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SOCIALNÄMNDEN 2019-08-27 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Alnarp   
Tid 2019-08-27, kl. 18:35-21:23  

 
 

Beslutande Susanne Borgelius (M) 
Anders Olin (M)  
Pia Johnson (S) 
Charlott Enocson (M)  
Krister Wiman (M) 
Anna Ericson (M) 
Lena Svensson (C)  
Britt Hjertqvist (L)  
Paul Andersson (S)  
Oscar Sedira (SD)  
Carina Ericsson (FB)  
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Christina Unell (M)  
Ingrid Strömgren (M)  
Curt Gelin (C)   
Christer Philipsson (KD) 
Rune Setthammar (S)  
Karin Everlund (S)  
Jeanette Larsson (SD)  
Sofia Åkerman (FB)  
 
Philip Nilsson  
Lennart Eriksson  
Olof Ohlsson  
Thomas Persson  
Garib Yusupov  
Frida Kristensson  
Felicia Mellgren  
Maria Heinesson Grynge  
Anette Björk  
 
Ola Odebäck  
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare, §69-§76  
 
nämndsekreterare  
tf. förvaltningschef  
enhetschef, §69-§70  
socionom, §69-§70  
ekonom, §76-§79  
avdelningschef, §76-§79 
avdelningschef, §76-§79  
vik. Avdelningschef, §76-§79  
avdelningschef, §76-§79  
 
Startpoint Advisory AB, §76  
 
 
 
 
 

Utses att justera Pia Johnson   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-09-02  
 
 
 
 

 

Paragraf  
§69-§79 
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Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Susanne Borgelius  
 Justerande  

 
 

  Pia Johnson  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-08-27   

Paragrafer §69-§79   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-09-03 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-09-25 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson   
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SN § 69    
 
 

Närvarorätt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ola Odebäck från Startpoint Advisory AB begär närvarorätt vid dagens sammanträde.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar enhälligt att Ola Odebäck medges närvarorätt vid dagens 

sammanträde.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 70    
 
 

Information från avdelningen för IFO 

 
 

Ärendebeskrivning 
Olof Ohlsson, enhetschef, och Thomas Persson, socionom, informerar socialnämnden 
om verksamhetens arbete med ekonomiskt bistånd. Olof och Thomas informerar 
bland annat om vad ekonomiskt bistånd innebär, vilket lagrum som är aktuellt vid 
ansökan, definitionen av riksnorm och vad som räknas som skäliga kostnader utanför 
riksnorm samt hur enheten gör sina olika bedömningar i samband med ansökan om 
ekonomiskt bistånd.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 71   SN/2019:12 – 759 
 
 

Beslut avseende att ansöka om särskild förordnad vårdnadshavare 
enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kapitlet 8 a § 
Föräldrabalken för NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott och protokollsbilaga,  

2019-08-15, § 137 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-07-22  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden ansöker i enlighet med 6 kapitlet 8 a § Föräldrabalken hos 

tingsrätten om att NN förordnas som särskild förordnad vårdnadshavare för NN. 
Detta då NN:s vårdnadshavare är varaktigt förhindrad att sörja för hans behov.  

 
Bilaga SN § 71/19.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 72   SN/2019:78 - 700 
 
 

Remissyttrande över motion från Sverigedemokraterna avseende 
installation av trådlöst nätverk på kommunens äldreboende 

 
 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna sände 2019-03-08 in en motion om att trådlöst nätverk ska 
installeras på kommunens äldreboenden. Motionen tar sin utgångspunkt i att det inte 
erbjuds nätverksuppkoppling på korttidsboendet, Jonasgården i Bjärred, men lyfter 
även upp att de anser att ett offentligt trådlöst nätverk ska installeras på alla 
äldreboenden för att erbjuda en komplett service till våra brukare. 
 
I motionen yrkar Sverigedemokraterna att tilltänkt nämnd får i uppdrag att utreda hur 
möjligheterna för nätverksuppkoppling är på samtliga äldreboenden samt tar fram 
kostnadsförslag och ansvarar för installationen på samtliga äldreboenden.  
 
Motionen har sänts på remiss från f.d. kanslichef Eva Elfborg den 18 mars till 
socialnämnden och till IT-avdelningen på kommunledningskontoret för yttrande.  
 
Socialförvaltningen lämnar i skrivelse daterad 2019-08-02 följande förslag till yttrande:  
 
Socialnämnden menar att Sverigedemokraternas två yrkanden bör utredas av IT-
avdelningen. Det ligger inom deras kompetensområden att beskriva möjligheter för 
nätverksuppkoppling och att ta fram kostnadsförslag för ett eventuellt genomförande.  
 
Utöver motionens yrkanden yttrar sig socialnämnden enligt följande: 
‒ Ur ett likabehandlingsperspektiv anser nämnden att de brukare som bor på våra 

äldreboenden, och därmed har eget hyresavtal per lägenhet, ska bekosta sin egen 
försörjning av tillgång till internet. Socialnämnden ser det inte som rimligt att 
erbjuda gratis internettillgång då inga andra medborgare erbjuds en sådan lösning. 

‒ För en verksamhet som korttidsboendet på Jonasgården ser socialnämnden 
positivt på att erbjuda trådlöst nätverk. Här stannar våra medborgare en kortare 
tid, har inget eget hyresavtal och via enkäter kan vi se att efterfrågan är tydlig 
idag. Med tanke på den digitala utvecklingen i samhället ser vi detta som en del av 
den service som bör finnas på ett korttidsboende. Installationen kommer dock att 
kräva omfattande investeringar och blir en naturlig del av den utredning som vi 
menar att IT-avdelningen ska göra. I utredningen bör även ingå exempel på hur 
andra kommuner löst internettillgång på äldre- och korttidsboenden.   
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SN § 72 (forts.)  SN/2019:78 - 700 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2019-08-15, § 142, socialnämnden besluta att 
anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända detsamma till 
kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-08-15, § 142  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-08-02  
‒ Motion från Sverigedemokraterna, 2019-03-08 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder 

densamma till kommunstyrelsen.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 73    
 
 

Remissyttrande över dagvattenpolicy för Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen, som en åtgärd i 
miljömålsdokumentet, att utarbeta en dagvattenpolicy för Lomma kommun. 
Dagvattenpolicyn ses som ett kommunövergripande dokument och utgör underlag för 
den fysiska planeringen i Lomma kommun.  
 
Dagvattenpolicyn för Lomma kommun ska vara ett stöd för att säkerställa en hållbar 
och klimatanpassad dagvattenhantering. Dagvattenpolicyn ska innefatta genomtänkta, 
miljöanpassade och kostnadseffektiva grundprinciper och riktlinjer för hur dagvatten 
ska hanteras.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till dagvattenpolicy som är 
uppdelat i två delar:  
Grundprinciper och riktlinjer, vilken presenterar fastställda grundprinciper som gäller 
för ny och befintlig miljö på såväl enskild som allmän mark inom kommunen. utifrån 
grundprinciperna presenteras riktlinjer för olika områden.  
Kunskapsunderlag, vilken presenterar aktuellt kunskapsunderlag för en hållbar 
hantering så som ansvarsfördelning mellan olika aktörer, styrande regelverk, 
förutsättningar i Lomma kommun samt exempel på hållbara dagvattenlösningar.  
 
Dagvattenpolicyn har varit ute på en förberedande tjänstemannaremiss med 
tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen och VASYD under perioden  
2018-10-12 till 2018-10-26.  
 
Samhällsförvaltningen föreslår, i skrivelse daterad 2019-04-15, tekniska nämnden att 
sända ut förslag på dagvattenpolicy på internremiss till Lomma kommuns nämnder. 
Under internremissen önskar förvaltningen att nämnderna lämnar utlåtande, förslag 
och synpunkter gällande grundprinciper och riktlinjer, texter och figurer som är 
relevanta för respektive nämnd samt att nämnderna i granskningen fokuserar på 
dokumentet ”Dagvattenpolicyns grundprinciper och riktlinjer”.  
 
Socialnämnden ska inkomma med yttrande senast den 4 september 2019.  
 
I skrivelse daterad 2019-07-12 lämnar socialförvaltningen följande förslag till yttrande:  
Socialförvaltningen har inga synpunkter och har således inget att erinra mot 
dagvattenpolicyn.  
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SN § 73 (forts.)  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2019-08-15, § 143, socialnämnden att lämna 
följande yttrande till kommunstyrelsen:  
Socialnämnden har inga synpunkter på förslaget och har således inget att erinra mot 
dagvattenpolicyn. Yttrandet översänds till kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-08-15, § 143  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-07-12  
‒ Protokoll från tekniska nämnden, 2019-05-06, § 39  
 
Överläggning  
Pia Johnson (S) och Paul Andersson (S) yrkar på att socialnämnden ska besluta att yttra 
sig enligt följande: Socialnämnden understryker vikten av att beakta 
tillgänglighetsperspektivet för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. I 
övrigt har socialnämnden inget att erinra mot dagvattenpolicyn. Yttrandet översänds 
till tekniska nämnden.  
 
Ordförande Susanne Borgelius (M) ställer proposition på socialdemokraternas resta 
yrkande och finner att socialnämnden beslutar att bifalla det.  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden understryker vikten av att beakta tillgänglighetsperspektivet för 

personer med olika typer av funktionsnedsättningar. I övrigt har socialnämnden 
inget att erinra mot dagvattenpolicyn. Yttrandet översänds till tekniska nämnden.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 74   SN/2018:155-012 
 
 

Uppföljning av nämndsplan, genomförandeplan januari - maj 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 2019-08-08 presenterar socialförvaltningen en sammanställning 
avseende till vilken del man har lyckats uppnå målen under perioden januari - april 
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% 
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 SN § 74 (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% 

 
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% 

 
 

Kommentarer på resultatet:  
 

‒ Mätningarna visar att HVO har låga resultat, men ett bättre resultat än föregående 
period. 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 34% (34% föregående period) och för 
särskilt boende 66% (65% föregående period). På frågan om brukaren upplever att 
de får sina behov tillgodosedda är resultatet för hemtjänst 36% (36% föregående 
period) och för särskilt boende 84% (82% föregående period). Det ska dock tas i 
beaktning att enbart 16% av de personer med beviljade hemtjänstinsatser den 1 
januari 2019 har hittills tillfrågats. Motsvarande siffra för särskilt boende är 43%. 
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SN § 74 (forts.)    SN/2018:155-012 
 

‒ Vid denna mätning uppfyller LSS-verksamheterna nämndsmålen. Dock har enbart 
61% (64% 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. Utifrån månadens mätningar kan man se t.ex. ett sämre 
resultat avseende om brukaren upplever att de får sina behov tillgodosedda i 
enlighet med genomförandeplanen. Av sammanställningarna framgår det att det 
framförallt är ekonomiskt bistånd som visar låga resultat inom området, dock finns 
det brukare även inom andra IFO-verksamheter som svarar att de inte upplever att 
de får sina behov tillgodosedda, t.ex. inom stödboende och HVB för 
ensamkommande. Enbart 42% av de tillfrågade inom ekonomiskt bistånd uppger 
att de upplever att de får sina behov tillgodosedda i enlighet med 
genomförandeplanen. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-08-15, § 144  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-08-08 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 75   SN/2019:19 – 759 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
Ärendebeskrivning 
 
Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO 2019-06-05 – 2019-08-19 
- Delegationslista HVO 2019-06-05 – 2019-08-19 
- Delegationslista avgiftsbeslut 2019-06-05 – 2019-08-19 
 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2019-06-20, 2019-07-04, 2019-07-23, 
2019-08-15.  
 
1. Beslut från kommunfullmäktige, 2019-05-23, § 68. KS KF/2019:187 – 706  

Fastställande av avgifter för tillstånd och kompletterande avgifter för tillsyn enligt 
tobakslagen samt bemyndigande till socialnämnden att revidera avgifterna.  
 

2. Lex Maria anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, (IVO), 2019-06-18.  
 

3. Inkommen skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting, 2019-06-19. 
Meddelande från styrelsen, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Landsting om insatser inom området psykisk hälsa 2019.  
 

4. Inkommen skrivelse från Oscar Sedira (SD), ledamot i socialnämnden, 2019-06-12.  
Förslag till ändring i delegationsordningen.   
 

5. Inkommen skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting, 2019-07-04.  
SKL tackar för Lomma kommuns svar angående rekommendation till kommunerna 
om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter.  
 

6. Inkommen skrivelse från Inspektionen för vård och omsorg, 2019-07-15, 
diarienummer 7.3 -23503/2019-4.  
Överlämnande av klagomål och beslut om att IVO avslutar ärendet.  
 

7. Inkommen skrivelse från planeringsavdelningen, 2019-07-03.  
Underrättelse om samråd. Förslag till detaljplan för Karstorp 13:100 och del av 
Lomma 33:11 i Lomma, Lomma kommun.  
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SN § 75 (forts.) 
 

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

dem till handlingarna.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 76    
 
 

Uppföljning från StartPoint Advisory 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ola Odebäck från Startpoint Advisory AB informerar om att man på uppdrag från 
Lomma kommun nu genomför en genomlysning av socialförvaltningens verksamhet. 
Ola Odebäck lämnar en delrapportering kring vad man hittills har kommit fram till, och 
förklarar att den fullständiga rapporten kommer bli färdigställd under september 
2019.  

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 77   SN/2019:50 - 040 
 
 

Månadsuppföljning januari - maj 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden bör månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsrapport för socialnämnden till och med maj månad 2019 presenteras. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-06-20, § 117  
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-06-14 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden har tagit del av månadsuppföljning för socialnämnden till och med 

maj månad 2019 och översänder densamma till kommunstyrelsen.  
 

./.  Bilaga  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 78    
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Garib Yusupov lämnar en lägesrapport över nämndens ekonomi.  
 
Tillförordnad förvaltningschef Lennart Eriksson lämnar en återapportering kring 
insatserna förvaltningen genomfört efter beslutet från socialnämnden den 11 juni 
2019 gällande åtgärder för en budget i balans 2019.  
 
Tillförordnad förvaltningschef Lennart Eriksson informerar vidare om hur förvaltningen 
arbetar vidare med förslag på hur man kan förbättra kosten inom hemtjänstområdet.  
 
Tillförordnad förvaltningschef Lennart Eriksson informerar om Frösunda Omsorg 
begäran om omförhandling av avtal, och att förhandling inletts, gällande Jonasgården, 
med anledning av Inspektionen för vård och omsorgs beslut om att begränsa antalet 
vårdplatser inom Jonasgårdens enheter med demensinriktning. 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
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Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Krister Wiman (M) frågar ordförande Susanne Borgelius (M) om kontaktpolitikerna ska 
delta på de större sammanträdena som Frösunda Omsorg AB anordnar med flera olika 
avdelningar och anhöriga, eller om kontaktpolitikerna enbart ska fortsätta deltaga på 
de mindre anhörigträffarna.  
 
Susanne Borgelius (M) svarar att hon har varit i kontakt med Frösunda Omsorg AB, 
vilka hon har kommit överens med om att kontaktpolitikerna enbart ska deltaga vid de 
mindre anhörigträffarna. Vilket också var syftet med kontaktpolitikernas uppdrag.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden lägger ärendet "övrigt" till handlingarna.  

 
______________________ 
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