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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  

Plats: Lomma kommun, Lokal - Alnarp 

Tid: 2023-02-28, klockan 08:30-11:20 

Beslutande: 
Susanne Borgelius (M), Ordförande  
Lennart Andersson (M) ersätter Anders Olin (M) 
Ingrid Strömgren (M), Ledamot  
Lena Svensson (C), Ledamot 
Pia Johnson (S), Ledamot  
 
Övriga deltagare:  
Olivia Murdock, Nämndsekreterare 
Marie Siecke, Controller, §§ 9–11  
Annika Ragazzo, Controller, §§ 9–11 
Lucia Prieto De La Fuente, Avdelningschef, §§ 9–10 
Anna Ågren, Kommunarkivarie  
Ajsela Music, Socialchef  

Utses att justera: Pia Johnson  

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2023-03-07 

Paragraf: §9-§17 

Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Olivia Murdock 

Ordförande Susanne Borgelius  

Justerande Pia Johnson   
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2023-02-28 

Paragrafer: §9-§17 

Datum när anslaget sätts upp: 2023-03-09 

Datum när anslaget tas ned: 2023-03-31 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Olivia Murdock 

Anslaget har signerats digitalt 
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SN AU § 9 SN/2023:11 

Nedläggning av faderskap enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser att enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken lägga ned utredning om faderskap gällande NN. 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2023-01-25 från socialförvaltningen  

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

- Socialnämnden beslutar att enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken lägga ned utredning om 
faderskap gällande NN då det ej finns förutsättningar att fastställa faderskapet.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SN AU § 10 SN/2023:62 

Förslag till beslut om revidering av socialnämndens delegationsordning 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen föreslår en revidering av socialnämndens delegationsordning i enlighet med 
bilaga.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2023-02-21 från socialförvaltningen  
- Delegationsordning för socialnämnden  
- Delegationsordning för socialnämnden med revidering 

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  

- Socialnämnden beslutar att godkänna revidering av socialnämndens delegationsordning i 
enlighet med föreliggande förslag.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SN AU § 11 SN/2023:9 

Information om ekonomisk lägesrapport för socialnämnden 

Ärendebeskrivning 
Vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträde lämnar controller Marie Siecke och controller 
Annika Ragazzo en redogörelse avseende: 

- Månadsuppföljning januari 2023 
- U�all jämfört med budget – IFO, HVO, LSS 

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SN AU § 12 SN/2022:77 

Förslag till beslut om årsbokslut socialnämnden år 2022 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser bokslut för socialnämnden år 2022. Nämndernas beslut kommer att ligga till grund för 
kommunens årsredovisning.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2023-02-22 från socialförvaltningen  
- Bokslut för socialnämnden år 2022 

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  

- Socialnämnden godkänner redovisningen av bokslut för socialnämnden år 2022 i enlighet 
med föreliggande förslag och överlämnar densamma till kommunstyrelsen och revisionen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
 

 

 

 

 

 

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 7 av 12 

 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2023-02-28 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 13 SN/2023:60 

Information om årsredovisning för äldreomsorgsreformen år 2022 

Ärendebeskrivning 
Vis socialnämndens arbetsutskotts sammanträde lämnar socialchef Ajsela Music en redogörelse 
avseende årsredovisningen för äldreomsorgsreformen för år 2022.  

Beslutsunderlag 
- Årsredovisning äldreomsorgsreformen hösten år 2022, 2023-02-14 

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:  

- Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SN AU § 14 SN/2023:48 

Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete och likabehandling år 2022 

Ärendebeskrivning 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Lomma kommun ska årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen består av 
frågor som säkerställer att verksamheterna följer upp avsedda områden enlig AFS 2001:1, 
Systematiskt arbetsmiljöarbete. Strukturen för arbetet utgår från det samverkanssystem som finns 
inom respektive förvaltning, det vill säga att forum för uppföljning är respektive samverkansgrupp. 
 
Likabehandling 
För att Lomma kommun ska leva upp till kraven i diskrimineringslagen ska det säkerställas att det 
finns ett förebyggande och främjande arbete inom likabehandling i kommunens verksamheter. 
Arbetet ska ske i fyra steg enligt lagens modell: 1. Årligen undersöka risker och hinder med hjälp av 
aktuellt frågeformulär, 2. Analysera orsaker till identifierade risker/hinder, 3. Planera och 
genomförda åtgärder, 4. Följa upp och utvärdera. 
 
Alla verksamheter med lokala samverkansgrupper besvarar frågorna och upprättar därefter åtgärder 
där brister noterats. Aktuella brister förs upp i en åtgärdsplan som regelbundet följs upp. Även mindre 
nämnder, som saknar lokal samverkansgrupp, ska besvara frågorna, men då i förvaltningssamverkan. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2023-02-02 från socialförvaltningen  
- Åtgärdsplan – årlig uppföljning av SAM, 2023-01-02 
- Åtgärdsplan – aktiva åtgärder för likabehandling, 2023-01-02 

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  

- Socialnämnden godkänner uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och 
likabehandlingsarbete för år 2022. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SN AU § 15 SN/2023:12 

Plan för intern kontroll år 2023 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern kontroll. Enligt Lomma 
kommuns styrsystem ska varje nämnd fastställa plan för intern kontroll under mars månad varje år.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2023-02-21 från socialförvaltningen  
- Plan för intern kontroll år 2023 för socialnämnden 

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  

- Socialnämnden fastställer plan för intern kontroll år 2023 i enlighet med föreliggande förslag. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SN AU § 16 SN/2023:9 

Information om implementeringen av heltid som norm 

Ärendebeskrivning 
Vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträde lämnar socialchef Ajsela Music en redogörelse 
avseende implementeringen av heltid som norm:  

- Tidsplan för implementeringen  
- Riskbedömningar och handlingsplaner 
- Utbildningar och informa�onsinsatser  

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:  

- Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SN AU § 17 SN/2023:9 

Information från förvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträde lämnar socialchef Ajsela Music en redogörelse 
avseende: 

- Chefsrekrytering  
- Feedback e�er informa�onsmöten med anhöriga  
- Genomförandeplan  
- Förebyggande arbete  
- Arbetet med behovsschema och arbetsmiljö  
- Sommarrekrytering  

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SN AU § 18 SN/2023:73 

Uppdrag till förvaltningen  

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens arbetsutskott uppdrar till socialförvaltningen att utreda följande. 

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Uppdrar socialförvaltningen att ta fram riktlinjer avseende när behovet av hemtjänstinsatser i 
ordinärt boende är så omfattande att en skälig levnadsnivå inte kan tillförsäkras.   

Beslutet expedieras till: 
Socialchefen 
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