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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-11-22 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Önnerup   
Tid 2018-11-22, kl. 08:30-16:27 

 
 

Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Britt Hjertqvist (L) 
Anders Widesjö (M) 
Krister Wiman (M) 
Pia Johnson (S) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Philip Nilsson  
Maria Franzen Waljenäs 
Lennart Eriksson   
Felicia Mellgren  
Camilla Levison 
Marie Härstedt  
Therese Håkansson  
Anna Hammarkärr  
 
NN  
NN 
NN 
Arvid Nilsson 
Thea Palmqvist  
Jan Tuma  
 

nämndsekreterare, §189-§204  
kommunsekreterare, §205-§207   
tf. förvaltningschef  
avdelningschef, §189-§196  
enhetschef, §189-§195 
personalchef, §197  
kvalitetsstrateg, §198-§201  
utvecklingsstrateg, §198-§201 
 
del av §190 
del av §190  
del av §190   
juridiskt ombud, del av §190   
juridiskt ombud, del av §190  
juridiskt ombud, del av §190  

Utses att justera Britt Hjertqvist   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-11-26 
 
 
 
 

Paragraf  
§189, § 191-§207 
(§190 justerades 
omedelbart och 
återfinns i separat 
protokoll)  

Underskrifter Sekreterare 
§189, §191-
§204  

  

  
Sekreterare  
§205-207  
 

Philip Nilsson 
 

 
_____________________________________________________ 
Maria Franzen Waljenäs  

 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 
 

  Britt Hjertqvist  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-11-22   

Paragrafer §189, § 191-§207   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-11-28 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-12-20 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

SN AU § 189    
 
 

Ändring av föredragningslistan 

 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
Socialnämndens arbetsutskott ändrar föredragningslistan på följande sätt:  
Ärende "Beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen om förlängd placering på institution" 
och ärende "Avstämning med personalchefen angående socialförvaltningens 
arbetsbelastning" tillkommer. Ärende 11 "Förslag till beslut avseende fastställande av 
socialnämndens nämndsplan för 2019" läggs efter tillkommit ärende "Avstämning med 
personalchefen angående socialförvaltningens arbetsbelastning." Följt av ärende 15, 
16 och 17. Ärende 13 "Rapport om ej verkställda beslut" läggs efter ärende 17, följt av 
ärende 10, 14, 9, 12, 18 och 19.   
 
Föredragningslistan fastställs enligt följande:  
1. Val av justeringsperson  
2. Godkännande av dagordning  
3. Beslut enligt 1 §, 2 § och 3 § LVU avseende ansökan om vård  
4. Övervägande enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
5. Övervägande enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
6.  Beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen om förlängd placering på institution 
7. Rapport - hantering vid utflyttning från träningslägenhet  
8. Rapport - externa placeringar socialtjänstlagen/psykiatrin  
9. Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden   
10. Avstämning med personalchefen angående socialförvaltningens arbetsbelastning 
och kompetensförsörjning  
11. Förslag till beslut avseende fastställande av socialnämndens nämndsplan för 2019 
12. Analys och åtgärdsplan från Frösunda, utifrån resultatet från socialstyrelsens 
brukarundersökning 2018 
13. Analys och åtgärdsplan från Attendo, utifrån resultatet från socialstyrelsens 
brukarundersökning 2018 
14. Rapport - synpunkter och klagomål inom hemtjänsten 
15. Rapport om ej verkställda beslut juli - september 2018 
16. Årlig översyn av taxor och avgifter  
17. Projekt hemtjänst  
18. Månadsuppföljning januari - oktober 2018  
19. Förslag till beslut avseende fastställande av socialnämndens internbudget för 2019 
20. Information från förvaltningen  
21. Övrigt  
______________________ 
Sändlista 
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SN AU § 191    
 
 

Övervägande 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, 2018-11-06  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 191/18  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 192    
 
 

Övervägande 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, 2018-11-06  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  
 
Bilaga SN AU § 192/18 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 193    
 
 

Beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen om förlängd placering på 
institution 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av fortsatt placering på 
institution för NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar enhetschef Camilla Levison information i ärendet.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-11-20 

‒ Bilaga: Vårdplan  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beviljar i enlighet med 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

NN fortsatt placering på institution under två månader. Detta då behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt.  

 
Bilaga SN AU § 193/18.  
 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 7 (24) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-11-22 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 194    

 

Rapport - hantering vid utflyttning från träningslägenhet 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens arbetsutskott har tidigare efterfrågat en rutinbeskrivning kring 
hanteringen vid utflytt från träningslägenhet som tillhandahålls av socialförvaltningen.  
Förvaltningen har tagit fram en rutinbeskrivning vid utflyttning från träningslägenhet.  
 
En utflyttning initieras antingen genom att brukaren har uppnått målen som finns 
beskrivna i vårdplanen som styr insatsen, vilket eget boende alltid är ett av dem vid 
beslut om träningslägenhet, eller genom att insatsen avslutas på grund av andra 
anledningar, vilka kan vara sammanbrott i insats eller annan insats/placering.  
 
Innan inflyttning i en träningslägenhet informeras brukaren om att hen är ensam 
ansvarig för sitt lösöre och att det ska packas ihop och flyttas från lägenheten då 
insatsen avslutas. Vid samma tillfälle inhämtas samtycke till att förvaltningen tömmer 
lägenheten 14 dagar efter överenskommet flyttdatum, vilket betyder att brukarens 
tillhörigheter avyttras. 
 
När det står klart att brukaren inte ska ha kvar träningslägenheten kommer 
vårdansvarig och brukaren överens om ett datum för tömning och flyttstädning. Om 
brukaren inte följer överenskommelsen påminns brukaren om överenskommelsen 
som gäller att lägenheten ska vara tömd inom 14 dagar, varefter lösöret avyttras. I 
praktiken kan dock detta dra ut på tiden då förvaltningen försöker ge brukaren minst 
två möjligheter att hämta sina tillhörigheter.  
 
I denna utredning uppdagades det att förvaltningen inte dokumenterar 
informationsöverlämning och inhämtande av samtycke. Dessa två delar är nu tillagda i 
rutin - vid utflyttning från träningslägenhet. 
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar avdelningschef Felicia Mellgren information i 
ärendet.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-11-13  

‒ Bilaga: Rutin vid utflyttning från träningslägenhet  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
Sändlista 
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SN AU § 195    
 
 

Rapport - externa placeringar socialtjänstlagen/psykiatrin 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid socialnämndens arbetsutskott sammanträde 2018-10-19, § 151, diskuterade 
utskottet befintlig ramöverenskommelse 2013-06-10 gällande personer med psykisk 
funktionsnedsättning m.fl. Vidare fick förvaltningen i uppdrag att inventera externa 
boendeplaceringar beslutade av Lomma kommun från och med 2017-01-01 till och 
med 2018-10-19, där ramöverenskommelsens regleringar kring kostnadsfördelning 
varit tillämpbar. Inventeringen skulle redovisa boendeplaceringarnas totalkostnad 
respektive kostnadsfördelning mellan parterna.  
 
Socialförvaltningen har i skrivelse daterad 2018-11-13 redovisat externa 
boendeplaceringar från och med 2017-01-01 till och med 2018-10-19 där 
förvaltningen anser att ramöverenskommelsens regleringar kring kostnadsfördelning 
varit tillämpbar. Vidare har förvaltningen redovisat boendeplaceringarnas totalkostnad 
och kostnadsfördelningen mellan parterna.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar avdelningschef Felicia Mellgren information i 
ärendet.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-11-13  

‒ Bilaga: Inventering externa placeringar SoL psykiatri 2017-2018 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 196    
 
 

Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Den idag gällande delegationsordningen för socialnämnden fastställdes 2018-10-02,  
§ 60. Förvaltningen har därefter funnit behov av ytterligare revideringar som är 
nödvändiga utifrån rättstillämpning och användningen av korrekta juridiska termer. 
 
Förslag till förändring finns under rubriken H. Insatser för barn och unga, punkten H6. 
Nuvarande formulering är ”Beslut om tillfällig (högst 2 månader) ej stadigvarande 
placering i av arbetsutskottet godkänt familjehem (jourfamiljehem)” som föreslås 
ändras till ” Beslut om tillfällig ej stadigvarande placering i av arbetsutskottet godkänt 
jourhem” med hänvisning till 4 kap 1 § SoL. 
 
Nedanför H6 föreslås en ny punkt med formulering ”Medgivande att ta emot barn för 
tillfällig ej stadigvarande placering i jourhem” med hänvisning till 6 kap 6 § SoL och 
arbetsutskottet som delegat.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar avdelningschef Felicia Mellgren information i 
ärendet. Utskottet diskuterar om delegationsrollen "i brådskande fall ordförande/vice 
ordförande" behöver stå kvar i delegationsordningen då ordförande, eller en annan 
ledamot som nämnden har utsett, enligt 6 kap. 39 § Kommunallagen kan fatta beslut i 
ärenden som är så att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-11-13 

‒ Bilaga: Socialnämndens delegationsordning   
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden godkänner föreliggande förslag till reviderad delegationsordning 

för socialnämnden efter revidering i enlighet med av arbetsutskottets givna 
direktiv.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 197    
 
 

Avstämning med personalchefen angående socialförvaltningens 
arbetsbelastning och kompetensförsörjning 

 
 

Ärendebeskrivning 
Inför kommande stora organisatoriska förändringar inom socialförvaltningen har 
socialnämndens arbetsutskott kallat Lomma kommuns personalchef för avstämning  
kring förvaltningens nuvarande arbetsbelastning och kompetensförsörjning. 
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar personalchef Marie Härstedt information i 
ärendet.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen och lägger ärendet 

till handlingarna.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 198   SN/2018:155 - 012 
 
 

Förslag till beslut avseende fastställande av socialnämndens 
nämndsplan för 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lomma kommuns Styr- och kvalitetssystem har socialnämnden att upprätta en 
nämndsplan för kommande verksamhetsår. Nämndsplanen fastställs av 
socialnämnden efter hörande av kommunstyrelsen. Nämndsplanens syfte är att ange 
de viktigaste målen för socialnämndens verksamhet.  
 
Den 19 juni 2018 fastslog socialnämnden förslag till nämndsplan för 2018. 
Nämndsplanen har varit uppe för hörande i kommunstyrelsens sammanträde och 
yttrande över preliminär nämndsplan har lämnats av utvecklingsavdelningen. 
Yttrandet innehåller förslag till förbättringsåtgärder. Den 17 oktober 2018 beslutade 
kommunstyrelsen att uppmana socialnämnden att bearbeta sin nämndsplan för år 
2019 i enlighet med utvecklingsavdelningens yttrande.  
 
I föreslagen nämndsplan har två av målen omformulerats, samt ett nyckeltal kopplat 
till omformulerat mål. Mätmetoden har förtydligats i tre av målen. I arbetet med att 
ändra nämndsplanen utifrån föreslagna förbättringsåtgärder har fokus varit att 
bibehålla socialnämndens intentioner med målen men att säkerställa måluppfyllelsen. 
Förtydligande har även gjorts för att säkerställa att mål och nyckeltal överensstämmer 
med varandra.  
  
Kommunfullmäktige har fastställt Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Som stöd 
för bedömningen om övergripande mål uppnås och om verksamheten bedrivs på ett 
ekonomiskt sätt har både finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk 
hushållning tagits fram för budgetperioden. Inom ramen för verksamhetsmålen finns 
det två mål som är riktade till socialnämndens verksamhetsområde. Dessa mål har 
lagts till i föreslagen nämndsplan under rubriken Verksamhetsmål.  
 
I skrivelse från socialförvaltningen 2018-11-08 lämnar förvaltningen förslag på 
formulering av de mål, nyckeltal och mätmetoder som föreslås en ändring.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar kvalitetsstrateg Therese Håkansson information i 
ärendet.  
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SN AU § 198 (forts.)  SN/2018:155 - 012 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-11-08 

‒ Bilaga: Nämndsplan 2019 för socialnämnden  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att anta föreliggande nämndsplan 2019 för 

socialnämnden efter revidering i enlighet med av arbetsutskottets givna direktiv.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 199   SN/2018:264 - 732 
 
 

Analys och åtgärdsplan från Frösunda, utifrån resultatet från 
socialstyrelsens brukarundersökning 2018 

 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2018-11-06, § 78, att ge förvaltningen i uppdrag att begära 
en analys av socialstyrelsens resultat i enkätundersökningarna "Öppna jämförelser 
2018 av äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård i Lomma kommun" och " Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen?" från Frösunda samt att begära att Frösunda tar 
fram en åtgärdsplan för hur resultatet ska förbättras. Underlaget skulle vara 
socialförvaltningen tillhanda senast den 14 november. Underlaget skulle presenteras 
för socialnämndens arbetsutskott den 22 november.  
 
I anmodan från socialförvaltningen ombads Frösunda att analysen och åtgärdsplanen 
skulle innehålla följande:  
‒ Analys av resultatet på övergripande och enhetsnivå. Analysen skulle innehålla 

möjliga orsakssamband samt en tydlig redovisning av analysprocessen.  
‒ Förslag på åtgärder som kommer att förbättra brukarnas upplevelse av kvaliteten 

på den omsorg de får samt förbättra resultaten i nästa års mätning.  
 
I arbetet med analys och åtgärdsplan ålades Frösunda att särskilt beakta 
brukarperspektivet och inkludera brukare och/eller deras närstående i 
arbetsprocessen. 
 
I en skrivelse från socialförvaltningen 2018-11-15 har förvaltningen gjort en granskning 
av inkommen analys och åtgärdsplan för att kontrollera att denna innehåller de delar 
som socialförvaltningen krävt. Förvaltningen presenterar i denna skrivelse vad 
analysen och åtgärdsplanen uppfyller och vad som saknas. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från socialnämnden, 2018-11-06, §78  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-11-15  

‒ Bilaga: Krav på analys och åtgärdsplan Frösunda  
‒ Bilaga: Analysunderlag särskilt boende  
‒ Bilaga: Analys och Åtgärdsplan Frösunda  

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 200   SN/2018:264 - 732 
 
 

Analys och åtgärdsplan från Attendo, utifrån resultatet från 
socialstyrelsens brukarundersökning 2018 

 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2018-11-06, § 78, att ge förvaltningen i uppdrag att begära 
en analys av socialstyrelsens resultat i enkätundersökningarna "Öppna jämförelser 
2018 av äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård i Lomma kommun" och "Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen?" från Attendo samt att begära att Attendo tar 
fram en åtgärdsplan för hur resultatet ska förbättras. Underlaget skulle vara 
socialförvaltningen tillhanda senast den 14 november. Underlaget skulle presenteras 
för socialnämndens arbetsutskott den 22 november.  
 
I anmodan från socialförvaltningen ombads Attendo att analysen och åtgärdsplanen 
skulle innehålla följande:  
‒ Analys av resultatet på övergripande och enhetsnivå. Analysen skulle innehålla 

möjliga orsakssamband samt en tydlig redovisning av analysprocessen.  
‒ Förslag på åtgärder som kommer att förbättra brukarnas upplevelse av kvaliteten 

på den omsorg de får samt förbättra resultaten i nästa års mätning.  
 
I arbetet med analys och åtgärdsplan ålades Attendo att särskilt beakta 
brukarperspektivet och inkludera brukare och/eller deras närstående i 
arbetsprocessen. 
 
I en skrivelse från socialförvaltningen 2018-11-15 har förvaltningen gjort en granskning 
av inkommen analys och åtgärdsplan för att kontrollera att denna innehåller de delar 
som socialförvaltningen krävt. Förvaltningen presenterar i denna skrivelse vad 
analysen och åtgärdsplanen uppfyller och vad som saknas. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från socialnämnden, 2018-11-06, § 78  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-11-15  

‒ Bilaga: Krav på analys och åtgärdsplan Attendo  
‒ Bilaga: Analysunderlag hemtjänst 
‒ Bilaga: Analys och åtgärdsplan Attendo  

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 201    
 
 

Rapport - synpunkter och klagomål inom hemtjänsten 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2018-11-06, § 77, att ge förvaltningen i uppdrag att 
undersöka orsaken till ökningen av klagomål och synpunkter avseende Attendos 
hemtjänstverksamhet i Lomma kommun samt att säkerhetsställa god vård och omsorg 
i Attendos verksamhet hela vägen fram till överlämningen 2019-03-01. I arbetet skulle 
även samarbetet mellan Attendo och Lomma kommuns HSL organisation beaktas.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning presenterar utvecklingsstrateg Anna Hammarkärr 
förvaltningens resultat kring orsaken till ökningen.   
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen och uppdrar förvaltningen att 

tillsammans med Attendo omedelbart åtgärda de brister som påtalas, exempelvis 
språklig kompetens och inställelse efter larm, och kvalitetssäkra hemtjänsten hela 
vägen fram till överlämnandet till kommunen 2019-03-01.  

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 16 (24) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-11-22 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 202   SN/2016:1 - 001 
 
 

Rapport om ej verkställda beslut juli - september 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. 
 
För perioden 1 juli – 30 september 2018 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.  
 
Enligt rutin på socialförvaltningen behöver rapport till kommunfullmäktige och 
revisionen endast ske då förvaltningen har gynnande beslut som inte verkställts inom 
tre månader från beslutsdatum. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-11-08  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 203    
 
 

Årlig översyn av taxor och avgifter 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunens möjligheter att ta ut avgifter finns reglerat i Kommunallagen (2017:725) 
§§ 5-6.  
 
Genom bemyndigande från kommunfullmäktige, har socialnämnden att hantera 
följande avgiftsformer inom sitt verksamhetsområde: 
‒  Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg (särskilt föreskrivet i 

Socialtjänstlagen, kap 8 samt Hälso- och sjukvårdslagen, kap 17) 
‒ Avgifter för mat inom Hälsa, vård och omsorg 
‒ Avgift för familjerådgivningsverksamhet (Socialtjänstlagen, kap 8) 
‒ Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen (Alkohollagen, kap 8 § 10) 
‒ Avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller 

detaljhandel med öl (Alkohollagen kap 8 § 10) 
‒ Avgifter för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med 

tobaksvaror (Tobakslagen § 19b) 
‒ Avgifter för kontroll av den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel 

(Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel § 23) 
‒ Avgift för Lomma kommuns bostadskö till trygghetsbostäder 

 
Förvaltningen har sett över verksamhetens taxor och avgifter och lämnar i skrivelse 
daterat 2018-11-19 förslag till fastställande av avgifter från och med 2019-01-01 för 
mat inom Hälsa, vård och omsorg. Vidare föreslår förvaltningen att följande avgifter 
ska vara oförändrade:  
‒ Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg, utöver den förändring som 

sker med automatik utifrån förändringen i prisbasbeloppet mellan 2018 och 
2019. 

‒ Avgift för familjerådgivningsverksamhet 
‒ Avgift för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen (Alkohollagen, kap 8 § 10) 
‒ Avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller 

detaljhandel med öl 
‒ Avgifter för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet 

med tobaksvaror 
‒ Avgifter för kontroll av den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel 
‒ Avgift för Lomma kommuns bostadskö till trygghetsbostäder 
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SN AU § 203 (forts.)  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-11-19  

‒ Bilaga 1: Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg, från och med  
2018-01-01  

‒ Bilaga 2: Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg, från och med  
2019-01-01 

‒ Bilaga 3: Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, från och med 
2017-01-01  

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
Socialnämnden beslutar att fastställa följande avgifter för mat inom Hälsa, vård och 
omsorg, från och med 2019-01-01 
‒ Mat i särskilt boende:   110 kr/dygn (3 300 kr/mån) 
‒ Mat vid korttidsvistelse:  110 kr/dygn (3 300 kr/mån) 
‒ Matdistribution i ordinärt boende,  72 kr/portion 

specialkost:    
‒ Mat i dagverksamheten:  66 kr/dag 
‒ Sondmat:   Verklig kostnad (högst 110 kr/dygn) 

 
Socialnämnden beslutar att följande avgifter ska vara oförändrade: 
‒ Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg, utöver den förändring som 

sker med automatik utifrån förändringen i prisbasbeloppet mellan 2018 och 
2019. 

‒ Avgift för familjerådgivningsverksamhet 
‒ Avgift för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen (Alkohollagen, kap 8 § 10) 
‒ Avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller 

detaljhandel med öl 
‒ Avgifter för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet 

med tobaksvaror 
‒ Avgifter för kontroll av den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel 
‒ Avgift för Lomma kommuns bostadskö till trygghetsbostäder 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 204    
 
 

Projekt hemtjänst 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden gav 2017-12-16 socialförvaltningen i uppdrag att ta över hemtjänsten i 
kommunal regi när avtalet med Attendo Omsorg AB löper ut 2019-02-28.  
 
Socialförvaltningen har i skrivelse daterad 2018-10-25 lämnat förslag till ramverk för 
förvaltningens övertagandeprocess, inkluderat förvaltningens löpande rapportering 
till, och avstämning med, socialnämndens arbetsutskott. Socialnämnden godkände 
ramverket efter revidering i enlighet med av arbetsutskottets givna direktiv 2018-11-
06, § 76. I enlighet med ramverket skulle förvaltningen till socialnämndens 
arbetsutskott sammanträde 2018-11-22 redovisa en genomförandeplan, vilken skulle 
innehålla de delprocesser och aktiviteter som är bärande i övertagandeprocessen.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar tillförordnad förvaltningschef Lennart Eriksson 
information i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-11-22 

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av projektets projektplan. Socialnämnden uttrycker 

stor oro kring projektet utifrån projektplanen, men konstaterar att förvaltningen 
anser sig ha full kontroll över projektet och att förvaltningen känner sig trygg med 
det pågående arbetet. Socialnämnden lyfter fram att det är viktigt att tillförordnad 
förvaltningschef tillser att arbetet kan genomföras som ursprungligen planerats. 
Vidare lyfter socialnämnden vikten av att den kompetens och det arbete förra 
förvaltningschefen skulle bidragit med i projektet tillförs projektet på annat sätt 
liksom den kompetens som behövs i varje projektfas.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 205    
 
 

Månadsuppföljning januari - oktober 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden bör månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsrapport för socialnämnden till och med oktober månad 2018 presenteras.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar tillförordnad förvaltningschef Lennart Eriksson 
information i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Månadsuppföljning januari - oktober 2018  

‒ Bilaga: Månadsuppföljning januari - oktober 2018 tabellrapport  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av månadsuppföljning för socialnämnden januari - 

oktober 2018 och översänder densamma till kommunstyrelsen. Socialnämnden 
poängterar att förslaget på att minska varje placering med 15 respektive 30 dagar 
är en ambition, men att det är viktigt att vård alltid sker utifrån behov.  

 
______________________ 
 
Sändlista 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 21 (24) 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-11-22 

Utdragsbestyrkande 

SN AU § 206 

Förslag till beslut avseende fastställande av socialnämndens 
nämndsbudget för 2019 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska nämnden fastställa 
nämndsbudget inför år 2019. Lomma kommuns budget 2019 antogs av 
kommunfullmäktige den 8 november 2018 och sedan nämndens förslag till budget 
hanterades har följande medel tillskjutits socialnämndens budget:  

Ramförändringar 

Medel för att förbättra det vård- och omsorgstagarnära arbetet (HVO) -1 100

Motsvarande indexuppräkning HVO, hemtjänst, 2019 (exkl lönedel) -660

Löneökningar 2018 års nivå -2 471

Löneökningar 2019-2021 -2 556

Justering övriga interna mellanhavanden -492

Summa (utökning av budgeten) -7 279

Budgeten för socialnämnden 2019 motsvarar i huvudsak verksamheternas 
kostnadsnivå för 2018. Undantagen utgörs av kända och beslutade 
verksamhetsförändringar för det kommande året, prognosticerade behovsökningar 
2019 inom hemtjänst och särskilt boende samt en viss ökning för att möta det ökade 
antalet ärenden inom individ- och familjeomsorgen. Socialnämndens nämndsbudget 
för 2019 är totalt -325 750 tkr och fördelar sig per fullmäktigeverksamhet 
enligt nedan: 

 

 

KF-verksamhet Budget 2018 Budget 2019 Förändring 

HVO -204 158 -210 756 -6 598

LSS -55 709 -59 226 -3 517

IFO -49 390 -55 768 -6 378

Summa -309 257 -325 750 -16 493
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

SN AU § 206 (forts.)  
 

Ovan redovisad nämndsbudget för socialnämnden skiljer sig från den av 
kommunfullmäktige 2018-11-08 antagna budgeten. En omdisponering av medel har 
varit nödvändig på grund av förändringar i verksamheterna. Skillnaderna jämfört med 
kommunfullmäktiges beslut är:  
 

KF-verksamhet Av KF antagen 

budget 

Nytt förslag till 

nämndsbudget 2019 

Skillnad mot 

KF beslut 

HVO -214 113 -210 756 +3 357 

LSS -58 842 -59 226 -384 

IFO -52 795 -55 768 -2 973 

Summa -325 750 -325 750 0 

 
I skrivelse daterad 2018-11-19 lämnar socialförvaltningen kommentarer per 
fullmäktigeverksamhet.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-11-19 

‒ Bilaga: Sammanställning, socialnämndens budget 2019  
 

Utskottets handläggning 
Vid utskottets handläggning lämnar tillförordnad förvaltningschef Lennart Eriksson 
information i ärendet.  
 
Överläggning  
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M) yrkar att socialnämndens arbetsutskott ska 
besluta i enlighet med föreliggande förslag från förvaltningen.  
 
Pia Johnson (S) yrkar att socialnämndens arbetsutskott ska besluta i enlighet med 
ordförandes yrkande med följande ändringar och tillägg:  
 
‒ Budgeten utökas med 3,5 miljoner, motsvarande 7 tjänster, för att inom 

hemtjänsten ge utökad tid att utföra det beviljade biståndet och förstärka 
kontaktpersonens arbete.  

‒ Budgeten utökas med 250 000 kr för att inom särskilt boende läggas, som 
mervärde, på råvaror till mat, bland annat närodlat.  

‒ Budgeten utökas med 200 000 kr för att under 2019 skapa förutsättningar för start 
av familjecentral 2020.  

‒ Budgeten utökas med 200 000 kr för verksamhetsutveckling och förebyggande 
arbete.  

‒ Budgeten utökas med 50 000 kr för sänkning av avgift för familjerådgivning.  
‒ Inför budget 2020 kommer äskas för start av familjecentral.  
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SN AU § 206 (forts.)  
 
‒ Inför budget 2021 kommer medel att äskas för återtagande av särskilda boende i 

egen regi/intraprenad.  
‒ Att ett utredningsuppdrag gällande förbättring av transportmöjligheten för daglig 

verksamhet inom LSS genomförs under 2019.  
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget 
yrkande, varefter arbetsutskottet bifaller detsamma.  
 
Därefter ställer ordförande proposition på frågan om bifall respektive avslag på Pia 
Johnsons yrkanden, varefter arbetsutskottet avslår Pia Johnsons yrkanden.  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden noterar att nämndens nämndsbudget 2019 per KF-verksamhet 

skiljer sig mot den av kommunfullmäktige 2018-11-08 antagna budgeten, och 
anmäler därför detta till kommunfullmäktige. 

‒ Socialnämnden beslutar att fastställa socialnämndens nämndsbudget 2019 i 
enlighet med bilaga.  
 

./.  Bilaga A  
 
Reservation  
Pia Johnson (S) reserverar sig skriftlig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  
 

./.  Bilaga B 

Protokollsanteckning  
Anders Widesjö (M) önskar lägga följande anteckning till protokollet: 
  
Anders Widesjö gör den bedömningen att den föreslagna budgeten inte i tillräcklig 
omfattning har tagit höjd för de stora utmaningar som väntas under 2019, såsom bl.a. 
övertagande av hemtjänsten i egen regi, öppnandet av Lillevången och ytterligare en 
avdelning på Orion, nytt regionavtal samt ny ledningsorganisation. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 207    
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förvaltningschef Lennart Eriksson informerar om vilka ärenden som 
behandlades på tillgänglighetsutskottets senaste sammanträde.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
 




