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SN AU § 146   SN/2019:12-759  
 
 

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen avseende NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-09-12 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 146/19.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 147   SN/2019:12-759 
 
 

Beviljande av bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övrigt bistånd enligt 4 kapitlet 2 § socialtjänstlagen i form av placering 
för NN i familjehem.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-09-12  

‒ Bilaga: Vårdplan  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beviljar NN placering i familjehem under perioden 

2019-09-28 till 2019-12-27. Detta då behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.  
 
Bilaga SN AU § 147/19.   

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 149   SN/2019:12-759 
 
 

Övervägande om utredning avseende faderskap ska läggas ned enligt 2 
kap 7 § föräldrabalken 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ett övervägande om utredning avseende faderskap ska läggas ned enligt 
2 kap 7 § föräldrabalken.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-08-13 

‒ Bilaga 1: Kopia på dokument från fertilitetsklinik  
‒ Bilaga 2: Kopia på EN-Protokoll från myndigheten för familjerätt och 

föräldraskapsstöd  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken lägga ned utredning 

om faderskap då det visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för 
bedömning av faderskapsfrågan.  

 
Bilaga SN AU § 149/19.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 150   SN/2019:12-759 
 
 

Övervägande om utredning avseende faderskap ska läggas ned enligt 2 
kap 7 § föräldrabalken 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ett övervägande om utredning avseende faderskap ska läggas ned enligt 
2 kap 7 § föräldrabalken.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-09-02 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
‒ Socialnämnden beslutar att enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken lägga ned utredning om 
faderskap då det visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning 
av faderskapsfrågan.  
 
Bilaga SN AU § 150/19.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 151   SN/2019:163 - 133 
 
 

Riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till eget boende 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 20 juni 2019, § 119, 
konstaterade socialnämndens arbetsutskott följande:  
 
Lomma kommun erbjuder idag nyanlända, inom ramen för etableringsuppdraget, 
boende utan något fastställt slutdatum. Det är socialnämndens arbetsutskotts 
ställning att kommunens ansvar bör sträcka sig till att erbjuda boende i maximalt två 
år, det vill säga under etableringsperioden. Därefter är det individens eget ansvar att 
lösa sin boendesituation. 
 
Vidare beslutade arbetsutskottet att uppdra åt förvaltningen, med hänvisning till ovan, 
att ta fram förslag till rutiner för arbetet med att vägleda nyanlända till ett eget 
boende. Därutöver uppdrog socialnämndens arbetsutskott åt socialförvaltningen att 
utreda konsekvenserna av en implementering av en sådan rutin.  
 
I skrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-09-09 presenterar socialförvaltningen 
ett förslag till hur förslaget skulle kunna genomföras och olika rutiner för vägledning 
till ett eget boende, samt en konsekvensanalys av implementeringen av dessa rutiner.  
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen att besluta 
att personer som blir anvisade till kommunen enligt Lag (2016:38) om mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning, och där kommunen tillhandahåller en 
bostad, erbjuds en bostad som längst under två år. 
 
Vidare föreslår socialförvaltningen att socialnämnden fastställer ”Riktlinjer för arbetet 
med att vägleda nyanlända till eget boende” i enlighet med bilagor, under 
förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att personer som erbjuds bostäder i 
enlighet med Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning, erbjuds detta längst under två år.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-09-09  

‒ Bilaga 1: Boendepärmen  
‒ Bilaga 2: MIN Modellen  
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Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att personer som blir 

anvisade till kommunen enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning, och där kommunen tillhandahåller en bostad, erbjuds 
en bostad som längst under två år.  
 

‒ Socialnämnden fastställer ”Riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till 
eget boende” i enlighet med bilagor, under förutsättning att kommunstyrelsen 
beslutar att personer som erbjuds bostäder i enlighet med Lag (2016:38) om 
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, erbjuds detta längst 
under två år.  

 
Ledamot Pia Johnson (S) avstår från att delta i beslutet.   

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 152    SN/2019:214 – 774  
 
 

Yttrande till IVO avseende ej verkställt beslut 

 
 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, begär den 29 augusti 2019 in yttrande och 
handlingar som gäller ett ej verkställt beslut, för att kunna bedöma om dröjsmålet 
med att verkställa beslutet har varit oskäligt långt.  
 
Socialförvaltningen avger 2019-09-17 ett förslag till yttrande avseende det ej 
verkställda beslutet med diarienummer Dnr.8.8.1-18652/2019-2.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-09-17  

‒ Bilaga 1: Socialförvaltningens anteckningar  
‒ Bilaga 2: Beslutsmeddelande  
‒ Bilaga 3: IVO:s begäran om yttrande och handlingar avseende ett ej verkställt 

beslut  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget med 

redaktionella ändringar och översänder detsamma till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO.  

 
Bilaga SN AU § 152/19.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 153     

 

Förslag till höjd habiliteringsersättning 2019 
 
 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till 
kommunerna i stimulansbidrag i syfte att införa dagpenning till dem som deltar i daglig 
verksamhet enlig LSS (habiliteringsersättning), att finansiera en höjning av en låg 
dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS eller att bibehålla en 
nivå på dagpenningen (habiliteringsersättning) som tidigare höjts med hjälp av 
statsbidraget. I regeringsbeslutet om stimulansbidrag för höjd habiliteringsersättning 
beskrivs daglig verksamhet som en viktig del av samhällsbygget som ska främja 
delaktighet i samhället. Det erbjuds 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.  
 
Lomma kommun betalar i nuläget 10 kronor i timmen i habiliteringsersättning för de 
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Socialnämnden höjde 
habilteringsersättningen från 7 till 10 kronor under 2018 
med hjälp av stimulansmedel, en höjning som beslutades bli bestående även efter 
2018. Socialförvaltningen har sedan i januari 2019 betalat ut i genomsnitt cirka totalt 
15 000 kronor per månad. Det är i genomsnitt cirka 23 brukare som varje månad får 
habiliteringsersättning. Socialförvaltningen har sett behovet av att ytterligare höja 
habiliteringsersättningen, frågan har bland annat lyfts av brukarorganisationer samt 
brukares anhöriga. Förvaltningen har även försäkrat sig om att föreslagen höjning av 
habiliteringsersättningen inte påverkar brukarnas rätt till aktivitetsersättning, 
sjukersättning eller bostadstillägg från Försäkringskassan. 
 
I skrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-09-11 presenterar förvaltningen en 
utredning där man gjort en omvärldsbevakning och undersökt nivåer på 
habilteringsersättning i närliggande kommuner som en utgångspunkt för Lomma 
kommuns höjning. Förvaltningen föreslår, utifrån denna utredning, att även om 
dagens ersättning redan uppnår syftena med årets tilldelade stimulansmedel, en 
höjning från 10 kronor till 12 kronor per timme.  
 
Förvaltningen föreslår därför socialnämnden att besluta följande:  
- Socialnämnden beslutar att höja habiliteringsersättning för personer som deltar i 
daglig verksamhet enligt LSS från 10 kronor till 12 kronor i timmen från och med 1 
januari 2019 och tillsvidare.  
 
- Socialnämnden beslutar att betala ut höjningen till berörda brukare retroaktivt från 
den 1 januari 2019.  
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SN AU § 153 (forts.)  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-09-11  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att höja habiliteringsersättning för personer som deltar i 

daglig verksamhet enligt LSS från 10 kronor till 12 kronor i timmen från och med 1 
januari 2019 och tillsvidare.  

‒ Socialnämnden beslutar att betala ut höjningen till berörda brukare retroaktivt 
från den 1 januari 2019. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 154   SN/2016:1 - 001 
 
 

Rapport om ej verkställda beslut, april - juni 2019 

 
 

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. 
 
I skrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-09-18 lämnar förvaltningen en 
sammanställning över ej verkställda beslut under april - juni 2019.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-09-18  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av rapporten.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 155   SN/2018:155-012  
 
 

Uppföljning av nämndsplan, genomförandeplan januari-augusti 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens nämndsplan för 2019 utgörs av fyra olika nämndsmål. I 
nämndsplanen framgår det att uppfyllelsen av två av målen månadsvis ska rapporteras 
till Socialnämnden. Nämndsmålen som ska följas upp är följande:  
 
Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska 
utföras. 
Mål: 95% av brukarna ska uppge att de har varit delaktiga i upprättandet av 
genomförandeplanen. 
Brukaren ska uppleva att hon eller han får sina behov tillgodosedda i enlighet med det 
som överenskommits i genomförandeplanen. 
Mål: 90% av brukarna ska uppleva att de får sina behov tillgodosedda i enlighet med 
genomförandeplanen 
 
Myndighetsenheten följer upp målen genom direkt fråga till brukarna. Samtliga av 
antalet personer med beviljade insatser per 1 januari 2019 ska vara tillfrågade vid 
årets slut. 
 
I skrivelse daterad 2019-09-16 presenterar socialförvaltningen en sammanställning till 
vilken del man har lyckats att uppnå målen under perioden januari-augusti 2019.  

 
Resultat för HVO: 
Period Andel 

svarande 
hittills av det 
totala antalet 

Andel av 
svarande med 
upprättad gfp 

Andel med 
upprättad gfp 
med upplevd 
delaktighet 

Andel med 
upprättad gfp som 
upplever behov 
tillgodosedda 

Januari - 
Februari 

10% (50 av 
487) 

94% 36% 55% 

Januari - 
Mars 

17% (84 av 
487) 

99% 47% 51% 

Januari - 
April 

23% (110 av 
487) 

97% 49% 58% 

Januari - 
Maj 

26% (125 av 
487) 

98% 51% 62% 

Januari - 
Aug 

34% (165 av 
487) 

99% 44% 54% 
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 SN AU § 155 (forts.)   SN/2018:155-012 
 

Resultat för LSS: 
Period Andel svarande 

hittills av det 
totala antalet 

Andel av 
svarande med 
upprättad gfp 

Andel med 
upprättad gfp 
med upplevd 
delaktighet 

Andel med 
upprättad gfp som 
upplever behov 
tillgodosedda 

Januari - 
Februari 

13% (13 av 
102) 

38% 100% 100% 

Januari - 
Mars 

 36% (37 av 
102) 

68% 100% 100% 

Januari - 
April 

43% (44 av 
102) 

64% 100% 100% 

Januari - 
Maj 

58% (59 av 
102) 

61% 97% 100% 

Januari - 
Aug 

60% (61 av 
102) 

61% 97% 100% 

 
Resultat för IFO: 
Period Andel svarande 

hittills av det 
totala antalet 

Andel av 
svarande med 
upprättad gfp 

Andel med 
upprättad gfp 
med upplevd 
delaktighet 

Andel med 
upprättad gfp som 
upplever behov 
tillgodosedda 

Januari - 
Februari 

8% (23 av 305) 100% 91% 96% 

Januari - 
Mars 

10% (32 av 305) 100% 94% 96% 

Januari - 
April 

13% (40 av 305) 100% 95% 88% 

Januari - 
Maj 

22% (66 av 305) 92% 93% 79% 

Januari – 
Aug 

26% (79 av 305) 84% 92% 80% 

 
Kommentarer på resultatet:  
 
Mätningarna visar att HVO har ett försämrat resultat jämfört med föregående period. 
Under perioden juni – augusti har 40 uppföljningar gjorts inom ordinärt boende, inom 
särskilt boende har 2 stycken gjorts. Likt föregående perioder kan man i 
sammanställning av resultaten se att särskilt boende har betydligt bättre resultat än 
hemtjänsten. För målet avseende delaktighet är resultatet inom hemtjänst 28% (34% 
föregående period) och för särskilt boende 66% (66% föregående period). På frågan 
om brukaren upplever att de får sina behov tillgodosedda är resultatet för hemtjänst 
32% (36% föregående period) och för särskilt boende 84% (84% föregående period). 
Hittills har 28% av de personer med beviljade hemtjänstinsatser den 1 januari 2019 
tillfrågats. Motsvarande siffra för särskilt boende är 45%. 
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Vid denna mätning uppfyller LSS-verksamheterna nämndsmålen. Dock har enbart 61% 
(61% föregående period) av de tillfrågade en upprättad genomförandeplan. I 
sammanställning av resultatet framgår det att det framförallt är inom personlig 
assistans, ledsagarservice, avlösarservice och annan verksamhet (t.ex. kontaktperson) 
som det saknas genomförandeplaner. Periodens resultat stämmer överens med det 
resultat som visats från föregående perioders mätningar. 
 
IFO visar fortsatt goda resultat, även om perioden visar en viss försämring jämfört med 
föregående period. Av sammanställningarna framgår det att det framförallt är 
ekonomiskt bistånd som visar låga resultat avseende om det finns en upprättad 
genomförandeplan, dock har verksamheten upprättat genomförandeplaner i de 
ärenden där man vid uppföljning har sett att det har saknats. Avseende om brukaren 
upplever att de får sina behov tillgodosedda, är resultaten låga inom framförallt HVB 
och stödboende för ensamkommande samt ekonomiskt bistånd.  
 
Åtgärder utifrån resultatet 
 
Utifrån resultaten som har visats fram tills nu så har enhetschefer inom verksamheter 
där målen inte uppfylls inkommit med planerade åtgärder för att förbättra resultaten:  
 
HVO: För att nå nämndsmålen inom hemtjänsten finns ett behov av ytterligare 
kompetensutveckling för personalen gällande dokumentation, nationella 
värdegrunder inom äldreomsorgen, utbildning i hur man upprättar 
genomförandeplaner samt kompetensutveckling i samtalsmetodik. 
Myndighetsenheten har hittills enbart genomfört 34% av de planerade 
uppföljningarna, där vakanshållning av tjänster medför en begränsning i möjligheten 
att genomföra samtliga uppföljningar av genomförandeplaner under året enligt plan. 
Förslaget är att uppföljningar av genomförandeplanerna under resten av året görs i 
samband med ordinarie uppföljningar av biståndsbeslut, vilket bedöms innebära att 
genomförandeplanerna för cirka 50-60% av de berörda brukarna kommer att följas 
upp under året. 
 
IFO: För att nå nämndsmålen inom HVB/Stödboende för ensamkommande kommer 
verksamheten på personalmöten löpande prata om vikten av delaktighet i samband 
med upprättande av genomförandeplaner respektive att genomförandeplanen ska 
finnas som en röd tråd under alla kontaktmannasamtal. Verksamheten kommer även 
att prata om vikten av att göra syftet med genomförandeplanen tydligt för ungdomen. 
Detta genom att beskriva kopplingen mellan målen i genomförandeplanen och de 
behov målen är tänkta att tillfredsställa. Målet är att ungdomen ska bli bättre rustad 
inför en utvärdering i frågor som rör tillgodoseendet av dennes behov, och inte bara 
målsättningarna kring dem. För att brukarna inom ekonomiskt bistånd i högre grad ska 
uppleva att de får sina behov tillgodosedda kommer verksamheten arbeta med tydlig 
information om det ekonomiska biståndet med fokus på innebörden av 
behovsprövning och den enskildes krav och skyldigheter i samband med både 
ansökningsförfarandet och genomförandeplanens upprättande och uppföljning.  
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SN AU § 155 (forts.)   SN/2018:155-012 
 
Man kommer även att arbeta med att precisera behoven i genomförandeplanen så att 
dessa blir tydliga och konkreta i relation till vem som ansvarar för vad. För att öka 
antalet uppföljningar kommer verksamheten intensifiera sitt arbete med upprättande 
och uppföljningar av genomförandeplaner resterande del av året, vilket möjliggörs 
genom sedan tidigare beslutad personalförstärkning.  
 
För att öka antalet uppföljningar inom myndighet barnteamet kommer varje 
handläggare att se över de insatser som ligger på tjänsten och göra en planering för 
resterande uppföljningar. I ärenden som nyligen har avslutats kommer telefonkontakt 
att tas med klienten för att följa upp. Inom myndighetsutövning vuxenteamet finns en 
befintlig planering för när de ska följa upp nämndsmålet i samband med sina ordinarie 
uppföljningar. Enligt planeringen ska alla uppföljningar hinnas med innan årets slut.  
 
LSS: Arbetet med att öka antalet upprättade genomförandeplaner inom avlösar- och 
ledsagarservice påbörjades i våras med uppehåll under sommaren. Arbetet återupptas 
nu under hösten och målet är att alla som önskar ska ha en genomförandeplan 
upprättad innan årsskiftet. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-09-16 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 156    
 
 

Delårsrapport 2019 för socialnämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lomma kommuns styrsystem ska en delårsrapport upprättas för perioden 
januari-augusti. I delårsrapporten görs en uppföljning av ekonomi och verksamhet och 
en analys ska göras av periodens utfall per kommunfullmäktigeverksamhet samt en 
prognos för helår. Socialförvaltningen har upprättat en delårsrapport för januari – 
augusti 2019.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-09-17 

‒ Bilaga 1: Delårsrapport för socialnämnden 2019 förvaltningsövergripande  
‒ Bilaga 2: Delårsrapport för socialnämnden 2019 LSS verksamheten 
‒ Bilaga 3: Delårsrapport för socialnämnden 2019 Individ- och familjeomsorg  
‒ Bilaga 4: Delårsrapport för socialnämnden 2019 Hälsa, vård och omsorg   

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden godkänner föreliggande förslag till delårsrapport för 

socialnämnden 2019 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 157    
 
 

Åtgärdsplan för ekonomi i balans 

 
 

Ärendebeskrivning 
I samband med behandlingen av kommunens kvartalsrapport 2019-05-08, beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra åt socialnämnden att återkomma med en konkret 
åtgärdsplan för att ställa om verksamheterna HVO och IFO, så att ekonomisk balans 
kan uppnås. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen i samband med 
delårsrapporten. 
 
I skrivelse med bilaga från socialförvaltningen daterad 2019-09-19 presenterar 
förvaltningen åtgärder som redan vidtagits och som kommer vidtas. 
Socialförvaltningen konstaterar även följande:  
 
Baserat på socialnämndens ekonomiska utfall per augusti, respektive bedömning av 
utvecklingen under resten av året, prognostiserar nämnden ett resultat för helåret 
2019 om -30,6 mkr, enligt följande: 
 
Verksamhet Prognos, 

utfall 2019 
Budget 
2019 

Prognos, 
budgetavvikelse 

Hälsa, vård och omsorg 234 883 tkr 214 483 tkr -20 400 tkr 
Individ- och 
familjeomsorg 

64 542 tkr 55 242 tkr -9 300 tkr 

LSS-verksamhet 58 918 tkr 58 018 tkr -900 tkr 
Totalt 358 343 tkr 327 743 tkr -30 600 tkr 

 
I bilaga till skrivelsen redovisas åtgärder som redan vidtagits respektive kommer att 
vidtas, där en del beräknas ge en ekonomiskt positiv effekt från och med hösten 2019 
och andra från och med 2020. Beräkningarna baseras på bedömningar utifrån idag 
gällande och kända förutsättningar, där kostnadsminskningarna för 2020 och 2021 
avser minskningar i förhållande till prognostiserat utfall för 2019 inom respektive 
berörd verksamhetsdel. Sammantaget bedöms åtgärderna, ”allt annat lika”, generera 
en sänkning av 2019 års förväntade kostnadsnivå med totalt ca. 21 mkr för år 2020 
och med totalt ca. 28 mkr för år 2021. 
 
Under perioden juni-september genomförs en extern genomlysning av förvaltningens 
samtliga verksamheter. Genomlysningen, som omfattar perspektiven ekonomi och 
kvalitet, respektive roller, uppdrag och stöd, kommer att generera rekommendationer, 
bl a för en ekonomi i balans. Rekommendationer som kommer att omsättas i en av 
socialnämnden fastställd handlingsplan. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-09-19 

‒ Bilaga 1: Sammanställning, åtgärdsplan för ekonomi i balans. 
‒ Bilaga 2: Förslag till riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till eget 

boende 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag till åtgärdsplan för 

ekonomi i balans, med redaktionella ändringar, och översänder densamma till 
kommunstyrelsen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 158    
 
 

Åtgärdsplan ekonomistyrning 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns revisorer har inkommit med begäran om att skriftligt få ta del av 
socialnämndens åtgärder för en tydligare ekonomistyrning. Redogörelsen ska vara 
revisorerna tillhanda senast 7 oktober.  
 
Socialförvaltningen hänvisar i skrivelsen daterad 2019-09-19 till förslaget till nämndens 
åtgärdsplan för en ekonomi i balans som behandlas i samband med rubricerat ärende. 
Förvaltningen lämnar även följande redogörelse:  
 
I socialförvaltningen pågår, i samverkan med kommunens ekonomiavdelning, ett 
arbete med framtagande av indikatorer som stöd för budgetansvarigas löpande 
uppföljning av ekonomin. Arbetet beräknas vara klart för implementering i januari 
2020. 
 
Under perioden juni-september genomförs en extern genomlysning av förvaltningens 
samtliga verksamheter. Genomlysningen, som omfattar perspektiven ekonomi och 
kvalitet respektive roller, uppdrag och stöd, kommer att generera rekommendationer, 
bl a gällande ekonomistyrning och -stöd. Rekommendationer som kommer att 
omsättas i en av socialnämnden fastställd handlingsplan. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-09-19  

‒ Bilaga: Sammanställning, åtgärdsplan för ekonomi i balans. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att överlämna föreliggande redogörelse, tillsammans med 

nämndens fastställda åtgärdsplan för ekonomisk balans med redaktionella 
ändringar, till kommunrevisorerna. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Förslag till förlängd tidsfrist gällande avtal med Frösunda Omsorg AB 

 
 

Ärendebeskrivning 
Frösunda Omsorg AB ansvarar sedan 2016-03-01, på uppdrag av Lomma kommun, för 
verksamhetsdriften av de särskilda boendena Strandängsgatan, Vega, Orion och 
Jonasgården.  
 
Entreprenaddriften regleras i tre mellan kommunen och Frösunda tecknade avtal; 
‒ Avtal 2015-07-06 om verksamhetsdrift av särskilt boende Strandängsgatan i 

Lomma kommun 
‒ Avtal 2015-07-06 om verksamhetsdrift av särskilt boende Vega och särskilt boende 

Orion i Lomma kommun 
‒ Avtal 2015-07-06 om verksamhetsdrift av särskilt boende Jonasgården i Lomma 

kommun 
 
För avtalen gäller en avtalsperiod om tre år, dvs. t o m 2019-02-28, med möjlighet till 
ömsesidig förlängning i upp till två år vid maximalt två tillfällen, från 2019-03-01 till 
2021-02-28 (första förlängningsperioden) och från 2021-03-01 till 2023-02-28 (andra 
förlängningsperioden). Sådan förlängning ska komma till stånd först efter det att 
parterna skriftligen kommit överens om att utnyttja rätten till förlängning. 
Överenskommelse om förlängning för den första förlängningsperioden, dvs. t o m 
2021-02-28, gjordes 2018-01-19, efter beslut i socialnämnden 2017-12-19. 
 
Avtalet anger att en eventuell överenskommelse om en andra förlängningsperiod, dvs. 
för perioden 2021-03-01–2023-02-28, ska vara tecknad mellan parterna senast 2019-
11-01. 
 
Socialförvaltningen presenterar i skrivelse daterad 2019-09-19 ett förslag till att teckna 
överenskommelse med Frösunda Omsorg AB, om förlängning av tidsfristen för 
överenskommelse om avtalsförlängning. Till grund för detta presenterar 
socialförvaltningen följande argument:  
 
Socialstyrelsen genomför årligen, under perioden mars-maj, en nationell 
brukarundersökning inom äldreomsorgen. Resultatet från 2019 års 
brukarundersökning kommer, enligt information från socialstyrelsen, att publiceras 
under sista veckan i september 2019.  
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Då brukarundersökningen utgör ett viktigt underlag för ställningstagandet om 
eventuell förlängning, är det angeläget att analysen av resultatet ges mer tid än vad 
som är möjligt för ett ställningstagande före avtalade 2019-11-01. 
 
För att komplettera de avtals- och övriga uppföljningar som tidigare gjorts och löpande 
görs i vårdboendeverksamheterna kommer förvaltningen, med start i oktober, att 
genomföra en avtalsuppföljning gällande de av Frösunda drivna vårdboendena. 
 
För att skapa möjlighet för ett väl underbyggt ställningstagande om en eventuell andra 
förlängningsperiod, baserat på en genomarbetad analys av resultatet i 
brukarundersökningen och en kompletterande aktuell avtalsuppföljning, föreslår 
förvaltningen att tidsfristen för ställningstagandet skjuts till 2020-02-01. 
 
En förlängning av tidsfristen enligt förvaltningens förslag, förutsätter att en 
överenskommelse om detta görs mellan parterna. Förvaltningen har stämt av med 
Frösundas ledning, som ställer sig positiva. 
 
En motsvarande förlängning av tidsfristen gjordes i inför ställningstagandet och 
beslutet om den förlängningsperioden. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-09-19 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att teckna 

överenskommelse med Frösunda Omsorg AB, om förlängning av tidsfristen för 
överenskommelse om avtalsförlängning (andra förlängningsperioden) till 2020-02-
01, gällande:  
 
‒ Avtal 2015-07-06 om verksamhetsdrift av särskilt boende Strandängsgatan i 

Lomma kommun 
‒ Avtal 2015-07-06 om verksamhetsdrift av särskilt boende Vega och särskilt 

boende Orion i Lomma kommun 
‒ Avtal 2015-07-06 om verksamhetsdrift av särskilt boende Jonasgården i 

Lomma kommun 
 
‒ Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett 

beslutsunderlag, baserat på genomförda aktuella verksamhetsuppföljningar och 
resultatet i 2019 års brukarundersökning, för nämndens beslut i december 2019. 

 
Ledamot Pia Johnson (S) avstår från att delta i beslutet.  
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 160   SN/2019:40 – 000   
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Olof Ohlsson informerar arbetsutskottet om vad etableringslån innebär, 
vad det skulle innebära för socialförvaltningens verksamhet, hur socialförvaltningen 
arbetar idag och skillnaderna mellan Lomma kommuns arbetssätt gentemot hur andra 
kommuner som använder sig av etableringslån arbetar.  
 
Tillförordnad förvaltningschef Lennart Eriksson informerar arbetsutskottet om 
följande:  
‒ Upphandling av distribuering mat för hemtjänsten är på gång, för tillfället prövas 

inkomna anbud.  
‒ Genomlysningen från Startpoint Advisory AB presenteras för nämnden den 30 

september. 
 

Tillförordnad förvaltningschef lämnar även en lägesrapport för verksamheterna.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


