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SOCIALNÄMNDEN  

Plats: Lomma kommun, Stora Sessionssalen 

Tid: 2022-11-22, klockan 18:30-21:03

Beslutande: 
Susanne Borgelius (M), Ordförande  
Christina Unell (M) ersätter Anders Olin (M) 
Rune Setthammar (S) ersätter Pia Johnson (S) 
Ingrid Strömgren (M) ersätter Charlott Enocson (M) 
Krister Wiman (M), Ledamot  
Anna Ericson (M), Ledamot 
Lena Svensson (C), Ledamot 
Britt Hjertqvist (L), Ledamot 
Paul Andersson (S), Ledamot 
Oscar Sedira (SD), Ledamot 
Carina Ericsson (FB), Ledamot 
 
Övriga deltagare:  
Christina Unell (M), Ersättare 
Ingrid Strömgren (M), Ersättare 
Anne Abrahamsson (M), Ersättare 
Christian Kampmann (L), Ersättare 
Christer Philipsson (KD), Ersättare 
Rune Setthammar (S), Ersättare 
Karin Everlund (S), Ersättare 
Jeanette Larsson (SD), Ersättare 
Delphine Raimbault (FB), Ersättare 

Olivia Murdock, Nämndsekreterare 
Marie Siecke, Controller, §53 
Linnéa Silverdal, Avgiftshandläggare  
Eric Svensson, Kvalitetsstrateg  
Malin Mölstad Engström, Verksamhetskoordinator  
Magnus Christiansson, Verksamhetskoordinator 
Anna-Maria Banck, Avdelningschef 
Ajsela Music, Socialchef  
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Utses att justera: Paul Andersson  

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2022-11-30 

Paragraf: §53-§57 

Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Olivia Murdock 

Ordförande Susanne Borgelius  

Justerande Paul Andersson   
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-11-22 

Paragrafer: §53-§57 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-12-02 

Datum när anslaget tas ned: 2022-12-24 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Olivia Murdock 

Anslaget har signerats digitalt 
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SN § 53 SN/2022:23 

Information om prognostiserat ekonomiskt utfall för socialnämnden 2022 

Ärendebeskrivning 
Vid socialnämndens sammanträde lämnar socialchef Ajsela Music och controller Marie Siecke en 
redogörelse avseende det aktuella ekonomiska läget och vilka kvalitetshöjande åtgärder som 
antingen är påbörjade eller kommer att initieras inom kort för att förbättra budgetsföljsamhet och 
ekonomisk uppföljning. 

Ordförande Susanne Borgelius (M) yrkar att socialnämnden ska besluta att informationen ska delges 
kommunstyrelsen. 

Beslut: 
Socialnämnden beslutar följande: 

- Socialnämnden har tagit del av informationen.  

- Socialnämnden beslutar att kommunstyrelsen ska delges informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
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SN § 54 SN/2022:23 

Information från förvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Under socialnämndens sammanträde informerar verksamhetskoordinator Malin Mölstad Engström, 
verksamhetskoordinator Magnus Christiansson och kvalitetsstrateg Eric Svensson om aktuell 
utveckling inom äldreomsorgen: 

- Utvecklingsresan  
- Äldreomsorgsreformen  
- Heltid som norm  
- Sommarrekrytering  

Beslut: 
Socialnämnden beslutar följande: 

- Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SN § 55 SN/2022:302 

Förslag till beslut om begäran om anstånd med att erbjuda månadsanställda 
heltidsanställning 

Ärendebeskrivning 
Sedan år 2016 ska heltidsanställning och heltidsarbete vara norm i välfärden enligt 
Huvudöverenskommelsen (HÖK) mellan Sveriges kommuner och regioner och fackförbundet 
Kommunal. Med stöd av det nationella partsgemensamma projektet Heltidsresan som pågår 2016–
2024 ska samtliga kommuner och regioner genomföra ett arbete för att implementera den centrala 
överenskommelsen.  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-17, § 158, att samtliga månadsanställda medarbetare i Lomma 
kommun ska ha erbjudits heltidsanställning senast 2022-12-31. Till gruppen månadsanställda räknas 
tillsvidareanställda samt visstidsanställda med månadslön. 

Socialförvaltningen konstaterar att förvaltningen skulle behöva ytterligare tid för att kunna erbjuda 
samtliga månadsanställda i socialnämndens verksamhet heltidsanställning. Detta för att säkerställa 
att implementeringen kan genomföras på ett hållbart sätt och samordnas med den lokala 
äldreomsorgsreformen fem timmar i veckan. 

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden ska besluta att begära anstånd till 2023-03-31 med att 
erbjuda månadsanställda inom socialnämndens verksamhet heltidsanställning.  

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-11-17 § 158 

Beslut: 
Socialnämnden beslutar följande:  

- Socialnämnden begär anstånd till 2023-03-31 med att erbjuda månadsanställda inom 
socialnämndens verksamhet heltidsanställning.  

Protokollsanteckning 
Paul Andersson (S) lämnar följande protokollsanteckning:  

Socialdemokraterna anser att det är väldigt angeläget om att Lomma kommun ska nå vårt politiska 
mål, som Socialdemokraterna har drivit som parti i många år, om att Lomma kommun ska erbjuda 
heltid som norm och detta så snart som möjligt. KS fattade beslut i politisk enighet om att nå heltid 
som norm, 2021-11-17, att samtliga månadsanställda medarbetare i Lomma kommun ska ha 
erbjudits heltidsanställning senast 2022-12-31. Det är beklagligt att kommunen missar målet när det 
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funnits gott om tid för alliansstyret att ge förvaltningen rätt förutsättningar för detta arbete under 
mer än 1 års tid.  

Socialdemokraterna anser det dock vara positivt och har förståelse för att ledningen lyssnar in 
personalens behov och att nödvändig förankring görs under en förändringsresa mot heltid. Det är 
avgörande att en bred förankring med personal sker för att äldreomsorgsreformen och heltidsresan 
ska skapa så goda förutsättningar som möjligt för en god kvalitet inom äldreomsorgen och i 
Socialförvaltningens alla verksamheter i Lomma kommun. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
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SN § 56 SN/2022:295 

Årlig översyn av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har gjort en översyn av taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde  

Vid socialnämndens sammanträde lämnar avgiftshandläggare Linnéa Silverdal och socialchef Ajsela 
Music en redogörelse avseende förslag till reviderade taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde.  

Överläggning  
Ordförande Susanne Borgelius (M) yrkar att socialnämnden ska besluta att fastställa reviderade taxor 
och avgifter i enlighet med föreliggande förslag. 

Paul Andersson (S) yrkar att socialnämnden ska besluta att fastställa reviderade taxor och avgifter i 
enlighet med föreliggande förslag, med ändringen att den dagliga matavgiften ska höjas med max 10 
kr i stället för 20 kr samt att avgiften för sondmatning och näringsdryck ska tas bort.  

Oscar Sedira (SD) yrkar bifall till Paul Anderssons ändringsyrkande.  

 
Propositionsordning  
Ordförande Susanne Borgelius (M) ställer först proposition på frågan om bifall respektive avslag på 
sitt eget yrkande, varefter socialnämnden bifaller det samma. 

Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på Paul Anderssons 
ändringsyrkande, varefter socialnämnden avslår det samma. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2022-11-22 från socialförvaltningen  
- Bilaga 1 avgifter kommuner 2022-11-17 
- Bilaga 2 kommunens debitering för kommuninvånare och intern kostnad inom kommunen 

2022-11-17 
- Bilaga 3 sammanställning förändringar 2023 taxor 2022-11-22 

Beslut: 
Socialnämnden beslutar följande:  

- Socialnämnden beslutar att fastställa reviderade taxor och avgifter i enlighet med 
föreliggande förslag.   

Bilaga A 
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Reservation 
Paul Andersson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga B 

Carina Ericsson (FB) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga C 

Oscar Sedira (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet.  

Bilaga D 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Avgiftshandläggaren  
Författningssamlingen  
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SN § 57 SN/2022:29 

Anmälan av delegationsbeslut och meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade med stöd av delegation: 
- Delegationslista Avvikelse 2022-10-18 – 2022-11-15 
- Delegationslista Ordförandebeslut 2022-10-18 – 2022-11-15 
- Delegationslista Org/Adm/Eko 2022-10-18 – 2022-11-15 
- Delegationslista IFO 2022-10-18 – 2022-11-15 
- Delegationslista HSL 2022-10-18 – 2022-11-15 
- Delegationslista Avgiftsbeslut 2022-10-18 – 2022-11-15 
- Delegationslista Personalärenden 2022-10-18 – 2022-11-15 
 
Föreliggande protokoll från:  
- Protokoll SNAU 2022-11-08 
 
Meddelanden: 
- SN/2020:152 Tilläggsavtal Procapita Lifecare VoO 2022-11-08 
- SN/2020:382 Ekonomisk redovisning för bidrag enligt regeringsbeslut för teknik, kvalitet och 

effektivitet med den äldre i fokus till Kammarkollegiet 
- SN/2021:27 Uppdragsavtal med Lotta Björk Handledning & Psykoterapi 2022-10-15 
- SN/2022:114 Protokollsutdrag KS § 120 Redovisning avseende behov av resurser för 

genomförande av lokal äldreomsorgsreform 2022-10-19 
- SN/2022:222 Beslut om att avsluta ärende avseende Lex Sarah från IVO dnr 3.1.2-38787_2022-3 
- SN/2022:233 Beslut gällande Lex Maria från IVO dnr 3.1.1-33494_2022-4 
- SN/2022:234 Beslut gällande Lex Maria från IVO dnr 3.1.1-33771_2022-4 
- SN/2022:263 IVOs beslut att avsluta ärende avseende Lex Maria 
- SN/2022:285 Handlingsavtal med JP Infonet AB med bilaga allmänna villkor för 

rådgivningstjänster 
- SN/2022:286 Dom från Förvaltningsrätten i Linköping i mål 307-22 (dnr 7.4.2-2021-9747) 
- SN/2022:292 Avtal om direktupphandling LSS, Verisure 
- SN/2022:297 Avtal mellan personuppgiftsansvarig Personuppgiftsbiträde 2C8 business Solution 

Beslut: 
Socialnämnden beslutar följande: 

- Socialnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut och meddelanden.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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