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Ärende 
  

1 Val av justeringsperson 

2 Godkännande av dagordning 

3 Beslut om att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag i form av förlängd placering 

4 Beslut om att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag i form av placering 

5 Beslut om att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag i form av placering 
Handlingar lämnas senare 

6 Beslut om att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag i form av förlängd placering 

7 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen 

8 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen 

9 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap 18 § Alkohollagen för Gasolin 
Centrumkrogen 

10 Förslag till godkännande av reviderad delegationsordning för socialnämnden 

11 Rapport om ej verkställda beslut för perioden januari - april 2019 

12 Uppföljning av nämndsplan, genomförandeplan april 2019 

13 Kö och koncept kring trygghetsboende 
Handlingar lämnas senare  

14 Förslag till remissyttrande avseende revisionens granskning av Lomma kommuns 
effektivitet och produktivitet 
Handlingar lämnas senare 

15 Förslag till godkännande av nämndsplan för socialnämnden 2020-2023 
Handlingar lämnas senare 

16 Förslag till ställningstagande över SKL:s rekommendation om gemensam finansiering av 
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

17 Förslag till yttrande över motion från Sverigedemokraterna avseende installation av 
trådlöst nätverk på Lomma kommuns äldreboende 
Handlingar lämnas senare 

18 Förslag till remissyttrande över motion från Sverigedemokraterna avseende att åta 
åtgärder gällande återvändande IS terrorister 
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19 Beslut om att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag för internatvistelse 

20 Information från förvaltningen 

21 Förslag till driftbudget och investeringsbudget för socialnämnden 2020 samt plan för 
ekonomin 2021-2023 
Handlingar lämnas senare 

  
Anmäl förhinder till Philip Nilsson, philip.nilsson@lomma.se eller tfn 040 641 14 55 / 073 341 10 37  
 
Lomma 2019-05-22 
 
Välkommen! 
 
Ordföranden 
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