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SN AU § 177    
 
 

Ändring av föredragningslistan 

 
 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Ärende "Avsiktsförklaring gällande Maria-mottagning i samverkan" och "Förslag till 

antagande av nämndsplan för socialnämnden 2020-2023" läggs till på 
dagordningen.  

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-11-14 

Utdragsbestyrkande 

SN AU § 178 SN/2019:253 - 041 

Fastställande av budget för socialnämnden 2020 

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 11 juni 2019 om budgetförslag för 2020-2023. 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 budget 2020 den 24 oktober 2019. 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-11-07 
‒ Nämndsbudget för socialnämnden 2020  

‒ Bilaga 1: Sammanställning socialnämndens driftbudget 
‒ Bilaga 2: Verksamhetsmått 
‒ Bilaga 3: Investeringsbudget 2020-2027 
‒ Bilaga 4: Sammanställning investeringsbudget 2020-2027 

./. 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
‒ Socialnämnden fastställer budget för socialnämnden 2020 i enlighet med bilaga. 

Bilaga  A, B, C, D, E
______________________ 

Sändlista 
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SN AU § 179    
 
 

Månadsuppföljning socialnämnden januari - oktober 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden bör månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi.  
 
Arbetsutskottets handläggning  
Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet lämnar ekonomer Garib Yusupov och 
Annica Walker en redogörelse och presenterar ett utkast till månadsuppföljningen. 
Månadsuppföljningen kommer vara färdigställd till nämndens handläggning av 
ärendet senare i november.  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen avseende januari - oktober 2019. 

Månadsuppföljningen översänds till kommunstyrelsen.  
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 6 (20) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-11-14 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 180    
 
 

Övervägande enligt 6 kap 8 § Socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen avseende NN.   
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-10-29 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 180/19.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 181    
 
 

Övervägande enligt 6 kap 8 § Socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen avseende NN.   
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-10-25 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 181/19.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 182    
 
 

Övervägande enligt 6 kap 8 § Socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen avseende NN.   
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-10-31 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 182/19.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 183    
 
 

Övervägande enligt 6 kap 8 § Socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen avseende NN.   
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-10-31 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 183/19.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 185   SN/2018:266 - 133 
 
 

Förslag till beställning av bostäder 

 
 

Ärendebeskrivning 
Från den 1 mars 2016 ska alla kommuner kunna anvisas att ta emot nyanlända som 
har beviljats uppehållstillstånd enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning. Den nya lagen avser att ge en mer rättvis fördelning av 
nyanlända i landets kommuner och samtidigt förbättra nyanländas möjligheter att 
komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Lagen omfattar nyanlända som 
beviljats uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande samt deras anhöriga. 
Även kvotflyktingar och ensamkommande barn som är kvotflyktingar omfattas av 
lagen.  
 
Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning innehåller 
bestämmelser om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom 
anvisning till en kommun. Lagen säger inget om bostadens beskaffenhet, eller om det 
ska vara en tillfällig eller permanent boendelösning. Det betyder att det är upp till 
respektive kommun att avgöra vilka slags boende och vilken kontraktsform som ska 
gälla för den nyanlända som, efter anvisning från Migrationsverket, tas emot i 
kommunen.  
 
Lomma kommuns anvisningstal för 2019, efter beslut från Länsstyrelsen, är 52 
individer. Länsstyrelsens prognos om det totala antalet nyanlända som Lomma 
kommun kommer att ta emot under 2020 är 64 individer, då inräknat de 52 på 
anvisning samt ensamkommande barn och självbosättning.  
 
Mottagningstakten bestäms av Migrationsverket, som anvisar en individ eller familj till 
kommunen, som därefter har 2 månader på sig att ta emot den anvisade. Efter dessa 
två månader skrivs individen eller familjen ut till kommunen. 2020 års mottagande 
påbörjas i mars och pågår till februari 2021. Det betyder i teorin 4,33 individer i 
månaden som kommunen ska erbjuda en bostad till. 
 
Till bakgrund av detta föreslår socialförvaltningen i skrivelse daterad 2019-11-07 att 
socialnämnden beställer bostäder till 52 nyanlända individer under 2020, totalt 12 
bostäder som är tillämpliga för en familj med minimum 2 barn, från tekniska 
nämnden. Socialnämnden behöver tillhandahållas bostäder i den takt som 
Migrationsverket anvisar, i annat fall riskerar kommunen att ådra sig kostnader för 
hyresbortfall, tillfälliga boendelösningar (hotell), skolskjuts för barnen om familjen 
placeras i annan kommun eller ort samt intäktsförluster på grund av att individerna 
inte kan folkbokföra sig i kommunen.  
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SN AU § 185 (forts.)  SN/2018:266 - 133 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-11-07 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden beställer bostäder till 52 nyanlända individer under 2020, i 

enlighet med bilaga.  
 
./.  Bilaga  

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 186    
 
 

Avsiktsförklaring gällande Maria-mottagning i samverkan 

 
 

Ärendebeskrivning 
I tredje kapitlet i socialtjänstlagen framgår det under paragraf 6a att socialnämnden 
ansvarar för att det finns tillgång till öppna insatser för att kunna möta barns, ungas 
och vårdnadshavares olika behov. I samma kapitel under 7 paragrafen framgår det 
vidare att socialnämnden ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av 
alkohol och andra beroendeframkallande medel. 
 
Maria mottagningen mellersta Skåne erbjuder ungdomar, närstående och anhöriga 
information, rådgivning, stödjande samtal och öppenvårdsbehandling för alkohol- och 
övriga drogproblem. Målgruppen är barn, ungdomar och vuxna till och med 23 år med 
alkohol- och drogproblem och därmed sammanhängande risk för beroendeutveckling 
samt till deras närstående och anhöriga. 
 
Socialförvaltningen ser att tillgången till en öppenvårdsmottagning likt Maria-
mottagning mellersta Skåne skulle gagna både barn och unga såväl som 
vårdnadshavare i Lomma kommun. Genom att inrätta en öppen mottagning för denna 
målgrupp kommer kommunen att tidigare identifiera barn och unga i riskzon och 
snabbare kunna sätta in kvalificerat stöd. Vårdnadshavare och närstående kommer få 
kvalificerat stöd i en verksamhet med samordning utifrån flera huvudmäns 
uppdragsområde vilket talar för att rätt stöd fås vid rätt tidpunkt. Sammantaget finns 
det stora fördelar för vårdnadshavare och barn att få tillgång till Maria-mottagningen, 
vilket ur ett folkhälsoperspektiv fyller en stor funktion och kan på sikt leda till en 
friskare befolkning. 
 
Kommunen skulle uppfylla sitt lagstadgade uppdrag enligt socialtjänstlagen kap 3, 6a 
och 7 §§ att tillhandahålla öppna insatser samt arbeta förebyggande genom att 
erbjuda kommuninvånare denna kompletterande service Maria-mottagning, och 
jämlikt övriga insatser i kommunen, skulle socialnämnden öka sina möjligheter att 
uppnå både nämndsmål, kvalitetsmål såväl som ekonomiska mål.  
 
Till följd av ovanstående föreslår socialförvaltningen i skrivelse daterad 2019-11-07 att 
socialnämnden beslutar att, genom att avsätta budget om 350 000 kronor, ingå avtal 
med Region Skånes Vuxenpsykiatri och Barn- och Ungdomspsykiatri i Lund, 
Primärvården samt kommunerna Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge och Lund, 
rörande Maria-mottagning mellersta Skåne.  
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SN AU § 186 (forts.) 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-11-07 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att, genom att avsätta budget om 350 000 kronor, ingå 

avtal med Region Skånes Vuxenpsykiatri och Barn- och Ungdomspsykiatri i Lund, 
Primärvården samt kommunerna Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge och Lund, 
rörande Maria-mottagning mellersta Skåne. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 187   SN/2016:1 - 001 
 
 

Rapport om ej verkställda beslut juli - september 2019 

 
 

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. 
 
I skrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-11-07 presenterar socialförvaltningen 
en sammanställning över ej verkställda beslut under juli - september 2019.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-11-07 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av rapporten.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 188   SN/2018:155 - 012 
 
 

Uppföljning av nämndsplan, genomförandeplan januari - oktober 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens nämndsplan för 2019 utgörs av fyra olika nämndsmål. I 
nämndsplanen framgår det att uppfyllelsen av två av målen månadsvis ska rapporteras 
till Socialnämnden. Nämndsmålen som ska följas upp är följande:  
 
Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska 
utföras. 
Mål: 95% av brukarna ska uppge att de har varit delaktiga i upprättandet av 
genomförandeplanen. 
Brukaren ska uppleva att hon eller han får sina behov tillgodosedda i enlighet med det 
som överenskommits i genomförandeplanen. 
Mål: 90% av brukarna ska uppleva att de får sina behov tillgodosedda i enlighet med 
genomförandeplanen 
 
Myndighetsenheten följer upp målen genom direkt fråga till brukarna. Samtliga av 
antalet personer med beviljade insatser per 1 januari 2019 ska vara tillfrågade vid 
årets slut. 
 
Vid socialnämndens sammanträde 2019-09-30, § 91, där nämnden behandlade 
uppföljningen av nämndsplanen till och med augusti månad, konstaterade ordförande 
Susanne Borgelius (M) och andre vice ordförande Pia Johnson (S) att vakanshållning av 
tjänster inom förvaltningen medför en begränsning av samtliga genomförandeplaner 
inom hälsa, vård och omsorg. En uppföljning av 60 % av genomförandeplanerna får 
således anses tillräcklig som underlag för bedömning av måluppfyllelse. 
 
I skrivelse daterad 2019-11-07 presenterar socialförvaltningen en sammanställning till 
vilken del man har lyckats att uppnå målen under perioden januari-oktober 2019. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 16 (20) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-11-14 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

SN AU § 188 (forts.)  SN/2018:155 - 012 
 
Resultat för HVO: 

Period Andel svarande 
hittills av det 
totala antalet 

Andel av 
svarande 
med 
upprättad 
gfp 

Andel med 
upprättad gfp 
med upplevd 
delaktighet 

Andel med 
upprättad gfp som 
upplever behov 
tillgodosedda 

Januari - 
Februari 

10% (50 av 487) 94% 36% 55% 

Januari - 
Mars 

17% (84 av 487) 99% 47% 51% 

Januari - 
April 

23% (110 av 
487) 

97% 49% 58% 

Januari - 
Maj 

26% (125 av 
487) 

98% 51% 62% 

Januari - 
Aug 

34% (165 av 
487) 

99% 44% 54% 

Januari - 
Sep 

41% (202 av 
487) 

99% 45% 56% 

Januari - 
Okt 

43% (208 av 
487) 

98% 46% 57%  

 
 

Resultat för LSS: 
Period Andel svarande 

hittills av det 
totala antalet 

Andel av 
svarande 
med 
upprättad 
gfp 

Andel med 
upprättad gfp 
med upplevd 
delaktighet 

Andel med 
upprättad gfp som 
upplever behov 
tillgodosedda 

Januari - 
Februari 

13% (13 av 102) 38% 100% 100% 

Januari - 
Mars 

 36% (37 av 102) 68% 100% 100% 

Januari - 
April 

43% (44 av 102) 64% 100% 100% 

Januari - 
Maj 

58% (59 av 102) 61% 97% 100% 

Januari - 
Aug 

60% (61 av 102) 61% 97% 100% 

Januari - 
Sep 

85% (87 av 102) 59% 98% 100% 

Januari - 
Okt 

85% (87 av 102) 59% 98% 100% 
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SN AU § 188 (forts.)  SN/2018:155 - 012 
 

Resultat för IFO: 
Period Andel svarande 

hittills av det 
totala antalet 

Andel av 
svarande 
med 
upprättad 
gfp 

Andel med 
upprättad gfp 
med upplevd 
delaktighet 

Andel med 
upprättad gfp som 
upplever behov 
tillgodosedda 

Januari - 
Februari 

8% (23 av 305) 100% 91% 96% 

Januari - 
Mars 

10% (32 av 305) 100% 94% 96% 

Januari - 
April 

13% (40 av 305) 100% 95% 88% 

Januari - 
Maj 

22% (66 av 305) 92% 93% 79% 

Januari – 
Aug 

26% (79 av 305) 84% 92% 80% 

Januari - 
Sep 

30% (87 av 305) 85% 94% 82% 

Januari - 
Okt 

36% (109 av 305) 87% 92% 83% 

 
Kommentarer på resultatet:  
 
Den här periodens mätningar visar en knapp förbättring i resultatet för HVO jämfört 
med föregående period. Särskilt boende har likt föregående mätningar betydligt bättre 
resultat än hemtjänsten. För målet avseende delaktighet är resultatet inom hemtjänst 
29% (27% föregående period) och för särskilt boende 65% (64% föregående period). 
På frågan om brukaren upplever att de får sina behov tillgodosedda är resultatet för 
hemtjänst 34% (33% föregående period) och för särskilt boende 81% (81% föregående 
period). Hittills har 33% av de personer med beviljade hemtjänstinsatser den 1 januari 
2019 tillfrågats. Motsvarande siffra för särskilt boende är 61%. 
 
Under månaden har inga mätningar gjorts av LSS-verksamheten och resultaten ligger 
därför kvar på samma nivå som vid föregående mätning. LSS-verksamheten uppfyller 
således fortfarande nämndsmålen, dock har enbart 59% av de tillfrågade en upprättad 
genomförandeplan. 85% av brukarna inom LSS har tillfrågats.  
 
IFO visar fortsatt goda resultat, och resultaten har förbättrats något jämfört med 
föregående period bortsett från att den upplevda delaktigheten har gått ner till 92 % 
(94% föregående period. Det är tillfrågade inom stödboende för ensamkommande 
som upplever en lägre delaktighet, från 77% vid föregående mätning till 63% den här 
mätningen. Andel tillfrågade som har en genomförandeplan har ökat inom samtliga 
områden inom IFO. Hittills har totalt 30% av brukarna inom IFO tillfrågats.  
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 18 (20) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-11-14 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

SN AU § 188 (forts.)  SN/2018:155 - 012 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-11-07 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 19 (20) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-11-14 
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SN AU § 189   SN/2018:155 - 012 
 

Förslag till antagande av nämndsplan för socialnämnden 2020-2023 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunens styrsystem fastställa de riktade målen men 
även nämndsmålen för nämnderna. Målen i socialnämndens preliminära nämndsplan 
för 2020 fastställdes av kommunfullmäktige den 24 oktober 2019. I beslutet framgår 
justering av målformuleringen i det riktade målet. 
 
‒ Målformuleringen i det riktade målet har ändrats i nämndsplanen i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut.  
 
Tidigare formulering: Äldreomsorgen ska hålla en hög kvalitet och de äldre ska 
vara nöjda med den omsorg som ges.  
 
Nuvarande formulering: Medborgarna ska vara nöjda med äldreomsorgen. 
 

Under november månad ska socialnämnden fastställa nämndsplanen i sin helhet, det 
vill säga inklusive målvärdena. Sedan socialnämndens beslut om preliminär 
nämndsplan för 2020 har följande ändrats:  
 
‒ De resultat som har publicerats under 2019 har förts in i tabellerna.  
‒ Målvärdet för nöjdhet med maten inom hemtjänsten föreslås ha samma nivå som 

för särskilt boende.  
‒ Målvärdet för 2020 om vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 

bistånd föreslås ligga kvar på samma nivå som vid förslag till preliminär 
nämndsplan. Detta trots att nyligen publicerat resultat för 2019 redan visar på ett 
lägre resultat (färre biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd) än det 
som är målvärdet för 2020. Anledningen är att trenden är ojämn och tenderar att 
stiga och falla år för år. Verksamheten gör därför bedömningen att behålla det 
ursprungliga målvärdet.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-11-12 

‒ Bilaga: Nämndsplan för socialnämnden 2020-2023 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden antar nämndsplan för socialnämnden 2020-2023 i enlighet med 

bilaga och översänder densamma till kommunstyrelsen.  
 

./.  Bilaga  
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 190    
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Emma Pihl lämnar en lägesrapport över hemtjänstens verksamhet.  
 
Avdelningschef Felicia Mellgren Sandkvist informerar om förvaltningens fortsatta 
arbete med riktlinjer som kommer presenteras för arbetsutskottet och sedermera 
nämnden i december 2019.   

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


