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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-02-26   

Paragrafer §13-§24   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-03-01 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-03-23 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SN § 13    
 
 

Ändring av föredragningslistan 

 
 

Socialnämnden beslutar följande: 
Ärende 4, "Information från kansliavdelningen", flyttas till efter ärende 12, 
"Delegationsbeslut och meddelande". Ärende "Information från projektledare för 
övergången till kommunal hemtjänst" läggs till på dagordningen och kommer efter 
ärende 6, "Utredning om mat- och måltidssituationen avseende matens kvalitet samt 
upplevelse, inom äldreomsorgen". Ärende 10 "Patientsäkerhetsberättelse 2018 flyttas 
till efter ärende "Information från projektledare för övergången till kommunal 
hemtjänst".  
 
Föredragningslistan fastställs enligt följande:  
1. Upprop  
2. Val av justerare  
3. Godkännande av dagordning 
4. Förslag till bokslut 2018 för socialnämnden  
5. Utredning om mat- och måltidssituationen avseende matens kvalitet samt 
upplevelse, inom äldreomsorgen  
6. Information från projektledaren för övergången till kommunal hemtjänst  
7. Patientsäkerhetsberättelse 2018  
8. Uppföljning av intern kontroll 2018  
9. Utredning avseende interna processer gentemot externa utförare av vård och 
omsorg  
10. Rapport om ej verkställda beslut, oktober-december 2018  
11. Förslag till yttrande på begäran av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Dnr 
8.2-31736/2017-9  
12. Delegationsbeslut och meddelanden  
13. Information från kansliavdelningen  
14. Information från förvaltningen  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 14   SN/2018:80 - 040 
 
 

Förslag till bokslut 2018 för socialnämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till bokslut för år 2018 för socialnämnden. Nämndernas bokslut 
kommer att ligga till grund för kommunens årsredovisning. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-02-14, § 33. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Bokslut 2018 - LSS verksamhet 
‒ Bokslut 2018 - Individ- och familjeomsorg  
‒ Bokslut 2018 - Hälsa, vård och omsorg  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-02-14, § 33 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden överlämnar förslag till bokslut för 2018 för socialnämndens 

verksamhet i enlighet med bilagor till kommunstyrelsen.  
 

./.  Bilaga A, B, C  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 15   SN/2019:44 - 700 
 
 

Utredning om mat- och måltidssituationen avseende matens kvalitet 
samt upplevelse, inom äldreomsorgen 

 
 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Socialnämnden i Lomma kommun har förvaltningen utrett mat- och 
måltidssituationen avseende matens kvalitet samt upplevelse inom äldreomsorgen i 
ordinärt boende och på kommunens särskilda boende. Uppdraget har omfattat en 
genomlysning av nuläget samt förslag till förbättring.  
 
I skrivelse från socialförvaltningen, daterad 2019-02-07, med bilaga daterad  
2019-01-23, redovisar förvaltningen en slutrapport över projektet och lämnar sitt 
förslag till beslut.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-02-14, § 37. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-02-07 

‒ Bilaga: Kostprojekt - slutrapport  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-02-14, § 37  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att, tillsammans med kommunens 

kostenhet, utreda möjligheten till daglig leverans av lagad mat från kostenheten 
till brukare i ordinärt boende med biståndsbedömda behov av denna insats, och 
om så, redovisa ett kostnadsberäknat förslag för införande. 

 
‒ För det fall utredningen visar att daglig leverans av lagad mat från kostenheten 

inte är möjlig, uppdras åt förvaltningen att utarbeta förslag till underlag för externt 
köp av tjänsten genom införande av valfrihetssystem enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV) eller upphandling enligt lagen om offentlig upphandling 
(LOU). 

 
‒ Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ett kommungemensamt 

styrdokument för mat och måltider inom skola, barn- och äldreomsorg utarbetas 
och fastställs. 
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SN § 15 (forts.)   SN/2019:44 - 700 
 
‒ Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att, i dialog med berörda 

parter, utarbeta en tidsatt handlingsplan för genomförande av de övriga 
förbättringsförslag som redovisas i föreliggande slutrapport. I uppdraget ligger att 
anmoda Frösunda Omsorg AB att skyndsamt verkställa de förslag som åligger 
utföraren inom ramen för gällande avtal. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 16    
 
 

Information från projektledaren för övergången till kommunal 
hemtjänst 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden gav 2017-12-16 socialförvaltningen i uppdrag att ta över hemtjänsten 
till kommunal regi när avtalet med Attendo Omsorg AB löper ut 2019-02-28.  
 
I enlighet med socialnämndens beslut 2018-11-06, § 76, har socialförvaltningen 
löpande rapporterat till, och avstämt med, socialnämndens arbetsutskott om hur 
projektet med övertagandet av hemtjänsten fortlöpt.  
 
Elisabeth Friberg, projektledare för övergången till kommunal hemtjänst, informerar 
socialnämnden om projektets bakgrund, dess syfte, hur arbetet med övergången har 
gått, hur dess organisation från och med den 1 mars ser ut, hur nuläget ser ut samt 
olika möjligheter och utmaningar som organisationen ser.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 17   SN/2019:37 - 770 
 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 
‒ Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 
‒ Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 
‒ Vilka resultat som uppnåtts  
 
Socialförvaltningen presenterar i skrivelse daterat 2019-02-06 ett förslag till 
patientsäkerhetsberättelse för år 2018.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-02-14, § 39.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-02-06  

‒ Bilaga: Patientsäkerhetsberättelse för 2018  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-02-14, § 39  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden beslutar att anta och fastställa förvaltningens förslag till 

patientsäkerhetsberättelse för 2018.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 18   SN/2018:82 - 790 
 
 

Uppföljning av intern kontroll 2018 

 
 

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 2018-04-03. 
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. 
 
I skrivelse och bilaga från socialförvaltningen daterad 2019-02-06 presenterar 
socialförvaltningen en uppföljning av intern kontroll för år 2018.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-02-14, § 34. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-02-06 

‒ Bilaga: Uppföljning intern kontroll 2018  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-02-14, § 34 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden godkänner rapporten avseende intern kontroll 2018 och 

överlämnar densamma till kommunstyrelsen och revisionen. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 19   SN/2018:278 - 732 
 
 

Utredning avseende interna processer gentemot externa utförare av 
vård och omsorg 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har 2018-11-06 gett socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en 
analys för att kvalitetssäkra den interna processen gentemot uppföljning av utförare 
av vård och omsorg. Resultaten av analysen ska redovisas i en åtgärdsplan för att 
resultatet i Socialstyrelsens enkätundersökningar ska förbättras och säkra att 
nämndsmålen uppnås. Syftet är att kvalitetssäkra de interna processerna gentemot 
utförare av särskilt boende och hemtjänst. 
 
Vid nämndens sammanträde 2019-01-29 återremitterades ärendet till förvaltningen, 
med uppdraget att komplettera skrivelsen med en presentation över den 
övergripande rutinen för klagomålshantering samt en listning av de rutiner som 
förvaltningen anser vara viktigast för dess verksamhet.  
 
Socialförvaltningen presenterar i skrivelse daterad 2019-02-07 en kartläggning som 
har gjorts för att identifiera socialförvaltningens interna processer och rutiner som 
involverar de externa utförarna av vård och omsorg. I kartläggningen av processerna 
har uppdelning gjorts på respektive utförare och samverkanspartner hos kommunen. 
En del rutiner är specifika för respektive utförare men en del är övergripande för båda 
utförarna. I kartläggningen har fokus varit på de viktigaste och mest centrala 
processerna inom förvaltningen. Kartläggningen innehåller även en beskrivning av 
genomförda, pågående och planerade åtgärder utifrån kartläggningen.  
 
I samma skrivelse listar även socialförvaltningen de rutiner som förvaltningen anser 
vara viktigast för dess verksamhet och bilägger även den övergripande rutinen för 
klagomålshantering.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-02-14, § 35. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-02-07 

‒ Bilaga 1: Utredning avseende interna processer gentemot externa utförare av 
vård och omsorg 

‒ Bilaga 2: Rutin för hantering av synpunkter och klagomål 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-02-14, § 35  
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SN § 19 (forts.)   SN/2018:278 - 732 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 20   SN/2016:1 - 001 
 
 

Rapport om ej verkställda beslut, oktober-december 2018 

 
 

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. 
 
Ej verkställda beslut oktober-december 2018 rör fyra ärenden:  
 
‒ Ett beslut enligt 9 § LSS om ledsagarservice som fattades den 22 maj 2018 har 

avslutats utan att verkställas. Anledningen till fördröjningen av verkställigheten var 
att vårdnadshavarna själva valde att avvakta då de haft ett eget förslag på 
ledsagare som de inväntade besked från. Vårdnadshavarna valde sedan själva att 
avsluta beslutet innan verkställighet då de ansåg att redan beviljade insatser 
genom socialtjänstlagen var tillräckliga. Ärendet avslutades den 23 november 
2018.  

 
‒ Beslut enligt 4 kap. 1 § SoL om dagverksamhet för äldre som fattades den 1 

oktober 2018 har ännu ej blivit verkställt. Anledningen till fördröjningen av 
verkställigheten beror på att den enskilde drabbades av en fraktur och blev inlagd 
på sjukhus och därefter beviljades korttidsboende där hen fortfarande vistas.  

 
‒ Verkställigheten av ett beslut enligt 9 § LSS om personlig assistens som fattades 

den 8 augusti 2018 har ännu ej blivit verkställt. Anledningen till fördröjningen är 
att den enskilde avvaktar i väntan på att hitta ett lämpligt assistansbolag att utföra 
beslutet. Den enskilde har andra insatser enligt socialtjänstlagen som för 
närvarande tillgodoser behoven.  
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‒ Beslut enligt 9 § LSS om ledsagarservice som fattades den 3 juli 2018 har ännu ej 

blivit verkställt. Anledningen till fördröjningen av verkställigheten beror på att det 
saknas lämplig personal. Brukaren har en funktionsnedsättning som medför 
omfattande och specifika behov som ställer höga krav på kompetens hos 
personalen som ska utföra ledsagarservice. Inventering bland befintlig personal, 
samt annonsering har gjorts men utan att det resulterat i att lämplig personal 
funnits.  

 
Skrivelse från socialnämndens arbetsutskott 2019-02-14, § 36.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-02-06 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-02-14, § 36 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden har tagit del av rapporten för oktober-december 2018 avseende ej 

verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrande. Socialnämnden överlämnar rapporten till 
kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige och till revisionen för 
anmälan.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Förslag till yttrande på begäran av Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), Dnr 8.2-31736/2017-9 

 
 

Ärendebeskrivning 
IVO har från närstående till en patient mottagit klagomål på vården vid ett särskilt 
boende. Klagomålen gällde bristande uppföljning efter fall, risk för tryckskada och 
bristande uppmärksamhet vid viktnedgång. 2017-10-02 skickade förvaltningen efter 
begäran från IVO in journalhandlingar samt ett yttrande från medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. 
 
I inkommen skrivelse från IVO 2019-02-05 framkommer det att IVO har prövat 
klagomålet och avslutar ärendet med följande ställningstagande samt förslag till 
beslut:  
 
Vårdgivaren saknade en rutin för vilka kontroller som ska ingå vid fallhändelser vilket 
var en brist. 
IVO:s utredning har inte kunnat klargöra att patienten drabbades av tryckskada av 
lyftselen. IVO kan därför inte ta ställning i denna del av klagomålet. 
Sjuksköterskorna borde informerat läkare tidigare i vårdförloppet om problematiken 
med patientens viktminskning. 
Berörd legitimerad personals handläggning för att förebygga fallhändelser var rimlig. 
 
Socialnämnden har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på IVO:s förslag till 
beslut i ärendet. Eventuella synpunkter ska vara IVO tillhanda senast den 27 februari 
2019.  
 
I skrivelse från socialförvaltningen 2019-02-12 föreslår socialförvaltningen att 
socialnämnden inte har något att erinra mot IVO:s förslag till beslut.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-02-14, § 40. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-02-12 
‒ Skrivelse från IVO - Möjlighet att lämna synpunkter på förslag till beslut,  

2019-02-05  
‒ Bilaga: Förslag till beslut, 2019-02-05 

‒ Yttrande från medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2017-10-02  
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-02-14, § 40 
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Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har inget att erinra mot IVO:s förslag till beslut.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Delegationsbeslut och meddelanden 
 
 
Ärendebeskrivning:  
 
Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO 2019-01-23 – 2019-02-19 
- Delegationslista HVO 2019-01-23 – 2019-02-19 
- Delegationslista avgiftsbeslut 2019-01-23 – 2019-02-19 
 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2019-02-14. 
 
1. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-01-23, § 6.  

Information om nämndernas fastställande av nämndsbudget 2019.  
 

2. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-16, § 1.  
Utvärdering av internhyressystemet.  
 

3. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-02-06, § 18. 
Information om kommunövergripande mätningar.  

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

dem till handlingarna.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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Information från kansliavdelningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Philip Nilsson, nämndsekreterare, ger socialnämnden en grundläggande utbildning i 
handlingsprogrammet Netpublicator.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lennart Eriksson, tillförordnad förvaltningschef, informerar socialnämnden om 
följande: 
 
‒ LSS boendet Lillevången öppnar den 1 mars.  
‒ En del av äldreboende Orion, avdelning 1, öppnar den 1 mars.  
‒ Socialförvaltningen kommer att lämna in en ansökan om medel för digitalisering 

och innovation till kommundirektören.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


