett förberedande arbete för en 
anslutning till Vård- och omsorgscollege som bland annat erbjuder viss 
kompetensutveckling för befintlig personal. Genom Vård- och omsorgscollege har 
kommunen möjlighet att satsa på språkutvecklande insatser som till exempel att 
utbilda språkombud till verksamheten.   
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SN AU § 88 (forts.)  SN/2019:282 - 700 
 
Ett samarbete kring yrkessvenska är inlett mellan Förvaltningen för utbildning, kost, 
kultur och fritid och Socialförvaltningen i syfte att förbättra medarbetarnas förmåga 
att kommunicera med vårdtagare och kollegor.  
 
Satsningarna ovan medför inte bara ett bättre stöd för medarbetarna utan även att 
risken för språkförbistring mellan personal och vårdtagare minskar. 
Socialförvaltningen anser att ovan beskrivna insatser besvarar de yrkanden som läggs 
fram i motionen." 
 
Vidare föreslår socialförvaltningen att socialnämnden beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att anse motionen angående 
utredningsuppdrag över motion om införande av krav på goda kunskaper i svenska 
inom HVO-verksamhet vara besvarad med hänvisning till socialförvaltningens 
yttrande.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-07-07 
‒ Remiss från kommunstyrelsen, 2019-12-06 
‒ Motion från Sverigedemokraterna, 2019-11-16 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 

anse motionen angående utredningsuppdrag över motion om införande av krav på 
goda kunskaper i svenska inom HVO-verksamhet vara besvarad med hänvisning till 
socialförvaltningens yttrande.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 89   SN/2020:158 - 430 
 
 

Förslag till remissvar över naturreservat Kyrkfuret 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har beretts möjlighet att senast 2020-10-07 inkomma med yttrande till 
samhällsbyggnadsförvaltningen gällande förslag till föreskrifter, skötselplan samt 
gränsdragning, gällande bildandet av det kommunala naturreservatet ”Kyrkfuret”. 
 
Socialförvaltningen avger följande yttrande i skrivelse daterad 2020-09-07:  
"Socialnämnden anser att föreliggande förslag är bra, och konstaterar att viktiga 
förutsättningar för alla kommuninvånares tillgänglighet till området finns omnämnda i 
förslaget. 
 
När det gäller kommunens områden för rekreation och fritid, såsom detta, vill 
nämnden poängtera vikten av att utformningen av miljöerna för detta, i så stor 
utsträckning som praktiskt möjligt, säkerställer tillgängligheten för invånare med 
funktionsnedsättning. Detta gäller såväl fysisk tillgänglighet som tillgänglighet till 
information i den fysiska miljön och digitalt, till exempel via kommunens hemsida." 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-09-07 
‒ Remiss från planeringsavdelningen, 2020-06-17  

‒ Bilaga 1: Förslag på beslut och föreskrifter 
‒ Bilaga 2: Förslag på skötselplan 
‒ Bilaga 3: Förslag på gränsdragning  
‒ Bilaga 4: Protokoll från planledningsgruppen, 2020-06-03, § 13  

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden antar förvaltningens svar till yttrande som nämndens, och 

översänder det till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 90   SN/2020:82 - 047 
 
 

Förslag till höjd habiliteringsersättning för år 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2020-09-07 en höjning av befintlig 
habiliteringsersättning. Bakgrunden är att Regeringen har gett Socialstyrelsen i 
uppdrag att under år 2020 fördela total 350 mnkr till kommunerna genom 
stimulansbidrag, i syfte att införa dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet 
enlig LSS (habiliteringsersättning), finansiera en höjning av en låg dagpenning till dem 
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS, eller att bibehålla en nivå på dagpenningen 
(habiliteringsersättning) som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. 
 
Lomma kommun har tilldelats cirka 250 000 kronor i stimulansbidrag att, utifrån 
ovanstående utgångspunkter, använda under år 2020. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att höja habiliteringsersättning för 
personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS från 12 kronor till 15 kronor i 
timmen, från och med 1 januari 2020 och tillsvidare. Vidare föreslår man att 
socialnämnden beslutar att betala ut höjningen till berörda brukare retroaktivt från 
den 1 januari 2020. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-09-07 

‒ Bilaga 1: Socialstyrelsens anvisningar 2020-05-08 för att rekvirera statsbidrag 
för 2020 till kommuner för habiliteringsersättning 

‒ Bilaga 2: Socialstyrelsens fördelningsnyckel 2020-02-06 – statsbidrag för 2020 
till kommuner för habiliteringsersättning 

‒ Bilaga 3: Påminnelse om statsbidrag att rekvirera för habiliteringsersättning 
 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att höja habiliteringsersättning för personer som deltar i 

daglig verksamhet enligt LSS från 12 kronor till 15 kronor i timmen, från och med 1 
januari 2020 och tillsvidare. 

 
‒ Socialnämnden beslutar att betala ut höjningen till berörda brukare retroaktivt 

från den 1 januari 2020. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 91   SN/2020:267 - 000 
 

Förslag till sammanträdestider för socialnämnden och dess utskott år 
2021 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2021 i skrivelse 
daterad 2020-09-08.  
 
Förslaget har tagit sin utgångspunkt i planeringen för år 2020 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 innebär följande sammanträdesdagar: 
 
Socialnämnden 
Tisdagen 2/2 
Tisdagen 2/3 
Tisdagen 23/3 
Tisdagen 4/5 
Tisdagen 15/6* 
Tisdagen 31/8 
Tisdagen 28/9 
Tisdagen 26/10 
Tisdagen 23/11 
Tisdagen 7/12 

Nämndsammanträdena börjar klockan 18:30.  
 
Socialnämndens arbetsutskott  
Tisdagen 19/1 
Tisdagen 16/2 
Tisdagen 16/3 
Tisdagen 20/4 
Fredagen 4/6* 
Tisdagen 29/6 (individärenden) 
Tisdagen 17/8 
Tisdagen 14/9 
Tisdagen 19/10 
Tisdagen 9/11 
Tisdagen 30/11 

 Utskottssammanträdena börjar klockan 08:30.  
*Budget  
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SN AU § 91 (forts.)   SN/2020:267 – 000 
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från kommunledningskontoret, 2020-09-08 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:  
Socialnämndens arbetsutskott fastställer sammanträdesdagar för utskottet år 2021 
enligt följande:  
 
Tisdagen den 19 januari, tisdagen den 16 februari, tisdagen den 16 mars, tisdagen den 
20 april, fredagen den 4 juni, tisdagen den 29 juni, tisdagen den 17 augusti, tisdagen 
den 14 september, tisdagen den 19 oktober, tisdagen den 9 november, tisdagen den 
30 november samt tiden till 08:30.  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
Socialnämnden fastställer sammanträdesdagar för nämnden år 2021 enligt följande:  
 
Tisdagen den 2 februari, tisdagen den 2 mars, tisdagen den 23 mars, tisdagen den 4 
maj, tisdagen den 15 juni, tisdagen den 31 augusti, tisdagen den 28 september, 
tisdagen den 26 oktober, tisdagen den 23 november, tisdagen den 7 december samt 
tiden till 18:30. 

  
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 92   SN/2020:121 - 042 
 
 

Delårsrapport för socialnämnden januari - augusti år 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport för januari - augusti år 2020 
för socialnämndens verksamhet enligt kommunstyrelsens anvisningar i skrivelse 
daterad 2020-09-12.  
 
De åtgärder och insatser som föreligger för socialförvaltningens avdelningar och 
enheter syftar alla till att få verksamhet och budget i balans. Utifrån olika insatser och 
aktiviteter kring personalnära frågor och kvalitetsförbättringar pågår ett strategiskt 
och operativt arbete för att nå uppsatta mål kring ekonomi och organisation.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-09-12 

‒ Bilaga 1: Delårsrapport 2020 Socialnämnden  
‒ Bilaga 2: Delårsrapport 2020 Individ- och familjeomsorg  
‒ Bilaga 3: Delårsrapport 2020 LSS  
‒ Bilaga 4: Delårsrapport 2020 HVO 

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden godkänner delårsrapporten för januari - augusti år 2020 för 

socialnämnden och överlämnar densamma till kommunstyrelsen och revisionen.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 93   SN/2020:10 – 000  
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialchefen Emma Pihl informerar om Projekt "Erika" för socialnämndens 
arbetsutskott. Socialchefen informerar också om att tekniska nämndens arbetsutskott 
har infodrat ett yttrande avseende projektet från förvaltningen.  
 
Vidare informerar Emma Pihl om situationen med coronaviruset i kommunen.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 94   SN/2020:279 – 700  
 
 

Uppdrag avseende utdrag från belastningsregistret vid anställning i 
kommunal verksamhet 

 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden behandlade Sverigedemokraternas motion rörande utdrag från 
belastningsregistret vid dess sammanträde 2020-09-08, §66. Socialnämnden föreslog 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till socialförvaltningens yttrande i skrivelse daterad 2020-07-02. I yttrandet 
framgick det bland annat att en statlig utredning (SOU 2019:19 
Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd.) 
arbetades fram och att det i denna lämnades ett förslag på en ny lag om 
registerkontroll av personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller 
personer med funktionsnedsättning. Förslaget var att lagen skulle träda i kraft den 1 
januari 2021.  
 
Det har genom reservationen från Fokus Bjärred (SN § 66/20 bilaga B) kommit till 
socialnämndens arbetsutskotts kännedom att regeringen ännu inte tagit ställning i 
frågan och att det därmed inte heller har behandlats i lagrådet. Det är ställt utom 
rimligt tvivel att lagen skulle kunna träda i kraft den 1 januari 2021. Till följd av detta 
diskuterar arbetsutskottet huruvida socialförvaltningen ska ges i uppdrag att till 
socialnämndens arbetsutskotts sammanträde i november eller december se över 
möjligheterna att begära ut utdrag från belastningsregistret och att formulera riktlinjer 
för när socialförvaltningen ska neka den sökande anställning baserad på vilka 
eventuella brott som förekommer i dess belastningsregister.  
 
Socialchefen Emma Pihl konstaterar att det är anmärkningsvärt att den information 
som framkommit i reservationen från Fokus Bjärred inte finns tillgänglig på 
regeringskansliets hemsida och att inaktuell information fortfarande finns kvar, vilket 
har påverkar socialförvaltningen i sin beredning av motionen från 
Sverigedemokraterna. Socialnämndens arbetsutskott delar socialchefens åsikt.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
Socialnämndens arbetsutskott uppdrar åt socialförvaltningen att:  
‒ Till socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-10 eller 2020-12-01 se 

över möjligheterna att begära ut utdrag från belastningsregistret vid prövning om 
anställning i kommunens äldreomsorg. Om ett utdrag är möjligt ska förvaltningen 
även formulera riktlinjer för när socialförvaltningen ska neka den sökande 
anställning baserad på vilka eventuella brott som förekommer i den sökandes 
belastningsregister. 

______________________ 
 
Sändlista  


