
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 1 (16) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Flädie   
Tid 2020-02-25, kl. 18:33-20:53 

Sammanträdet ajournerades 20:02-20:15 
 

 

Beslutande Susanne Borgelius (M) 
Anders Olin (M)  
Pia Johnson (S) 
Krister Wiman (M) 
Anna Ericson (M) 
Lena Svensson (C)  
Britt Hjertqvist (L)  
Paul Andersson (S)  
Oscar Sedira (SD)  
Carina Ericsson (FB)  
Ingrid Strömgren (M)  
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Charlott Enocson (M)  
 

Övriga deltagare Ingrid Strömgren (M)  
Anne Abrahamsson (M) 
Curt Gelin (C)   
Christer Philipson (KD) 
Rune Setthammar (S)  
Karin Everlund (S)  
Jeanette Larsson (SD)  
Sofia Åkerman (FB)  

 
Philip Nilsson  
Emma Pihl  
Felicia Mellgren Sandkvist  
Anette Björk  
Therese Håkansson 
Garib Yusupov  
 
Hanna Eckerbom Holmberg  
 
Kristina Skog 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare, §13-§18  
 
nämndsekreterare 
socialchef 
avdelningschef 
avdelningschef 
kvalitetsstrateg, §13-§15, del av § 16 
ekonom, §13-§17  
 
samordnare, Maria mottagning Mellersta 
Skåne, § 15  
enhetschef, Maria mottagning Mellersta Skåne, 
§ 15  
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SOCIALNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 

Utses att justera Pia Johnson   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-02-27 
 
 
 
 

Paragraf  
§13-§24 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Susanne Borgelius  
 Justerande  

 
 

  Pia Johnson  
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SOCIALNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-02-25   

Paragrafer §13-§24   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-02-28 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-03-21 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson   
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SOCIALNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

SN § 13    
 
 

Godkännande av dagordning 

 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar enhälligt att ärende 11, "Patientsäkerhetsberättelse år 

2019" behandlas under dagens sammanträde utan tidigare beredning i 
arbetsutskottet.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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       Sammanträdesdatum s. 5 (16) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 14    
 
 

Närvaro- och yttranderätt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2019-11-26, § 109, att ingå avtal rörande Maria Mottagning 
i samverkan med Region Skånes vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri i Lund 
och flertalet andra kommuner. Företrädare från Maria mottagningen mellersta Skåne 
begär närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde på inbjudan från 
socialförvaltningen.  

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar enhälligt att medge företrädare från Maria mottagningen 

mellersta Skåne närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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       Sammanträdesdatum s. 6 (16) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 15    
 
 

Föredrag från Mottagning Maria mellersta Skåne i Lund 

 
 

Ärendebeskrivning 
Hanna Eckerbom Holmberg, samordnare, och Kristina Skog, enhetschef, på Maria 
mottagningen i Mellersta Skåne i Lund informerar om dess verksamhet.  
De presenterar bland annat bakgrunden till att organisationen formades, hur 
organisationen är uppbyggd och vilken målgrupp verksamheten inriktar sig mot. 
Vidare presenterar man även statistik som redogör för vilken typ av grupp som främst 
som söker sig till mottagningen och vilka droger som är vanligast förekommande bland 
mottagningens brukare. 
 
Slutligen informerar man om att det för närvarande sker en extern utvärdering av 
mottagningens arbete, vilken ska visa hur väl mottagningens insatser faller ut.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 7 (16) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 16    
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Therese Håkansson, kvalitetsstrateg, informerar socialnämnden om resultatet av 
höstens brukarundersökningar inom verksamhetsområdet för LSS, IFO och 
ensamkommande barn och unga. Brukarundersökningen görs med stöd av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR).  Brukarundersökningarna som gjorts är bland 
verksamheternas aktuella vård- och stödtagare. Deltagandet i undersökningarna är 
frivilligt. Förvaltningen bedömer att svarsfrekvensen är god. Frågor som har ställts till 
de olika deltagarna är bland annat om personalen lyssnar på ens synpunkter, om man 
känner förtroende för personalen, om personalen bryr sig om en m.fl.  
 
Resultatet av brukarundersökningarna visar att den upplevda nöjdheten av 
socialförvaltningens sammantagna arbete och stöd har minskat något sedan 2016, då 
brukarundersökningarna började genomföras.  
 
Emma Pihl, socialchef, lämnar en lägesrapport över matdistributionen inom 
hemtjänsten.  
 
Vidare informerar Emma Pihl om arbetet med övertagandet av kommunens särskilda 
boende som kommunen ska ansvara för från och med våren 2021. Det har funnits en 
förhoppning hos vissa medborgare att de särskilda boendena skulle övergå i 
kommunal regi redan från våren 2020 i samband med socialnämndens beslut, vilket 
inte är förenligt med den information som har gått ut från kommunens sida. Ett 
övertagande av en sådan verksamhet kräver en noggrann planering för att säkerställa 
kvalitén. För att kvalitén ska bibehållas till dess att kommunen tar över ansvaret för de 
särskilda boendena kommer verksamheten genomföra oanmälda inspektioner och 
löpande rapportera resultatet till Frösunda. Kvalitén som kommunen genom avtalet 
beställt hos Frösunda omsorg AB ska uppfyllas.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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       Sammanträdesdatum s. 8 (16) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 17    
 
 

Bokslut för socialnämnden år 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
I skrivelser från socialförvaltningen daterade 2020-02-05, redovisas förslag till bokslut 
för socialnämnden år 2019.  Nämndernas beslut kommer att ligga till grund för 
kommunens årsredovisning.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-02-11, § 19.  
Vid utskottets handläggning av ärendet var tjänsteskrivelsen till ärendet inte 
färdigställd och förvaltningschefen presenterade ett utkast till sådant. 
Tjänsteskrivelsen färdigställdes därefter och sändes till socialnämnden.  
 
Ajournering  
Sammanträdet ajournerades 20:02 till 20:15.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-02-17 
‒ Bokslut för socialförvaltningen år 2019 - Hälsa vård och omsorg  
‒ Bokslut för socialförvaltningen år 2019 - Individ och familjeomsorg  
‒ Bokslut för socialförvaltningen år 2019 - LSS verksamheten  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-02-11, § 19 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden godkänner bokslutet för socialnämnden år 2019 i enlighet med 

bilagor A, B, C, D och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen och revisionen.  
 

./.  Bilaga A, B, C, D 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 9 (16) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 18   SN/2019:210 - 214 
 
 

Remissyttrande över motion från sverigedemokraterna (SD) - park med 
förskola och äldreboende 

 
 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna i Lomma har inkommit med en motion om att skapa en park 
med förskola och äldreboende i Bjärred. Enligt motionen skulle parken vara belägen 
mellan Södra västkustvägen och Carl Olssons väg i Bjärred. Mitt i parken skulle en 
lekplats med en förskola ligga och ett kombinerat äldre- och trygghetsboende på 
varsin sida.  
 
I skrivelse daterad 2020-01-22 lämnar socialförvaltningen följande förslag till yttrande: 
"För att möta kommande behov av platser på särskilt boende har socialnämnden 
genom sin bostads- och lokalförsörjningsplan identifierat behovet av ny- eller 
ombyggnation. Socialförvaltningen kommer dessutom under 2020 påbörja 
utredningsarbete kring eventuellt biståndsbedömt trygghetsboende. Socialnämnden 
ser idag inte behov av en utredning i enlighet med motionens förslag varför motionen 
bör avslås." 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-02-11, § 14. Utskottet 
föreslog socialnämnden besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och att 
överlämna det till kommunstyrelsen.  
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning av ärendet informerar socialchef Emma Pihl i ärendet.  
Delar av socialnämnden anser att initiativet är gott, vidare diskuteras det även om 
privata aktörer borde bli uppmuntrade att ta liknande initiativ som motionen föreslår, 
men då det enligt förvaltningen inte föreligger ett behov bör motionen avslås. Oscar 
Sedira (SD) anser att frågan är viktig för kommunens medborgare och att kommunen 
borde ta ansvaret i frågan samt att motionen om ett utredningsuppdrag borde bifallas.  
 
Överläggning  
Oscar Sedira (SD) yrkar på att socialnämnden ska besluta att föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige bifalla motionen.  
 
Ordförande Susanne Borgelius (M) yrkar på att socialnämnden ska besluta i enlighet 
med arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 10 (16) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

SN § 18 (forts.)   SN/2019:210 – 214 
 
Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande Susanne Borgelius (M) 
proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt resta yrkande och på Oscar 
Sediras (SD) resta yrkande, varefter socialnämnden beslutar att bifalla ordförandes 
yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-01-22  

‒ Bilaga: Motion från Sverigedemokraterna (SD) om att skapa en park med 
förskola och äldreboende i Bjärred  

‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-02-11, § 14  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 

kommunstyrelsen.  
 
Reservation  
Oscar Sedira (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet i enlighet med bilaga.  
 

./.  Bilaga  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2020-02-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 19    

 

Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden 
 

Ärendebeskrivning 
I skrivelse daterad 2020-01-20, med dess bilagor, presenterar socialförvaltningen 
förslag till revideringar av delegationsordningen. Revideringarna rör bland annat 
följande:  
 
I samband med att socialnämnden har beslutat om nya och reviderade riktlinjer inom 
individ- och familjeomsorgen har det funnits anledning att titta på hur 
delegationsordningen stödjer de beslutade riktlinjerna och förvaltningens möjligheter 
till efterlevnad. Efter en genomgång av delegationsordningen kommer förvaltningen 
med några förslag till tillägg samt ändringar.  
 
Förvaltningen har sett att det uppstår en ineffektiv handläggning av individärenden 
utifrån hur formulering kring delegat ser ut gällande vuxenvården, varför förvaltningen 
föreslår en ändring av delegat på två ställen. 
 
Statsbidrag som rör Personligt ombud har sedan statsbidraget började nyttjas 
rekvirerats genom beslut från nämnden. Detta försvårar rekvirering av statsbidraget 
då ansökningstiden för statsbidraget ligger mycket nära tiden för arbetsutskott och 
nämnd. Förvaltningen föreslår således förvaltningschefen som delegat för ärenden 
som rör ansökan om statsbidrag för Personligt ombud. 
 
Delegationsordningen föreslås även att revideras till följd av tidigare förbiseenden och 
en omorganisation inom socialförvaltningen.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-02-11, § 16.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-01-20 

‒ Bilaga: Förslag till reviderad delegationsordning 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-02-11, § 16   
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget om en reviderad 

delegationsordning i enlighet med bilaga. 
 

./.  Bilaga  
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 20    
 
 

Uppföljning av plan för intern kontroll för socialnämnden år 2019 

 
 

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. 
 
Nämnden ska senast i februari rapportera föregående års resultat från uppföljningen 
av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska 
samtidigt ske till kommunens revisorer. 
 
Planen för socialnämndens interna kontroll fastställdes av socialnämnden 2 april 2019. 
Planens kontrollpunkter identifierades genom riskanalys, där sannolikheten och 
konsekvensen av icke önskade händelser bedömdes och tydliggjordes, varefter de 
med stort sammanlagt sannolikhets- och konsekvensvärde prioriterades. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-02-11, § 17.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-02-04 

‒ Bilaga: Uppföljning av intern kontroll för socialnämnden 2019  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-02-11, § 17 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden godkänner och överlämnar rapport avseende intern kontroll för 

socialnämnden 2019 i enlighet med bilaga till kommunstyrelsen och revisionen. 
 

./.  Bilaga  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 21    
 
 

Verksamhetsplan för socialförvaltningen år 2020 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen får ett uppdrag från respektive nämnd i organisationen i form av 
en nämndsplan. Med nämndsplanen som utgångspunkt upprättar förvaltningschefen 
en verksamhetsplan som beskriver hur uppdraget ska utföras för att nå målen och 
vem som ska utföra det.  
 
Verksamhetsplanen har ett ettårigt perspektiv och gäller för hela förvaltningen. 
Nytt för 2020 är även att verksamhetsplanen ska ange särskilda fokusområden. Dessa 
områden har inte en direkt koppling till de politiska målen, utan är områden som 
förvaltningen bedömer som extra viktiga att lägga fokus på under det kommande året.  
 
Verksamhetsplanen ska fastställas av förvaltningschefen efter hörande hos nämnden.   
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-02-11, § 18.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-02-04 

‒ Bilaga: Verksamhetsplan för socialförvaltningen år 2020  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-02-11, § 18 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden har tagit del av förslaget av verksamhetsplan för 

socialförvaltningen år 2020.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 22   SN/2020:1 - 779 
 
 

Patientsäkerhetsberättelse år 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
I skrivelse daterad 2020-01-16 presenterar socialförvaltningen ett förslag till 
patientsäkerhetsberättelse för år 2019.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen 2020-01-16  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden antar och fastställer förslag till patientsäkerhetsberättelse för år 

2019 i enlighet med skrivelse daterad 2020-01-16.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 23    
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO 2020-01-20 – 2020-02-16  
- Delegationslista HVO 2020-01-20 – 2020-02-16  
- Delegationslista avgiftsbeslut 2020-01-20 – 2020-02-16  

 
 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2020-02-11  
 
1. Inkommen skrivelse från Bostadsföreningen Sandstenen i Lomma, 2020-02-17, 

med frågor ställda till socialnämnden rörande nyanländas hyresavtal och de 
uppsägningar som har skett till följd av socialnämndens nya riktlinjer avseende 
arbetet med att vägleda nyanlända till eget boende.  
 

2. Minnesanteckningar från Centralt Samverkansorgan 2019-12-09, 
Kommunförbundet Skåne.  
 

3. Beslut från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 2020-01-31, avseende 
Överenskommelse mellan staten och SKR om ”Psykisk Hälsa 2020” i enlighet med 
bilaga.  
 

4. Beslut från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 2020-01-31, avseende 
Överenskommelse mellan staten och SKR om ”Äldreomsorg – teknik, kvalitet och 
effektivitet med den äldre i fokus” i enlighet med bilaga.  
 

5. Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO),  
Dnr. 3.4.2 – 03186/2020-5, IVO överlämnar klagomål på kommunens verksamhet.   
 

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

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 24    
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Anna Ericsson (M) ställer frågan avseende hur arbetet med hemtjänstverksamheten 
fungerar i dagsläget och om förvaltningen ser en ökad, fortsatt eller minskad andel 
klagomål och synpunkter på dess verksamhet. Socialchef Emma Pihl svarar att man ser 
förbättringsmöjligheter på vissa av kommunens hemtjänstområden då det 
förekommer en större mängd klagomål och synpunkter där, men att andra delar är 
stabila. Arbetet för att öka kvalitén fortsätter.  

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

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


