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Utses att justera Conny Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2017-12-12 
 
 
 
 

Paragraf  
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Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson 

 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 
 

  Conny Bäck 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-12-05   

Paragrafer §70-§76   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2017-12-13 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-01-04 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SN § 70   SN/2016:1 - 001 
 

Rapport om ej verkställda beslut, juli-september 2017 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ska enligt 16 kap. 6 f-g § socialtjänstlagen (SoL) och 28 f-g § Lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (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 
långt tid som förflutit från dagen för respektive beslut. 
 
Ett beslut enligt 9 § LSS om ledsagarservice har inte verkställts. En ledsagare har 
presenterats men har haft svårt att tillgodose familjens önskemål av tider. Ledsagare 
har även avsagt sig uppdraget med kort varsel inför uppdrag. Rekrytering av ny 
ledsagare pågår. 
 
Ett beslut enligt 9 § LSS om daglig verksamhet fattades 2017-06-15 har inte kunnat 
verkställas i tid. På grund av sommaruppehåll i verksamheten påbörjades en 
kartläggning först 2017-09-07. Planering pågår för att tillgodose brukarens 
sysselsättning. 
 
2017-05-11 fattades ett beslut enligt 4 kap. 1 § SoL om dagverksamhet/sysselsättning 
som inte verkställdes i tid. På grund av sommaruppehåll i verksamheten skapades 
fördröjning i verkställigheten. Beslutet verkställdes 2017-09-05. 
 
Ärendet har behandlats vid socialnämndens arbetsutskott 2017-11-23, § 251. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-10-20 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-11-23, § 251 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av rapport över ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för 
tredje kvartalet 2017 och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och 
revisionen för anmälan. 

 
______________________ 
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SN § 71   SN/2017:68 - 040 
 
 

Månadsuppföljning januari-oktober 2017 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsrapport för socialnämnden till och med oktober månad 2017 presenteras. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-11-23, § 252. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Socialnämndens månadsuppföljning januari-oktober 2017 
‒ Månadsuppföljning januari-oktober 2017, Socialnämnden 
‒ Diagramrapport, oktober 2017 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-11-23, §252 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av månadsuppföljning för socialnämnden januari-

oktober 2017 och översänder densamma till kommunstyrelsen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 72   SN/2017:262 - 000 
 
 

Fastställande av socialnämndens driftbudget 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska nämnden fastställa 
nämndsbudgeten inför kommande år, 2018. 
 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2017-10-26 om budget 2018. Socialnämndens 
driftbudget för 2018 är totalt -309 257 tkr och fördelar sig per fullmäktigeverksamhet 
enligt nedan: 
 

KF-verksamhet Budget 2017 Budget 2018 Förändring 

HVO -201 065 -204 158 -3 093 

LSS -49 817 -55 709 -5 892 

IFO -47 714 -49 390 -1 676 

Summa -298 596 -309 257 -10 661 

 
Socialförvaltningen redogör för budgetförslaget i skrivelse daterad 2017-11-16. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-11-23, §253. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-11-16 

‒ Bilaga 1: Sammanställning, socialnämndens budet 2018 
‒ Bilaga 2: Beräknade externa kostnads- och intäktsförändringar 2018-2020, SN § 

42 2017-06-13 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-11-23, § 253 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden fastställer socialnämndens driftbudget enligt bilaga. 

 
./. Bilaga. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 73   SN/2017:152 - 012 
 
 

Fastställande av socialnämndens nämndsplan 2018 

 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun, har socialnämnden att 
upprätta nämndsplan för sin verksamhet gällande det kommande verksamhetsåret. 
 
Socialnämnden beslutade 2017-06-13 om nämndsplan för 2018.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2017-10-25 om sitt yttrande över socialnämndens 
nämndsplan för 2017. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-11-23, § 254 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-11-16 

‒ Bilaga 1: Nämndsplan 2018 
‒ Bilaga 2: Kommunstyrelsens yttrande över nämndernas nämndsplaner, 2017-

10-25 KS § 141/17 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-11-23, § 254 
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden fastställer socialnämndens nämndsplan, inklusive redaktionella 

ändringar, för 2018 i enlighet med bilaga. 
 

./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 74   SN/2017:293 - 006 
 
 

Fastställande av sammanträdestider för socialnämnden 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2018. 
 
Förslaget har tagit sin utgångspunkt i planeringen för 2017 men har justerats och 
anpassats utifrån tidplanen för inlämning av ekonomiska rapporter, kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges gruppmöten. Hänsyn har även tagits 
till skollov och helgdagar. 
 
Förslaget innebär följande sammanträdesdagar: 
 
Socialnämnden: 9 januari, 30 januari, 27 februari, 3 april, 8 maj, 12 juni, 28 augusti, 2 
oktober, 6 november, 4 december. 
 
Nämndssammanträdena börjar kl. 18:30. 
 
Socialnämndens arbetsutskott: 18 januari, 15 februari, 22 mars, 17 april, 31 maj, 5 juli, 
16 augusti, 20 september, 25 oktober, 22 november, 13 december 
 
Utskottssammanträdena börjar kl. 8:30. 
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2017-11-23, § 255. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från kansliavdelningen, 2017-11-16 
‒ Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-11-23, § 255 

 

Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden fastställer sammanträdesdagar enligt följande: 

År 2017: 19 december 
År 2018: 9 januari, 30 januari, 27 februari, 3 april, 8 maj, 12 juni, 28 augusti, 2 
oktober, 6 november, 4 december samt tiden till 18:30. 
 

‒ Socialnämnden fastställer nämndsdagar 2018 enligt följande: 
8 maj och 11 december 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN § 75   SN/2017:31 - 002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
 
Ärendebeskrivning 
 
Beslut fattade med stöd av delegation: 
‒ Delegationslista IFO 2017-11-04– 2017-12-01 
‒ Delegationslista HVO 2017-11-04 – 2017-12-01 
‒ Delegationslista avgiftsbeslut 2017-11-04– 2017-12-01 
 
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2017-11-02, 2017-11-23 
 
‒ Beslut från kommunfullmäktige, 2017-10-26, § 68. Fastställelse av budget för år 

2018 samt plan för ekonomin för åren 2019-2020. Fastställelse av finansiella mål 
och verksamhetsmål. Bemyndigande till kommunstyrelsen dels avseende 
igångsättande av projekt, dels om upptagande av lån och omsättande av lån. 
Bemyndigande till kommunstyrelsen avseende strategiska fastighetsförvärv. 
Fastställelse av skattesats för år 2018. 

 
‒ Beslut från kommunstyrelsen 2017-10-25 KS § 141. Yttrande över nämndernas 

förslag till nämndsplaner 2018. 
 
‒ Dom från förvaltningsrätten i Malmö, 2017-11-02 mål nr. 8337-17 avseende 

överklagande av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 
‒ Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2017-11-10, dnr. 7.3-

40543/2017-4. IVO har mottagit uppgifter gällande insatser enligt 
socialtjänstlagen, SoL och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, vid det särskilda boendet 
Jonasgården, Lomma kommun. IVO har registrerat uppgifterna och kan använda 
dem vid planering av kommande tillsyner. 

 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna. 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 9 (9) 

 
SOCIALNÄMNDEN 2017-12-05 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN § 76   SN/2017:21 - 000 
 
 

Information från förvaltningen 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Amelie Gustafsson informerar om följande ärenden: 
‒ Inkommen skrivelse från Attendo Sverige AB i vilken framgår att Attendo har för 

avsikt att inte förlänga sitt befintliga avtal med Lomma kommun när detta löper 
ut. 

‒ Arbetet med att tillhandahålla bostäder till anvisade nyanlända för år 2017 är 
avslutat och samtliga som har anvisats Lomma kommun under 2017 har fått en 
bostad. 

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


