
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 1 (17) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2020-09-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   
Tid 2020-09-08, kl. 18:30-21:20 

 
 

Beslutande Susanne Borgelius (M) 
Anders Olin (M)  
Pia Johnson (S) 
Lena Svensson (C)  
Britt Hjertqvist (L)  
Paul Andersson (S)  
Oscar Sedira (SD)  
Carina Ericsson (FB)  
Ingrid Strömgren (M) 
Christer Philipson (KD) 
Rune Setthammar (S)  

 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Charlott Enocson (M)  
ersätter Krister Wiman (M) 
ersätter Anna Ericson (M) 
 

Övriga deltagare Karin Everlund (S)  
Jeanette Larsson (SD)  
Delphine Raimbult (FB) 
 
Philip Nilsson  
Emma Pihl  
Anette Björk  
Helena Wallander  
Anna-Maria Banck  
Felicia Mellgren Sandkvist  
Livia Deák Jönsson 
Peter Johansson 
 
Olle Nyström  
Axel Lilja  
  

ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare 
socialchef 
avdelningschef  
avdelningschef  
avdelningschef  
avdelningschef 
projektledare, §59-§62 
ekonom,§59-§62, §65 
 
Lumell Associates, §59-§62 
Lumell Associates, §59-§62 

Utses att justera Pia Johnson   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-09-15 
 
 
 
 

Paragraf  
§59-§63, §65-§70 (§ 64 
justerades omedelbart 
och återfinns i separat 
protokoll)  

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Susanne Borgelius  
 Justerande  

 
 

  Pia Johnson  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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SOCIALNÄMNDEN 2020-09-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-09-08   

Paragrafer §59-§70   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-09-16 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-10-08 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson  
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SOCIALNÄMNDEN 2020-09-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

SN § 59    
 
 

Val av justerare 

 
 

Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden utser Pia Johnson (S) som justerare av dagens protokoll.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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       Sammanträdesdatum s. 4 (17) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2020-09-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 60    
 
 

Godkännande av dagordning 

 
 

Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden godkänner dagordningen för dagens sammanträde.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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       Sammanträdesdatum s. 5 (17) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2020-09-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 61    
 
 

Närvaro- och yttranderätt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Olle Nyström och Axel Lilja från Lumell Associates begär närvaro- och yttranderätt till 
dagens sammanträde för att presentera sin genomlysning av ersättningsmodeller för 
hemtjänst och särskilt boende.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar enhälligt att medge Olle Nyström och Axel Lilja närvaro- 

och yttranderätt vid dagens sammanträde.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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       Sammanträdesdatum s. 6 (17) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2020-09-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 62   SN/2020:149 – 060   
 
 

Information från Lumell Associates 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen tecknade avtal med Lumell Assoicates AB 2020-05-14 för en extern 
genomlysning av kommunens ersättningsmodell för hemtjänst och särskilt boende. 
Olle Nyström och Axel Lilja lämnar en redogörelse för Lumell Associates AB:s rapport 
avseende denna genomlysning.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2020-09-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 63   SN/2020:12 – 751  
 
 

Prövning av vårdnadsöverflytt enligt 6 kap. 8 § a Föräldrabalken 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser prövning av vårdnadsöverflytt enligt 6 kap. 8 § a föräldrabalken för NN.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-06-30, § 68.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-06-18 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-06-30, § 68  
 
Socialnämnden beslutar 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.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2020-09-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 65   SN/2020:120 - 040 
 
 

Månadsuppföljning januari - juli år 2020 för socialnämnden 

 
Ärende 
Föreligger ekonomisk månadsuppföljning för socialnämnden mellan perioden januari – 
juli år 2020.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-08-18, §76.  
 
Nämndens handläggning  
Ekonom Peter Johansson och socialförvaltningens avdelningschefer lämnar en 
redogörelse i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-08-17 
‒ Månadsuppföljning för socialnämnden januari - juli år 2020  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-08-18, § 76 

 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen och lägger den till handlingarna.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2020-09-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 66   SN/2019:283 - 700 
 
 

Förslag till yttrande avseende motion om begäran om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning i kommunal verksamhet 

 
Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna inkom den 16 november 2019 med motion till 
kommunfullmäktige om införande av begäran om utdrag ur belastningsregistret vid 
anställning i kommunal verksamhet.  

 
Sverigedemokraterna yrkar:  
‒ Att socialnämnden inför obligatorisk begäran av utdrag ut belastningsregistret vid 

all anställning inom HVO-verksamheten.  
‒ Att ovanstående även ska gälla privata entreprenörer som bedriver verksamhet 

för kommunens räkning.  
‒ Att Lomma kommun ser över möjligheten att retroaktivt kräva in utdrag ur 

belastningsregistret för sina anställda.  
‒ Att Lomma kommun ser över möjligheten att revidera befintliga avtal med privata 

entreprenörer så att krav på utdrag ur belastningsregistret kan införas för berörda 
anställda.  

 
Socialförvaltningen lämnar följande yttrande över motionens förslag:  
"Det saknas i dagsläget lagstöd för att kräva utdrag ur belastningsregistret för 
anställda inom HVO-verksamheten. Den möjlighet som finns är att be arbetssökande 
att på frivillig väg uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Utdraget ur 
belastningsregistret innehåller uppgifter om samtliga brott en person dömts för, även 
brott som enbart medför böter. Det skiljer sig mot de utdrag som med lagstöd krävs av 
personer som söker arbete inom exempelvis skola eller HVB-hem, dessa utdrag är 
begränsade till ett antal brottsrubriceringar. Att kräva ett sådant utdrag, som är av 
integritetskänslig karaktär, ställer frågan om vem som ska bedöma vilka brott som ska 
anses vara belastande för den aktuella tjänsten. Utan nationella bestämmelser i 
frågan ser socialförvaltningen en risk i att personer felaktigt väljs bort och 
diskrimineras i urvalsprocessen och bedöms på grunder som inte är relevanta för 
tjänsten ifråga.  
 
Socialförvaltningen hänvisar till den statliga utredningen SOU 2019:19 
Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd. I 
utredningen lämnas förslag på ny lag om registerkontroll av personal som utför vissa 
insatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. 
Förslaget är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2021." 
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SOCIALNÄMNDEN 2020-09-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

SN § 66 (forts.)   SN/2019:283 - 700 
 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-08-18, § 75. 
Arbetsutskottet föreslog nämnden besluta följande:  
‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 

avslå motionen angående utredningsuppdrag över motion om begäran om utdrag 
ur belastningsregistret vid anställning i kommunal verksamhet med hänvisning till 
socialförvaltningens yttrande.  

 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning av ärendet begär Oscar Sedira (SD) en redogörelse över 
varför förslaget inte borde bifallas, varpå socialchef Emma Pihl hänvisar till 
förvaltningens yttrande och till att ansvaret samt att bedömningen över vilka brott 
som ska anses vara belastande för den aktuella tjänsten inte ska behöva göras av varje 
enhetschef. Socialförvaltningen ser hellre att det lagförslag som ligger uppe för beslut 
ska styra över vilka som kan anställas inom äldreomsorgen.  

 
Överläggning  
Oscar Sedira (SD) yrkar på att socialnämnden ska besluta att föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige bifalla motion.  

 
Carina Ericson (FB) yrkar på att socialnämnden ska besluta bifalla Oscar Sediras (SD) 
yrkande.  
 
Ordförande Susanne Borgelius yrkar på att socialnämnden ska besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut.  

 
Propositionsordning  
Sedan överläggningen förklarats avslutad upprepar ordförande förslagen och får 
socialnämndens godkännande om att hon uppfattat dem rätt.  
 
Ordförande ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på Oscar 
Sediras (SD) och Carina Ericsons (FB) yrkande samt på sitt eget yrkande varefter hon 
finner att socialnämnden beslutat bifalla ordförandes yrkande.  
 
Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns:  
Den som önskar bifalla Sverigedemokraternas och Fokus Bjärreds yrkande röstar ja 
och den som önskar bifalla ordförandes yrkande röstar nej. Man kan även avstå.  
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SOCIALNÄMNDEN 2020-09-08 
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SN § 66 (forts.)   SN/2019:283 - 700 
 
Verkställd omröstning utfaller enligt följande:  

 
PERSON JA NEJ AVSTÅR 
Anders Olin, 1:e vice ordförande (M)   X  
Pia Johnson, 2:e vice ordförande (S)  X  
Ingrid Strömgren (M)   X  
Christer Philipson (KD)    X 
Rune Setthammar (S)   X  
Lena Svensson (C)   X  
Britt Hjertqvist (L)   X  
Paul Andersson (S)  X  
Oscar Sedira (SD)  X   
Carina Ericson (FB)  X   
Susanne Borgelius, ordförande (M)   X  

 
Ja: 2, nej: 8, avstår: 1 
 
Ordförande förklarar därefter att socialnämnden beslutat att bifalla hennes yrkande.  

 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-07-02 
‒ Remiss från kommunstyrelsen , 2019-12-06 
‒ Motion från Sverigedemokraterna, 2019-11-16 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-08-18, § 75 

 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 

avslå motionen angående utredningsuppdrag över motion om begäran om utdrag 
ur belastningsregistret vid anställning i kommunal verksamhet med hänvisning till 
socialförvaltningens yttrande.  

 
Reservation  
Oscar Sedira (SD) och Carina Ericson (FB) reserverar sig skriftligen mot beslutet i 
enlighet med bilagor.  

 
./.  Bilaga A, B  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDEN 2020-09-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
SN § 67   SN/2020:146 - 012 
 
 

Förslag till revidering av socialnämndens nämndsplan för år 2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
I november 2019 fastställde socialnämnden nämndsplan för de kommande fyra åren, 
2020-2023. Målen i nämndsplanen har sin utgångspunkt i de av kommunfullmäktige 
fastställda övergripande målen för 2019-2022 samt ett av fullmäktige fastställt riktat 
mål för socialnämnden.  
 
I enlighet med Lomma kommuns styrsystem ska nämnderna årligen överväga  
eventuella behov av att uppdatera nämndsplanen och dess mål. Förslag till  
uppdaterad nämndsplan ska fastställas i samband med att nämnderna fastställer sina 
förslag till nämndsbudget för de kommande åren.  
 
Socialnämnden beslutade 2020-06-16, § 55 att återremittera ärendet till förvaltningen 
för komplettering. I skrivelse daterad 2020-08-17, med bilagor, presenterar 
förvaltningen ett nytt förslag till reviderad nämndsplan för socialnämnden.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2020-08-18, § 77.  
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning av ärendet noterar socialchef Emma Pihl behov av 
redaktionella ändringar i nämndsplanens innehållsförteckning. Vidare har Christer 
Philipson (KD) ett önskemål om att det förtydligas att det är antalet nyhetsartiklar per 
månad i tabellen under 6.5 i nämndsplanen.  
  
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-08-17 
‒ Reviderad nämndsplan för socialnämnden år 2021-2023 
‒ Protokoll från socialnämnden, 2020-06-16, § 55  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2020-08-18, § 77  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att anta nämndsplan för socialnämnden år 2021 efter 

revidering i enlighet med socialnämndens arbetsutskotts- och socialnämndens 
givna direktiv i enlighet med bilaga. Nämndsplanen översänds till 
kommunstyrelsen.  

 
./.  Bilaga  

______________________ 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 13 (17) 
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SN § 68   SN/2020:11 – 000   
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
Ärendebeskrivning 
 
Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO  2020-06-08 – 2020-09-07 
- Delegationslista HVO 2020-06-08 – 2020-09-07 
- Delegationslista avgiftsbeslut 2020-06-08 – 2020-09-07 
 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2020-06-30, 2020-08-18 och 2020-08-25 
 
SN/2020:205  Inkommen överklagan av nekande beslut om utlämnande 

av allmän handling till Kammarrätten i Göteborg, 2020-
07-30 

 
Meddelande från Kammarrätten i Göteborg, 2020-07-30, 
meddelande om inkommit överklagande av nekande 
beslut om utlämnande av allmänna handlingar 

 
SN/2020:145   Yrkande från Kommunal inför socialnämndens 

budgetberedning, 2020-06-15  
 
SN/2020:63 Inkommit beslut från Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO), 2020-06-15  
 
SN/2020:148 Inkommen skrivelse med förslag på satsning på syn- och 

hörselinstruktör  
 
SN/2016:1 Inkommit beslut från Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO), 2020-06-15 
 
SN/2020:151 Meddelande om kommande tillsyn på Lomma 

stödboende, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
2020-06-16 

 
SN/2020:69  Inkommen skrivelse från Skånes universitetssjukhus, 

2020-06-16  
 
SN/2020:157 Interremiss från planeringsavdelningen, 2020-06-17, 

Naturreservat ”Augustenborg” med bilagor  
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SN/2020:38 Meddelande från Skånetrafiken, 2020-08-24. 

Färdtjänstsstatistik år 2020, första halvåret.   
 
SN/2020:158 Remiss från planeringsavdelningen, 2020-06-17 över 

Naturreservat Kyrkfuret  
 
SN/2020:165 Beslut från kommunstyrelsen, 2020-05-20, § 60. 

Uppföljning ej slutbehandlade motioner.  
 
SN/2020:166 Remiss från planeringsavdelningen, 2020-06-17 över 

Energi och klimatplan för Lomma kommun  
 
SN/2020:185 Underrättelse från Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO), 2020-06-29, Information om tillsyn med anledning 
av Covid-19  

 
SN/2020:186   Beslut från kommunstyrelsen, 2020-06-17, § 74, 

ekonomisk rapport för Lomma kommun  
 
SN/2020:202 Uttalande över ledningsinsatser i kristid från Synskadades 

riksförbund, 2020-07-07  
 
SN/2020:203  Information från Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2020-06-

08, Information om Länsstyrelsens uppdrag ”Utsatta 
EU/EES-medborgare” 2020 

 
SN/2020:204 Nyhetsbrev från migrationsverket, 2020-06-26, om 

mottagning och bosättning av nyanlända juni 2020 
 
SN/2020:209 Inkommit meddelande från Inspektionen för vård och 

omsorg, 2020-07-07, Dnr. 3.4.2-25588/2020-3 över 
överlämnade av klagomål på Lomma kommuns 
verksamhet, hemtjänsten 

 
SN/2020:236 Dom från förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr. 5499-20 , 

7067-20, och 5833-20, avseende överklagat beslut om 
bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandena 

 
SN/2020:238 Remiss från regeringskansliet, ”Ökad rättsäkerhet och 

snabbare verkställighet i internationella familjemål, 
DS:2020:18. 2020-08-04 

 
SN/2020:243 Meddelande från länsstyrelsen, 2020-08-19, dnr. 851-

30571 2020, Andelstal ensamkommande barn 2021 samt 
justerad anvisningsmodell  
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SN/2020:249 Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-08-
17, § 62. Uppdrag till socialförvaltningen avseende 
projekt ”Erika”  

 
SN/2020:256 Klagomål avseende bemanningen för sjuksköterskorna 

inom LSS verksamheten, 2020-09-01  
 
SN/2020:259 Meddelande från Sydassistans om mottagen rapport om 

missförhållande eller risk för missförhållande enligt 24 a-f 
§ LSS (lex Sarah) 

 
SN/2020:205   Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

dnr. 3.4.1-25457/2020-4 avseende anmälan med 
klagomål avseende hälso- och sjukvården  

 
SN/2020:269   Dom från förvaltningsrätten i Göteborg, mål nr. 8414-19 

avseende överklagat beslut från migrationsverket dnr. 
733-2018-51486. Förvaltningsrätten avslår Lomma 
kommuns överklagan  

 
SN/2020:141   Inkommit beslut från Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO), 2020-06-25 dnr. 3.1.2-22379/2020-3  
 

SN/2020:60   Inkommit beslut från Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), 2020-06-17 dnr. 3.1.2-19632/2020-3  

 
SN/2019:214   Underrättelse från Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO), 2020-07-02 över möjlighet att lämna synpunkter 
på förslag till beslut, dnr. 8.2.1-29053/2019-18  

SN/2020:205   Beslut från Justitieombudsmannen, 2020-07-13, dnr. 
5113-2020 över socialförvaltningens hantering av 
begäran om att få ta del av allmänna handlingar. JO anser 
att sakframställningen inte räcker för vidare utredning. 

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

dem till handlingarna.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 69   SN/2020:10 – 000  
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Avdelningschef Felicia Mellgren Sandkvist informerar om hur arbetet med att vägleda 
nyanlända till eget boende fortsätter.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 70   SN/2020:13 – 000   
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden diskuterar bland annat ej verkställda beslut, Trivselhusets framtid, om 
nämnden ska bjuda in undersköterskor från äldreomsorgen eller hemtjänsten till ett 
framtida sammanträde för information om dess verksamhet, dagverksamheten, 
placeringar och bosättning av nyanlända, övertagandet av särskilda boende samt 
barnkonventionen.  

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

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


