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       Sammanträdesdatum s. 1 (17) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-06-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Önnerup och digitalt via MS Teams
  

 

Tid 2021-06-04, kl. 08:31- 11:52 
Ajournering kl. 10:15 – 10:25 
 

 

Beslutande Susanne Borgelius (M) 
Anders Olin (M) 
Charlott Enocson (M) 
Britt Hjertqvist (L) 
Pia Johnson (S) 
 

ordförande 
vice-ordförande, del av §56, §57-§66 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Philip Nilsson 
Felicia Mellgren Sandkvist 
Lindha Höglund 
Emma Pihl  
Anna-Maria Banck 
Livia Deák Jönsson  
Filippa Swanstein 
Mica Bodic 
Peter Johansson  
Susanna Ahlin 
Viktoria Nyman  
Jeanette Lindlöf  
 

Nämndsekreterare 
Avdelningschef, §54, §56-§66 
Enhetschef, §54 
Förvaltningschef 
Avdelningschef, §56-§66 
Projektledare, §56-§66 
Avdelningschef, §55-§66 
Avdelningchef, §56-§66 
Ekonom, §57 (digitalt) 
Biståndshandläggare, §63 (digitalt) 
Enhetschef, §63 (digitalt) 
Samordnare, §63 (digitalt) 

Utses att justera Pia Johnson   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2021-06-07 
 
 
 
 

Paragraf  
§54-§66 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 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 2021-06-04   

Paragrafer §54-§66   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-06-08 Datum när anslaget  
tas ned 

2021-06-30 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson  
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SN AU § 54   SN/2021:23 - 751 
 
 

Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-05-11 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beslutar att NN beviljas placering enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen under perioden 2021-06-16 till 2022-02-02.  
 
Bilaga SN AU § 54/21. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 55   SN/2021:23 - 751 
 
 

Beslut om bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser beslut om bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen för NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-05-14 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beslutar om beviljande av övrigt bistånd enligt 4 

kap. 2 § socialtjänstlagen för NN för att verkställa beslut om korttidstillsyn enligt 9 
§ 7 p LSS från 2021-07-01 till 2022-06-30 eller när Lomma kommun kan verkställa 
beslutet i egen regi.  

 
 
Bilaga SN AU §55/21.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 56   SN/2019:128 - 012 
 
 

Socialnämndens bostads- och lokalförsörjningsplan 2021-2030 

 
 

Ärendebeskrivning 
I skrivelse daterad 2021-05-25 presenterar socialförvaltningen förslag till bostads- och 
lokalförsörjningsplan år 2021-2030.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen 2021-05-25 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att fastställa nämndens plan för bostads- och 

lokalförsörjning 2021–2030 i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
‒ Socialnämnden beslutar att överlämna planen till kommunstyrelsen och tekniska 

nämnden för information och inarbetande i den framtida utbyggnadsplaneringen i 
kommunen. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 57   SN/2021:93 - 041 
 
 

Förslag till driftbudget för socialnämnden år 2022 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
2021-03-24 antogs budgetramar för drift- och investeringar för Lomma kommun av 
kommunstyrelsen. Socialnämnden har att varje juni besluta om ett budgetförslag. 
Socialnämndens ansvarsområde innefattar tre KF-områden nämligen Individ- och 
familjeomsorg, LSS-verksamhet och Hälsa, vård och omsorg. Budgetförslaget baseras 
på budget 2021, beslutad åtgärdsplan för 2021, budgettekniska förändringar samt 
tilldelad tillväxtpost. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-05-27 
‒ Budget 2022, HVO 
‒ Budget 2022, IFO 
‒ Budget 2022, LSS 

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
‒ Socialnämnden godkänner förslaget till driftbudget och investeringar för 

socialnämnden år 2022 och plan för ekonomi 2023-2025 översänder den till 
kommunstyrelsen. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 58   SN/2021:186 - 020 
 
 

Förslag till revidering av nämndsplan för socialnämnden inför år 2022 

 
 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunen arbetar utefter ett styrsystem som reglerar hur kommunen ska styra, 
planera och följa upp verksamheten. Enligt styrsystemet antas preliminära 
nämndsplaner varje år av respektive nämnd under juni månad. Kommunstyrelsen 
bereder därefter nämndsmålen och kommunfullmäktige fastställer sedan dessa i 
enlighet med sin grundläggande roll och överordnade ställning i kommunen under 
oktober månad.  
 
För 2021 gjordes en större revision av nämndsplanerna i kommunen då det 
identifierats en viss brist på harmoni nämnderna emellan gällande förslag på 
målformuleringar.  
 
Justeringar i socialnämndens nämndsplan från och med 2022 
I nämndsplan 2022 har tillägg kring indikatorer för uppföljning lagts till i form av egna 
mätningar. Syftet med det är att bättre kunna följa resultatet över tid. I övrigt har 
inget ändrats vad gäller mål, samlad bedömning av måluppfyllelse eller 
insatsområden. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-05-31 
‒ Nämndsplan 2020-2023, reviderad inför 2022 

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
‒ Socialnämnden beslutar att revidera nämndsplan 2020-2023 inför 2022, i enlighet 

med bilaga.  
 
Ajournering  
Mötet ajourneras för en kort rast 10:15 - 10:25. 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 8 (17) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-06-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 59   SN/2021:135 - 002 
 
 

Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Varje nämnd i Lomma kommun ansvarar för den verksamhet som tillhör dess 
ansvarsområde såsom det beskrivs i det reglemente kommunfullmäktige antagit. 
Utöver det fullgör socialnämnden kommunens uppgifter inom socialtjänst, kommunal 
hälso- och sjukvård, stöd till service till vissa funktionshindrade samt vad som i övrigt 
genom lag ålagts nämnden. En del i fullgörandet av dessa uppgifter består i att fatta 
beslut i ärenden inom ansvarsområdena. För att kunna fullgöra de uppgifter som 
ålagts nämnden delegeras beslutanderätten till beredande organ, ledamot eller 
ersättare, eller en anställd. Syftet med delegeringen är att avlasta nämnden vad gäller 
rutinärenden och för att öka de anställdas ansvar, förbättra servicen och 
effektiviteten.  
 
I skrivelse daterad 2021-05-07 summerar socialförvaltningen föreslagna revideringar i 
socialnämndens delegationsordning.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen 2021-05-07 
‒ Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden  
‒ Anpassad version av reviderad delegationsordning  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden fastställer reviderad delegationsordning för socialnämnden enligt 

bilaga.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 60   SN/2021:101 - 047 
 
 

Förslag till höjd habiliteringsersättning 

 
 

Ärendebeskrivning 
Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget för främjande av allas delaktighet 
i samhället. Verksamheten beviljas utifrån lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), för personer med funktionsnedsättning, som är i 
yrkesverksam ålder men som inte arbetar eller utbildar sig.  
 
Habiliteringsersättningen finns till för att uppmuntra till deltagande i den dagliga 
verksamheten, och ska inte likställas med inkomst av arbete, vilket gör att den är 
skattefri. Ersättningen är inte brukarnas huvudsakliga försörjning, då de som deltar i 
daglig verksamhet oftast är beviljade annan ersättning genom Försäkringskassan, 
såsom aktivitetsersättning eller sjukersättning. Den är frivillig för kommuner att betala 
ut, men cirka 96 procent av Sveriges kommuner erbjuder habiliteringsersättning.  
 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela total 350 mnkr till 
kommunerna genom stimulansbidrag. Lomma kommun har tilldelats 292 482 kronor i 
stimulansbidrag att, utifrån ovanstående utgångspunkter, använda under 2021. 
 
Lomma kommun betalar i nuläget 15 kronor i timmen i habiliteringsersättning för de 
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Socialförvaltningen föreslår i skrivelse 
daterad 2021-05-12 att man öka habiliteringsersättningen från 15 kronor till 17 kronor 
i timmen.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-05-12 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att höja habiliteringsersättning för personer som deltar i 

daglig verksamhet enligt LSS från 15 kronor till 17 kronor i timmen, från och med 1 
januari 2021 och tillsvidare. 

 
‒ Socialnämnden beslutar att betala ut höjningen till berörda brukare retroaktivt 

från den 1 januari 2021. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 61   SN/2021:150 - 130 
 
 

Remissvar över plan för mottagande, etablering, delaktighet och 
inkludering i Lomma kommun (Integrationsplan) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-07, § 71, att skicka plan för 
mottagande, etablering, delaktighet (MEDI) (även kallad Integrationsplan) på remiss 
till samtliga nämnder. Dokumentet anger en övergripande riktning i arbetet för en 
lyckad integration för såväl den enskilde som kommunen som helhet. Remissyttrandet 
ska ha inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 2021-06-07.  
 
I planen anges ansvarsområden och vilken nämnd som har huvudansvar för åtgärden. 
Planen omfattar mål för mottagande, boende, skola, språk och arbete. Planen, och 
målen, ska årligen revideras av nämnderna i samband med sitt budgetarbete.  
 
Förvaltningen överlämnar i skrivelse daterad 2021-05-25 följande yttrande över 
förslaget:  
 
Förvaltningen är positivt inställd till en övergripande plan som beskriver de olika 
nämndernas ansvar och ambitionsnivå. En plan som beskriver hur det övergripande 
och gemensamma ansvaret för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering 
ska fördelas ger en möjlighet för nämnderna, förvaltningarna och tjänstepersoner att 
enhetligt samordna sig kring de komplexa frågor som mottagande, etablering och 
integration innebär. Planen ger vidare förutsättning till ett enhetligt språk och begrepp 
för arbetet med flyktingmottagande i en lokal kommunal kontext. 
 
Förvaltningen identifierar några områden som kräver särskilt mycket fokus, vilka 
handlar om målen Språket som nyckel och Arbete i centrum. Det rör aktiviteter såsom 
utveckling av SFI-utbildningar och vuxenutbildning samt främja aktiviteter, projekt, 
satsningar och möten som möjliggör språkutveckling tillsammans med olika aktörer 
som föreningsliv eller andra samt aktiviteterna prioritera olika främjande projekt eller 
insatser så som mentorskap, matchning, yrkes-sfi.  
 
Förvaltningarna har en större utvecklingspotential gällande dessa mål än övriga mål. 
Det är viktigt att planen för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering vävs 
in i arbetet med inrättandet av en arbetsmarknadsenhet.  
 
Förvaltningarna bör uppdras att arbeta fram en struktur för målarbete, aktiviteter och 
uppföljning för att kunna implementera planen samt utvärdera dess effekter. Ägare av 
planen bör utses, liksom vilken funktion som har i uppdrag att årligen revidera planen.   
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SN AU § 61 (forts.)  SN/2021:150 - 130 
 
En struktur för att återrapportera kring målen bör tas fram alternativt byggas in i den 
uppföljningsstruktur som finns gällande politiska mål och budgetuppföljning.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-05-25 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-04-07 § 71 
‒ Integrationsplan Lomma kommun MEDI KS KF 2021-69 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
Socialnämndens arbetsutskott antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder det till kommunstyrelsen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 62   SN/2021:131 - 430 
 
 

Remissvar över Miljömålsprogram för Lomma kommun år 2021-2028 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har ombetts att avge yttrande angående kostnader och konsekvenser 
av föreslagna åtgärder i Miljömålsprogram 2021-2028 i de fall socialnämnden är 
huvudansvarig. Yttranden ska ha inkommit senast den 30 juni 2021. 
 
Ett förslag på revidering av delar av Lomma kommuns lokala miljömål 
”Miljömålsprogram för Lomma kommun 2021-2028” har tagits fram på uppdrag av 
kommunstyrelsen. Under framtagandet har berörda tjänstepersoner hörts, alternativt 
aktivt deltagit i processen.  
 
Genom framtagandet av aktuellt program har sju miljömål uppdaterats med nya mål 
och åtgärder för kommunens som helhet. De miljömål som uppdateras är Frisk luft, 
Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, 
Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö.  
 
Det övergripande syftet med att upprätta ett miljömålsdokument är att arbeta 
strukturerat och kunna visa hur kommunen medverkar till att uppnå nationella och 
regionala miljömål. Programmet anger också inriktningen på kommunens miljöarbete 
och skall på så sätt vara ett underlag för verksamhetsplanering och budgetarbete i 
nämnder och förvaltningar samt kommunala bolag.  
Dokumentet är uppbyggt i två delar, en Mål- och genomförandedel där mål, åtgärder 
och indikatorer beskrivs i en tabell samt en Kunskapsdel med bakgrund och underlag 
för respektive miljömål. De miljömål och åtgärder som finns i redan antagna dokument 
kommer att senare i processen lyftas in i Mål- och genomförandedelen för att på så 
sätt få en överblick över det lokala miljömålsarbetet och kopplingen mellan olika 
lokala miljömål.  

 
Högsta prioritet för granskning under remissen är angivna åtgärder i Del A Mål- och 
genomförandedelen. I internremissen är det väsentligt att huvudansvariga nämnder 
lämnar synpunkter på sina åtgärder och bidrar med en bedömning av eventuella 
kostnader och genomförandetid.  
 
Det är enbart de kostnader som tillkommer på grund av åtgärden som ska bedömas, 
det vill säga kostnader som inte ryms inom den ordinarie verksamhetsbudgeten.  
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SN AU § 62 (forts.)  SN/2021:131 - 430 
 
Exempel på kostnader som inte ska anges, då de anses ingå i den ordinarie 
verksamheten, är om: 1) åtgärden innebär ett ändrat förfarande men samma kostnad, 
2) åtgärden enbart innebär deltagande i ett fåtal möten samt samrådsförfarande. 
 
Ansvarig nämnd  
För de åtgärder som har mer än en angiven ansvarig nämnd är huvudansvarig nämnd 
understruken. Det är den huvudansvariga nämnden som ska sammanställa förslag på 
kostnader och genomförandeperiod för åtgärden, och vid behov stämma av detta med 
övriga angivna nämnder. Socialnämnden har inte huvudansvar för någon åtgärd utan 
är en del i åtgärd 2.1.6 och 4.3.5.  
 
Fortsatt process  
Miljömålsprogrammet planeras vara slutligt antaget senast 2021.  
 
2.1.6 Vid upphandling av entreprenad ska maskiner och fordon uppfylla långt gående 
miljökrav med avseende på utsläpp till luft 
Miljökrav för utsläpp till luft kommer att lyftas in vid kommande upphandlingar. För 
socialnämndens del handlar det främst om personbilsfrågor.  
 
 
4.3.5 Vid upphandling av varor eller tjänster där kemikalier används ska 
Upphandlingsmyndighetens kemikalikrav för en giftfri miljö användas. 
Kemikaliekrav kommer att lyftas in vid kommande upphandlingar och balanseras mot 
Arbetsmiljöverkets krav på säker arbetsmiljö. Detta bedöms rymmas inom nämndens 
ordinarie område. 
  
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-05-27 
‒ Internremiss 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen, 2021-03-24 § 31 
‒ Miljömålsprogram för Lomma kommun, 2021-2028, Del A – Mål och 

genomförande 
‒ Miljömålsprogram frö Lomma kommun, 2021-2028, Del B – Kunskapsunderlag  

 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott överlämnar framställt yttrande till 

kommunstyrelsen.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 63   SN/2019:275 - 730 
 
 

Förslag till reviderad riktlinje för bistånd till äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser förslag om revidering av riktlinjer för handläggning och utförande av 
insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med funktionsnedsättning. 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling när det gäller 
utredning, bedömning och utförandet av insatser från Lomma kommuns 
socialförvaltning. Riktlinjen utgår i huvudsak från socialtjänstlagen, offentlighets- och 
sekretesslagen och förvaltningslagen. Behovet av revidering av rådande riktlinje följer 
framför allt av att Lomma kommun tagit över särskilda boenden till egen regi. Behovet 
utgår även från att verksamheterna runt omkring målgruppen ser en möjlighet att nå 
en högre kvalité och samsyn gentemot kommuninvånarna om revidering även görs 
gällande insatser i ordinärt boende.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-05-14 
‒ Riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) till äldre och personer med 

funktionsnedsättning.  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒  Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att anta föreliggande 

förslag till reviderade ”Riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) till äldre 
och personer med funktionsnedsättning” i enlighet med bilaga. Ikraftträdande av 
reviderade riktlinjer föreslås till den 2021-07-01. 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 15 (17) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-06-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 64   SN/2021:52 - 799 
 
 

Rapport om ej verkställda beslut för socialnämnden kvartal 1 år 2021 

 
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. 

 
Under första kvartalet 2021 rapporterades totalt fyra beslut till IVO.  
Ett beslut gällande särskilt boende för äldre enligt 4 kap. 1 § SoL, beslutet är inte 
verkställt.  
Ett beslut gällande korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS, beslutet är inte verkställt.  
Ett beslut gällande daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS, beslutet är inte verkställt.  
Ett beslut gällande ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS, beslutet är inte verkställt.  
 
Socialförvaltningen konstaterar att samtliga ej verkställda beslut beror på 
coronapandemins effekter på verksamheten.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-05-11 

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av rapporten och överlämnar den till 

kommunfullmäktige. 
 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 65    
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningschef Emma Pihl informerar om att det just nu finns svårigheter att 
rekrytera personal till sommaren, men att en plan just nu upprättas. 
Vidare informerar Emma om socialförvaltningens introduktionsutbildningar samt om 
samverkan med närvaroteamet.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 

 
______________________ 
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Beslut om digitalt sammanträde för socialnämnden 2021-06-15 

 
 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att socialnämnden bör kallas att kunna 
medverka digitalt vid dess sammanträde 2021-06-15. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


