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SN AU § 88    
 
 

Ändring av föredragningslistan 

 
 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
Ärende 14 "Förslag till remissyttrande avseende revisionens granskning av Lomma 
kommuns effektivitet och produktivitet" och ärende 17 "Förslag till yttrande över 
motion från Sverigedemokraterna avseende installation av trådlöst nätverk på Lomma 
kommuns äldreboende" utgår från dagens sammanträde och behandlas vid ett 
extrainsatt sammanträde den 4/6 2019. Ärende "Förslag till beslut om att bevilja 
bistånd enligt 4 kap 2 § socialtjänstlag i form av placering" läggs till på dagordningen 
och behandlas efter ärende 8, "Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § 
socialtjänstlagen".  
 
Föredragningslistan fastställs enligt följande:  
1. Val av justeringsperson 
2. Godkännande av dagordning  
3. Beslut om att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag i form av förlängd 
placering 
4. Beslut om att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag i form av placering  
5. Beslut om att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag i form av placering 
6. Beslut om att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag i form av förlängd 
placering 
7. Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
8. Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  
9. Förslag till beslut om att bevilja bistånd enligt 4 kap 2 § socialtjänstlag i form av 
placering  
10. Beslut om återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap 18 § Alkohollagen för 
Gasolin Centrumkrogen  
11. Förslag till godkännande av reviderad delegationsordning för socialnämnden  
12. Rapport om ej verkställda beslut för perioden januari - mars 2019  
13. Uppföljning av nämndsplan, genomförandeplan april 2019 
14. Förslag om upphörande av nuvarande koncept för trygghetsboende i Lomma 
kommun samt uppdrag att utreda behov och möjligheter avseende biståndsbedömt 
trygghetsboende, med anledning av förändringar i socialtjänstlagen 
15. Förslag till remissyttrande över motion från Sverigedemokraterna avseende att åta 
åtgärder gällande återvändande IS terrorister  
16. Förslag till ställningstagande över SKL:s rekommendation om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter  
17. Information från förvaltningen  
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18. Beslut om att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen för internatvistelse  
19. Förslag till nämndsplan för socialnämnden 2020-2023  
20. Förslag till driftbudget och investeringsbudget för socialnämnden 2020 samt plan 
för ekonomin 2021-2023 
  
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 93   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 2019-05-17 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  
 
Bilaga SN AU §93/19.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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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, 2019-05-14 

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  
 

Bilaga SN AU § 94/19. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 95   SN/2019:12-759  
 
 

Förslag till beslut om att bevilja bistånd enligt 4 kap 2 § socialtjänstlag i 
form av placering 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övrigt bistånd enligt 4 kapitlet 2 § socialtjänstlagen i form av placering 
för NN på internat för läsåret 2019/2020.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-05-23 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden beviljar i enlighet med 4 kapitlet 2 § socialtjänstlagen NN bistånd i 

form av internatplacering för läsåret 2019/2020. Detta då behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt. 

 
Bilaga SN AU §95/19.   

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 96   SN/2014:144 - 702 
 
 

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap 18 § 
Alkohollagen för Gasolin Centrumkrogen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Pub Dubb Kommanditbolag har sålt sin verksamhet och i enlighet med 9 kap 18 § 
punkt 1 Alkohollagen ska serveringstillståndet därför återkallas, då tillståndet inte 
längre utnyttjas.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen 2019-05-09  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ I enlighet med enligt 9 kap 18 § punkt 1 Alkohollagen återkallas stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten för Pub Dubb Kommanditbolag avseende att 
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Gasolin 
Centrumkrogen, Strandvägen 96 D i Lomma.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 97   SN/2019:7 - 002 
 
 

Förslag till godkännande av reviderad delegationsordning för 
socialnämnden 

 
Ärendebeskrivning 
Idag gällande delegationsordning för socialnämnden fastställdes av socialnämnden  
2018-12-04, §88. I samband med att en ny tobakslag skall införas (2018:2088) och att 
nämnden har sett över sitt reglemente har socialnämnden den 2 april 2019 beslutat 
att föreslå kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att genomföra 
en revidering i socialnämndens reglemente, avseende att ansvaret för 
tillståndsprövningen av tobaksförsäljning åläggs socialnämnden. I det fallet att 
kommunfullmullmäktige beslutar att tilldela socialnämnden detta ansvar föreslår 
förvaltningen i skrivelse daterad 2019-05-21 att socialnämnden beslutar att 
delegationsordningen kompletteras med följande beslutsärenden:  
‒ beslut om att bevilja eller avslå ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd 
‒ beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd 
‒ beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillfälligt eller permanent förändrat 

försäljningstillstånd 
 
Vidare föreslås det att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över 
delegationsordningens beslutsärenden Q1-Q3, avseende föreläggande, förbud, vite 
med mera för anpassning och komplettering i enlighet med den nya tobakslagen. 
 
Förvaltningen har även framfört förslag till revidering i delegationsordningen med 
anledning av en genomförd organisationsförändring inom avdelningen för hälsa, vård 
och omsorg (HVO). Utöver det önskar förvaltningen att en ny delegationspunkt läggs 
till i delegationsordningen avseende beslut om bistånd i form av skyddat boende enligt 
4 kap 1 § socialtjänstlagen.  
  
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen 2019-05-21  

‒ Bilaga: Förslag till reviderad delegationsordning  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att revidera nämndens delegationsordning i enlighet med 

förvaltningens förslag presenterade i skrivelse daterad 2019-05-21. Detta under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att tilldela socialnämnden ansvaret 
för tillståndsprövning av tobaksförsäljning.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 98   SN/2016:1 - 001 
 
 

Rapport om ej verkställda beslut för perioden januari - mars 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 2019-05-21 lämnar socialförvaltningen en 
sammanställning över ej verkställda beslut under januari - mars 2019.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-05-21 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av rapporten.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 99   SN/2018:155 – 012  
 
 

Uppföljning av nämndsplan, genomförandeplan april 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 
 
I skrivelse daterad 2019-05-21 presenterar socialförvaltningen en sammanställning 
avseende till vilken del man har lyckats uppnå målen under perioden januari - april  
2019. 
 
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. 
 
Resultat för HVO: 

Månad Andel 
svarande 

Andel 
med gfp 

Andel 
delaktighet 

Andel behov 
uppfyllda 

Jan/feb 10% (50 st) 94% 36% 55% 

Mars 17% (84 st) 99% 47% 51% 

April 23% (110 st) 97% 49% 58% 
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Resultat för LSS: 
Månad Andel 

svarande 
Andel 
med gfp 

Andel 
delaktighet 

Andel behov 
uppfyllda 

Jan/feb 13% (13 st) 38% 100% 100% 

Mars  36% (37 st) 68% 100% 100% 

April 43% (44 st) 64% 100% 100% 

 
Resultat för IFO: 
Månad Andel 

svarande 
Andel 
med gfp 

Andel 
delaktighet 

Andel behov 
uppfyllda 

Jan/feb 8% (23 st) 100% 91% 96% 

Mars 10% (32 st) 100% 94% 96% 

April 13% (40 st) 100% 95% 88% 

 
Kommentarer på resultatet:  
 
‒ Mätningarna påvisar 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% (36% föregående 
period) och för särskilt boende 65% (61% föregående period). På frågan om 
brukaren upplever att de får sina behov tillgodosedda är resultatet för hemtjänst 
36% (33% föregående period) och för särskilt boende 82% (72% föregående 
period).  

‒ Vid denna mätning uppfyller LSS nämndsmålen. Dock ska det tas i beaktning att 
enbart 64% (68% föregående period) av de tillfrågade har en 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.  

‒ IFO visar goda resultat. Utifrån månadens mätningar kan man dock se ett sämre 
resultat avseende om brukaren upplever att de får sina behov tillgodosedda i 
enlighet med genomförandeplanen jämfört med föregående period. Av 
sammanställningarna framgår det att det framförallt är ekonomiskt bistånd som 
visar låga resultat. Enbart 56% av de tillfrågade inom ekonomiskt bistånd uppger 
att de upplever att de får sina behov tillgodosedda i enlighet med 
genomförandeplanen. 

 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning diskuterar utskottet huruvida tabellen kan behöva 
förtydligas.  
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-05-21 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen, men uppdrar åt förvaltningen att 

förtydliga tabellerna vid nästkommande uppföljningar av nämndsmål, 
genomförandeplaner.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 100   SN/2019:143 - 740 
 

Förslag om upphörande av nuvarande koncept för trygghetsboende i 
Lomma kommun samt uppdrag att utreda behov och möjligheter 
avseende biståndsbedömt trygghetsboende, med anledning av 
förändringar i socialtjänstlagen 

 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens uppdrag enligt 4 § socialtjänstlagen (SoL) är att främja för äldre 
människor att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och bidra till en 
aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Målsättningen med detta är att 
äldre människor bör ges förutsättningar att bo kvar i sin egen bostad så länge det är 
möjligt med stöd och hjälp från kommunen. Insatserna ska möjliggöra ökad 
självständighet och underlätta kvarboende genom exempelvis bostadsanpassning, 
hemtjänst och hemsjukvård. Kommunen har även ansvar att ha särskilda 
boendeformer med tillgång till personal dygnet runt för de personer som har 
omfattande hjälpbehov. Kommunen har, utöver detta, ett ansvar i 
samhällsplaneringen för bostadsbebyggelsen för vissa målgrupper, däribland för äldre 
personer.  
 
Den 2 april 2019 infördes en förändring i socialtjänstlagen (SoL, 5 kap, 5 §) avseende 
kommunens ansvar för boende för äldre. Med förändringen förtydligas kommuners 
möjlighet att skapa ett biståndsbedömt trygghetsboende, dvs en behovsprövad 
boendeform för äldre människor som känner att det inte är tryggt att bo kvar i sina 
egna hem, men som inte har behov av vård dygnet runt. I ett trygghetsboende ska 
äldre exempelvis kunna få hemtjänst och eventuellt hemsjukvård samt en möjlighet 
att bryta ofrivillig ensamhet genom gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och 
umgänge. 
 
Lomma kommun har idag 10 lägenheter i formen trygghetsboende. Samtliga 
lägenheter finns på Havsblick, i form av av kommunen ägda bostadsrättslägenheter, 
och inrättades efter beslut av socialnämnden 2009 (§ 132/09). I huset finns lokaler för 
samvaro, social verksamhet och möjlighet till måltider. Kriterierna för att söka 
trygghetsbostad är att den enskilde är 70 år eller äldre och folkbokförd i Lomma 
kommun. Med beslutet om trygghetsboende, inrättades en separat bostadskö, vid 
sidan av den då ordinarie bostadsförmedlingskön, för förmedling av 
trygghetsbostäderna. 2009-04-08 beslutade kommunfullmäktige (KF § 27) att tilldela 
socialnämnden ansvaret för förmedling av trygghetsbostäderna respektive att 
fastställa en köavgift om 100 kr per kalenderår (KF § 28). Idag står 97 
kommuninvånare i kön för de 10 trygghetslägenheterna, varav åtta personer stått i kö 
sedan 2010. 

 
I skrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-05-24 konstaterar förvaltningen 
följande:  
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Dagens trygghetsboende i Lomma kommun är en bostadsform som riktar sig till personer äldre 
än 70 år. Det finns inga kriterier om hjälpbehov och det är ingen biståndsprövning för 
bostäderna. Detta, i kombination med den långa kötiden, leder förvaltningen till bedömningen 
att den nuvarande formen för trygghetsboende inte tillgodoser de som har behov av en 
trygghetsbostad i enlighet med socialtjänstlagens nya lydelse, och att boendekonceptet i dess 
nuvarande form bör vara en del av det allmänna bostadsbeståndet istället för en del i den 
kommunala servicen. 
 
Till följd av detta föreslår förvaltningen att socialnämnden beslutar följande:  
‒ Den nuvarande formen av trygghetsboende, enligt beslut i socialnämnden 

§132/09, upphör. Upphörande ska ske i takt med att lägenheterna tomställs, i 
samband med att nuvarande hyresgäster flyttar från lägenheterna. 

‒ Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att avveckla den bostadskö som är 
kopplad till trygghetsboende. 

‒ Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda behov och 
möjligheter avseende biståndsbedömt trygghetsboende i enlighet med den nya 
lydelsen i socialtjänstlagen (SoL, 5 kap, 5 §). 

 
Vidare föreslår förvaltningen att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att 
rekommendera kommunfullmäktige följande:  
‒ Att avveckla avgiften för Lomma kommuns bostadskö för trygghetsbostäder, 
‒ Att ändra i socialnämndens reglemente under avsnittet ”Socialnämndens 

uppgifter” så att ansvaret för ”…förmedling av så kallade trygghetsbostäder via 
separat bostadskö.” tas bort.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-05-24  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Den nuvarande formen av trygghetsboende, enligt beslut i socialnämnden 

§132/09, upphör. Upphörande ska ske i takt med att lägenheterna tomställs, i 
samband med att nuvarande hyresgäster flyttar från lägenheterna. 

‒ Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att avveckla den bostadskö som är 
kopplad till trygghetsboende. 

‒ Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda behov och möjligheter 
avseende biståndsbedömt trygghetsboende i enlighet med den nya lydelsen i 
socialtjänstlagen (SoL, 5 kap, 5 §). 

‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige 
att avveckla avgiften för Lomma kommuns bostadskö för trygghetsbostäder.  

‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige 
att ändra i socialnämndens reglemente under avsnittet ”Socialnämndens 
uppgifter” så att ansvaret för ”…förmedling av så kallade trygghetsbostäder via 
separat bostadskö.” tas bort.  

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 16 (22) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-05-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 101   SN/2019:122 - 133 
 
 

Förslag till remissyttrande över motion från Sverigedemokraterna 
avseende att åta åtgärder gällande återvändande IS terrorister 

 
 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna i Lomma har 2019-04-11 inkommit med motion om att åta 
åtgärder gällande återvändande IS-terrorister. Socialnämnden har beretts tillfälle att 
inkomma med yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Av motionens fyra yrkanden avser två förslag till åtgärder inom socialnämndens 
kompetens-/ ansvarsområde, vilka är följande:  
‒ Att Socialnämnden får i uppgift, precis som i Stockholm stad, att dela med sig av 

den information man inhämtar om återvändande IS-terrorister, till 
Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. 

‒ Att Socialnämnden sammanställer en rapport om arbetet med återvändande IS-
terrorister inför varje nämndssammanträde. 

 
I skrivelse daterad 2019-05-21 lämnar socialförvaltningen sitt förslag till yttrande.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-05-21  

‒ Bilaga 1: Remiss från kommunstyrelsen  
‒ Bilaga 2: Motion från Sverigedemokraterna avseende att åta åtgärder 

gällande återvändande IS-terrorister 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och 

överlämnar det till kommunstyrelsen.   
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 17 (22) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-05-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 102    
 
 

Förslag till ställningstagande över SKL:s rekommendation om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 

 
 

Ärendebeskrivning 
SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, 
jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga 
kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras 
klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 
 
Vid sammanträde den 14 december 2018 beslutade styrelsen för Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL):  
 
att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020–2024).   
 
att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. De 
fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.   
 
att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 
 
att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem meddela 
SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 2019.  
 
De tjänster och det stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats av SKL:s ordinarie 
medlemsavgift, SKL har stöttat kommunerna genom överenskommelser med 
regeringen, tillfällig gemensam finansiering från kommunerna eller med tillfälliga 
interna utvecklingsmedel.  Sedan 2016 är de omfattade överenskommelserna med 
staten för utveckling inom socialtjänstens område avslutade. SKL rekommenderade 
därefter att kommunerna gemensamt skulle finansiera en stödfunktion för detta på 
SKL, och åtog sig att återkomma med ett förslag på hur den framtida finansieringen för 
detta stöd skulle kunna utformas.  
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 18 (22) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-05-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

SN AU § 102 (forts.)  
 
Rekommendationen innebär att kommunen bidrar till den gemensamma 
finansieringen av: 
‒ De kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård 

inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att 
utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter. 

‒ Stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling 
av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat. 

‒ Nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

 
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver 
merparten av kommunerna anta rekommendationen avseende finansiering. Om 
merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen kan SKL inte säkra 
att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att kunna erbjudas 
nationellt framöver. Den föreslagna rekommendationen om gemensam finansiering 
med tillhörande lednings- och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att 
tillräckligt många kommuner antar rekommendationen. 
 
I skrivelse daterad 2019-05-22 lämnar socialförvaltningen följande ställningstagande:  
Rekommendationen är att kommunerna finansierar tjänsterna till en kostnad av 1,95 
kr/invånare i kommunen. För Lomma kommun skulle detta innebära en årlig kostnad på cirka 
50 000 kr.   
 
Socialförvaltningen använder sig av ovan nämnda tjänster idag och gör bedömningen att de är 
en viktig förutsättning för att bibehålla och vidareutveckla en god kvalitet i förvaltningens 
verksamheter. Socialförvaltningen anser därför att SKL:s rekommendation för gemensam 
finansiering ska antas. 
 
Till följd av detta lämnar förvaltningen följande förslag till beslut:  
‒ Socialnämnden beslutar att anta SKL:s rekommendation om gemensam 

finansiering samt att meddela SKL om ställningstagandet.  
‒ Socialnämnden beslutar att förordna om omedelbar justering. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-05-22  

‒ Bilaga: Meddelande från styrelsen – Rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter  

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att anta SKL:s rekommendation om gemensam 

finansiering samt att meddela SKL om ställningstagandet.  
‒ Socialnämnden beslutar att förordna om omedelbar justering. 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 19 (22) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-05-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 103    
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förvaltningschef Lennart Eriksson informerar arbetsutskottet om 
följande:  
 
‒ Rekryteringen av en ny förvaltningschef för socialförvaltningen pågår igen och ett 

beslut är att vänta inom de närmsta veckorna.  
 

‒ En genomlysning av socialförvaltningens verksamhet kommer göras av 
upphandlad extern konsult, där fokus kommer ligga på ekonomi och kvalitet (del 
1) respektive chefsuppdrag och stödresurser (del 2). Genomlysningen genomförs 
under perioden juni – september, där resultatet från del 1 kommer att presenteras 
i slutet av augusti. 
 

‒ Förvaltningsrätten ska pröva Frösundas överklagan av IVO:s beslut om att inte 
godkänna 5 av 25 demensvårdplatser på Jonasgården. Förvaltningsrätten har 
avslagit Frösundas yrkande om att få bedriva verksamheten i nuvarande 
omfattning tills saken prövats.  
 

‒ Särskilt statsbidrag för habiliteringsersättning till brukare inom LSS-verksamheten 
finns att söka även för 2019. 

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 20 (22) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-05-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 104   SN/2019:12 – 759 
 
 

Beslut om att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag för 
internatvistelse 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen för internatvistelse för NN.  
 
Beslutets protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-05-08  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beviljar NN bistånd i enlighet med 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen för internatvistelse under perioden 2019-07-01 till och med 
2021-06-30. Beslutet kan komma att prövas på nytt om förhållandena ändras, 
vilket kan innebära att insatser minskar eller upphör helt. Avgift debiteras enligt 
Lomma kommuns gällande taxa.  

 
Bilaga SN AU § 104/19.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-05-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 105    
 
 

Förslag till nämndsplan för socialnämnden 2020-2023 

 
 

Ärendebeskrivning 
Nämndsplanen som ska arbetas fram av respektive nämnd är grundad på dokumentet 
Vision 2040 samt övergripande mål för 2020-2023, fastställd av kommunfullmäktige 
2019-03-14. 
 
Nämndsplanens syfte ska vara att ange de viktigaste målen för nämndens verksamhet 
och att utgöra underlag för socialförvaltningens verksamhetsplan. Nämndsplanen 
kommer att revideras årligen. Utifrån mål och riktlinjer sätter budgeten ramen för de 
resurser och den verksamhet som nämnden har i uppdrag att genomföra under 
planperioden.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning av ärendet presenterar tf. avdelningschef Maria Grynge 
ett preliminärt utkast till nämndsplan. Arbetsutskottet diskuterar och ger synpunkter 
på utkastet. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet återupptas för behandling vid 

ett extrainsatt sammanträde 2019-06-04.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-05-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 106    
 
 

Förslag till driftbudget och investeringsbudget för socialnämnden 2020 
samt plan för ekonomin 2021-2023 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-27 om nämndernas driftsramar för 2020 samt 
planeringsramar för 2021-2023. Kommunstyrelsen har även fastställt investeringsram 
för den kommande planeringsperioden. För 2020 och 2021 utgörs ramen av befintlig 
investeringsbudget. För 2022 – 2027 uppgår ramen till maximalt 225 mnkr per år för 
hela kommunen. Nya investeringsbehov skall främst planeras från och med år tre i den 
nya perioden, det vill säga från 2021 och framåt. 
 
Utskottets handläggning  
Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet presenterar socialförvaltningen 
preliminära budgetförutsättningar och en preliminär budgetfördelning mellan 
nämndens olika verksamheter. Arbetsutskottet diskuterar och ställer frågor till 
förvaltningen angående ekonomiska förutsättningar och prioriteringar i 
socialnämnden för åren 2020-2023.  

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet återupptas för behandling vid 

ett extrainsatt sammanträde 2019-06-04.  
 

______________________ 
 
Sändlista  
 


