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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-02-11   

Paragrafer §12-§20   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-02-15 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-03-08 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson   
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SN AU § 12   SN/2020:12 – 751   
 
 

Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 13 § första stycket LVU avseende NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialnämnden, 2020-01-13  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 12/20   
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 13   SN/2020:12 – 751  
 
 

Beslut om insats enligt 9 § punkt 9 LSS 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om insats enligt 9 § 9 punkten LSS i form av extern placering 
för NN.  
 
Förvaltningen bedömer att NN tillhör personkretsen i enlighet med 1 § 1 punkten LSS 
och att behov föreligger enligt 7 § LSS, samt att behovet inte kan tillgodoses på annat 
sätt.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-02-04 

‒ Bilaga: Utredning  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beviljar insatsen för NN enligt 9 § 9 punkten LSS, 

samt att bifalla fortsatt extern placering från och med 2020-03-01 till och med 
2022-02-28.  

 
Bilaga SN AU § 13/20 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 14   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." 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-01-22  

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

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 

kommunstyrelsen.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 15   SN/2020:28 - 000 
 
 

Begäran om yttrande över revidering av reglemente för kommunala 
funktionshindersrådet 

 
Ärendebeskrivning 
I skrivelse daterad 2020-01-22 lämnar kommunledningskontoret förslag till revidering 
av kommunala funktionshindersrådets reglemente, B.10. Kommunledningskontoret 
önskar att förslaget skickas ut för yttrande till kommunala funktionshindersrådet, där 
man önskar att rådet lämnar synpunkter på de föreslagna revideringarna.  
 
De föreslagna revideringarna rör bland annat att det fjärde, femte och det sjunde 
stycket under rubrik "Arbetsformer" revideras till följd av organisatoriska förändringar, 
förtydligande och ett önskat behov av att åtgärder som har hanterats inom 
tillgänglighetsutskottet ska presenteras på ett annorlunda sätt än vad de gör idag.  
 
Vidare önskar kommunledningskontoret att det nionde stycket, samma rubrik, i 
reglementet utgår för att minska det administrativa arbetet som lydelsen innebär. 
Nämligen att det årligen ska avges en verksamhetsberättelse till kommunfullmäktige 
över rådet och utskottets verksamhet. Förvaltningen bedömer att den nuvarande 
rapporteringen är tillräcklig genom att de åtgärder som har skett sedan föregående 
sammanträde presenteras löpande i de protokoll som förs, vilka sedermera även 
expedieras till både kommunstyrelse och socialnämnd. Till följd av detta anser 
förvaltningen att rapporteringen är god och tillfredsställande.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från kommunledningskontoret, 2020-01-22  

‒ Bilaga 1: Förslag till reviderat reglemente för kommunala 
funktionshindersrådet 

‒ Bilaga 2: Befintligt reglemente för kommunala funktionshindersrådet  
‒ Bilaga 3: Anpassad version av reviderat reglemente för kommunala 

funktionshindersrådet  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Socialnämndens arbetsutskott begär ett yttrande från kommunala 

funktionshindersrådet över förslag till revidering av reglemente för kommunala 
funktionshindersrådet enligt bilagor.   

 
./.  Bilaga A, B, C, D 
 

______________________ 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-02-11 

Utdragsbestyrkande 

SN AU § 16 

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.  

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-01-20 

‒ Bilaga: Förslag till reviderad delegationsordning 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget om en reviderad 

delegationsordning i enlighet med bilaga. 

./. Bilaga

______________________ 

Sändlista 
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SN AU § 17    
 
 

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. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-02-04 

‒ Bilaga: Uppföljning av intern kontroll för socialnämnden 2019  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden godkänner och överlämnar rapport avseende intern kontroll för 

socialnämnden år 2019 till kommunstyrelsen och revisionen. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 18    
 
 

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.   

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-02-04 

‒ Bilaga: Verksamhetsplan för socialförvaltningen år 2020  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
‒ Socialnämnden har tagit del av förslaget av verksamhetsplan för 

socialförvaltningen år 2020.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 19    
 
 

Bokslut för socialförvaltningen 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.  
 
Vid utskottets handläggning är inte tjänsteskrivelsen till ärendet färdigställd och 
förvaltningschef presenterar därför ett utkast till sådant. Tjänsteskrivelsen kommer 
färdigställas och biläggas till kallelsen till socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Bokslut för socialförvaltningen år 2019 - Hälsa vård och omsorg  
‒ Bokslut för socialförvaltningen år 2019 - Individ och familjeomsorg  
‒ Bokslut för socialförvaltningen år 2019 - LSS verksamheten  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden godkänner bokslutet för socialnämnden år 2019 och överlämnar 

densamma till kommunstyrelsen och revisionen.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 20   SN/2020:10 – 000 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Emma Pihl informerar om att kommunens brukarundersökning som 
genomfördes under hösten kommer tilldelas nämnden vid dess sammanträde 2020-
02-25. Emma Pihl lämnar även en uppföljning om arbetet med måltider inom 
hemtjänsten.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


