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 Sammanträdesdatum 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2021-10-19 

Paragrafer: §94-§108 

Datum när anslaget sätts upp: 2021-10-21  

Datum när anslaget tas ned: 2021-11-12 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Philip Nilsson 

Anslaget har signerats digitalt 
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 Sammanträdesdatum 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 94 SN/2021:23 

Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § Socialtjänstlagen för NN.  

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen 2021-09-27 

Beslut: 
- Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
IFO 

Bilaga SN AU § 94/21  
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 Sammanträdesdatum 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

SN AU § 95 SN/2021:23 

Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § Socialtjänstlagen för NN.  

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-09-24 

Beslut: 
- Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
IFO 

Bilaga SN AU § 95/21  
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 Sammanträdesdatum 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 96 SN/2021:23 

Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § Socialtjänstlagen för NN.  

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-09-30 

Beslut: 
- Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
IFO 

Bilaga SN AU § 96/21  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 6 av 20 

 Sammanträdesdatum 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 97 SN/2021:23 

Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL för NN.  

Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-09-30 

Beslut: 
- Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
IFO 

Bilaga SN AU § 94/21  
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 Sammanträdesdatum 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 98 SN/2021:39 

Information från förvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Camilla Levison kommer informera nämnden om öppenvården vid dess kommande 
sammanträde.  

Socialförvaltningschef Emma Pihl informerar om att avdelningschef för särskilda boende kommer 
avsluta sin anställning från och med den 31 december 2021. Omorganisering pågår. 

Emma informerar vidare om att kommunen nått en förlikning med Prime Assistans i det mål som 
berört ersättning för inhyrd bemanning.  

Beslut: 
- Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till:  
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 Sammanträdesdatum 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

SN AU § 99 SN/2021:192 

Förslag till yttrande avseende motion från Liberalerna (L) om handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 

Ärendebeskrivning 
Liberalerna har inkommit med en motion avseende en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och 
förtryck.  

Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden bereds tillfälle att 
inkomma med yttrande avseende inkommen motion.  

Socialförvaltningen överlämnar följande yttrande i skrivelse daterad 2021-09-20:  

Socialförvaltningen erfar sedan ett och ett halvt år tillbaka en nedgång avseende inkomna 
orosanmälningar rörande barn och unga. Ett fåtal av anmälningarna handlar om hedersrelaterat våld 
och förtryck. Under 2020 och 2021 har inte en enda placering på skyddat boende varit aktuell. 
Sannolikt är Lomma kommun till del förskonad från denna problematik men det innebär inte att det 
inte finns. En kompetensförstärkning inom området för att uppfatta eventuell problematik i alla 
förvaltningar är värdefullt. Dock är den största samverkansparten för socialtjänsten avseende 
kännedom om barn som far illa är förskola, skola och andra verksamheter som möter barn. 

För att proaktivt kunna skala upp verksamheten har förvaltningen föreslagit i arbetsgruppen för 
trygghet och folkhälsa att avsätta medel för bland annat hedersrelaterat våld och förtryck. Medlen är 
tänkta till att kartlägga nuvarande kompetensbas hos samtliga förvaltningar som möter barn och 
vuxna som kan tänkas leva i hederskontexter samt att samordna och skapa handlingsplaner för 
verksamheter att arbeta efter. Resursen är tänkt att nyttja både som kompetensbank samt i det 
operativa framtagandet av handlingsplan och rutiner. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-09-20 
- Remiss från kommunstyrelsen 
- Motion från Liberalerna avseende handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

- Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att bifalla 
motionen med hänvisning till socialförvaltningens yttrande.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden   
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 Sammanträdesdatum 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 100 SN/2021:257 

Förslag till yttrande avseende granskningsrapport om kommunens kontroll av 
anställdas bisysslor 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har beretts möjlighet att lämna ett yttrande kring revisionsrapport Granskning av 
kommunens kontroll av anställdas bisysslor. Rekommendationerna i revisionsrapporten vänder sig till 
största del till kommunstyrelsen men föreslår att nämnderna i sina interna kontrollplaner ska 
kontrollera efterlevnaden av reglerna avseende bisysslor.  

I skrivelse daterad 2021-10-05 lämnar socialförvaltningen följande yttrande:  

Resultatet i revisionsrapporten tyder på förbättringspotential inom såväl kommunstyrelsens som 
socialnämndens ansvarsområde. Förbättringsområde finns avseende följsamhet till befintlig rutin och 
genom en utvecklad process för hantering av bisysslor.  

Att medarbetares bisysslor är kända och dokumenterade är av yttersta vikt av flera skäl. Dels att 
förtroendet för kommunen kan påverkas dels då kommunen har ett arbetsmiljöansvar vilket innebär 
att tidsåtgången för bisysslan ska värderas. Ett sätt att säkra kännedom om eventuell befintlig 
bisyssla vid nyanställning är att blankett för bisyssla automatiskt går med vid hantering av 
anställningsavtal. 

Dock finns det i rapporten slutsatser som socialnämnden inte anser är tillräckligt problematiserade 
samt direkta felaktigheter inom nämndens område.   

Urval av anställda och tidsperiod 

Urvalet avser tillsvidareanställda och tidsbegränsade anställda. I det inkluderas timanställda. Detta 
ser socialnämnden som problematiskt då det granskade året är mitt under pandemin. Detta är en 
period där småföretagare haft svårt att få ekonomi i sin verksamhet och kommunens verksamhet 
haft svårt att rekrytera. Som timanställd tjänstgör du intermittent, när kommunen har behov av 
arbetskraft. Denna personalgrupp är stor och tjänstgör relativt lite i verksamheten. Under 
pandemiperioden har det varit utmanande att hantera det dagliga arbetet varför bisysslor sannolikt 
inte efterfrågats på timanställda medarbetare eller en på kortare vikariat trots att det är viktigt. För 
invånaren har det varit positivt att kunna ha en alternativ inkomstkälla för att på så sätt kunna 
fortsätta driva sitt företag. 

Urvalet av såväl anställda som tidsperiod torde kunnat utformas annorlunda.  
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 Sammanträdesdatum 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

SN AU § 100 (fortsättning) SN/2021:257 

Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är en av den offentliga sektorns största utmaningar och sannolikt kommer det 
att bli allt vanligare att medarbetare går i och ur anställning samtidigt som de går i och ur 
företagande. Detta bör hanteras på ett korrekt sätt men sannolikt måste synsättet på uppdrag 
moderniseras. Inom socialnämndens ansvarsområde finns medarbetare med bisysslor som bidrar till 
verksamhetens utveckling genom kompetens som inhämtas genom bisysslan på ett sätt som inte 
annars hade varit möjligt. Det finns också medarbetare som rekryterats på grund av den kompetens 
som visats i en konsultsituation men som för en tid varit villig att lämna företagandet för en 
anställning men med ambitionen att återgå till företagande då projektet slutförts. 

Genom faktagranskning och diskussion med tjänstemannaledet hade nyansering av slutsatserna 
kunnat göras. 

Faktakontroll av rapporten 

Verksamheten har inte getts möjlighet att faktagranska rapporten. En HR-representant har för 
kommunen som helhet faktagranskat. Det är inte tillräckligt vilket visar sig genom sakfel inom 
socialnämndens område. Förvaltningsledningens medarbetare har tagits ut i stickprovskontroll och 
två redovisningar lämnats in. Dock finns bara en av redovisningarna angiven i rapporten. 

Genom att möjliggöra faktagranskning i den verksamhet som berörs minskas risk för felaktigheter i 
fakta och därmed felaktiga slutsatser. 

Utbetalningar till företag/motsvarande där anställda innehaft en funktionärspost 

En kommun är en stor arbetsgivare och ofta är invånare i kommunen anställda och det eftersträvas 
också ofta bland kommuner. Det innebär att medarbetare helt naturligt är involverade i föreningar 
men också att de som familjemedlemmar kan vara involverade i företagande utan att ha en aktiv roll. 
Denna del av rapporten kräver en särskild uppmärksamhet då en kommun ska vara klanderfri kring 
avtal och upphandlingar. Dock framgår det inte av rapporten vilken typ av funktionärsposter som 
avses vilket gör att värderingen av fakta är svår.  

Genom ökad transparens kring vilken typ av funktionärspost som avses hade bilden nyanserats. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen 2021-10-05 
- Protokoll och rapport från revisionen ”Granskning av kommunens kontroll av anställds 

bisysslor” 

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  

- Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder det till revisionen. 
Socialnämnden meddelar vidare att man kommer att inarbeta en kontrollpunkt i Intern 
kontrollplan år 2022. 
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 Sammanträdesdatum 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

SN AU § 100 (fortsättning)   SN/2021:257 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 12 av 20 

 Sammanträdesdatum 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 101 SN/2021:39 

Information om Sjögräsgatan 2.0 och Café Hans Jonas 

Ärendebeskrivning 
Avdelningschef Filippa Swanstein informerar om att förvaltningen genomfört en utvärdering bland 
Café Hans Jonas personal från den dagliga verksamheten som under år 2020-2021 varit aktiva i andra 
verksamheter inom socialförvaltningen då Caféet har haft stängt på grund av pandemin. 
Utvärderingen visar att deltagarna har en lägre nivå av stress och minskad social press i andra 
verksamheter än när de bedrev caféverksamhet. Analysen som socialförvaltningen har gjort är att 
den deltagargrupp som finns i dagsläget inte har kapaciteten att bedriva ett Café – LSS lagstiftningen 
är också tydlig med att aktiviteterna som kommunen erbjuder ska vara anpassad utifrån brukarnas 
förmågor. Därför vill socialförvaltningen att brukarna ska få vara aktiva inom andra verksamheter 
som är bättre lämpade för dem. Rörande Caféet vill socialförvaltningen fundera på om hur det ska 
bedrivas – ska det bedrivas under arbetsmarknadsenheten eller av någon annan avdelning inom 
kommunen? På grund av detta planerar förvaltningen att verksamheten fortsättningsvis pausas.  

Vidare informerar avdelningschefen om lokalerna på Sjögräsgatan. Dessa står i dagsläget tomma på 
grund av en omflyttning inom verksamheten, och förvaltningen funderar nu på hur man ska bedriva 
sin verksamhet i dessa lokaler.  

Beslut: 
- Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till:  
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 Sammanträdesdatum 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 102  

Enkät inför dialogmöte med revisionen 

Ärendebeskrivning 
Revisonen har överlämnat en enkät till nämndernas presidium och förvaltningschef för 
”Självskattning inför grundläggande granskning år 2021.” Enkäten ska gås igenom vid revisionens 
möte med nämndens presidium. Enkäten ska vara besvarad och revisionen tillhanda senast den 14 
oktober, men då socialnämndens arbetsutskott sammanträder senare än så har socialnämndens 
arbetsutskott beviljats dispens.  

Socialnämndens arbetsutskott går under dess sammanträde igenom enkäten och besvarar 
densamma. 

Beslutsunderlag 
- Enkät – Grundläggande granskning år 2021 Socialnämnden  

Beslut: 
- Socialnämndens arbetsutskott överlämnar besvarad enkät till revisionen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Revisionen  
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 Sammanträdesdatum 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

SN AU § 103 SN/2021:236 

Årlig översyn av socialnämndens taxor och avgifter år 2021 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har rätt att ta ut avgift från brukare inom nämndens ansvarsområde. En översyn över 
avgifterna görs årligen och revideras vid behov. Som underlag för årets översyn har förvaltningen 
gjort en total genomlysning av regleringarna i lagar och författningar respektive avgifternas 
kostnadsfinansieringsgrad samt, där så varit möjligt, en jämförelse med närliggande kommuner. 

Med utgångspunkt i ovanstående redovisar socialförvaltningen i skrivelse daterad 2021-10-18 samt i 
tillhörande bilaga idag gällande avgiftsområden, med nuvarande avgiftsnivå respektive förslag till 
förändring. De reviderade avgifterna föreslås träda i kraft från och med 2022-01-01.  

Förslaget noterar den automatiskt indexuppräknade avgiften för insatser inom Hälsa, vård och 
omsorg i punkt ett i bilagan, innebärande att avgifterna höjs automatiskt per den 1 januari varje år - 
motsvarande förändringen i det av regeringen fastställda prisbasbeloppet för respektive år.  

I förslaget noterar även socialförvaltningen förbättringsområden när det kommer till nämndens 
kommunicering kring dess avgifter, varpå de föreslår att socialförvaltningen ges i uppdrag att se över 
dess kommunikationsstrategi rörande dessa delar.  

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-10-18 
- Bilaga – Faktaunderlag Årlig översyn av socialnämndens taxor och avgifter år 2021 

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

- Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att se över vilka kommunikationskanaler som 
socialnämnden har till kommuninvånaren och aktivt arbetar för att förtydliga informationen 
som går ut gällande avgifter inom förvaltningen.  

- Socialnämnden beslutar att revidera avgiften för Mat inom hälsa, vård och omsorg samt vid 
korttidsvistelse och korttidstillsyn inom LSS enligt punkt två och fem i bilaga. Avgifterna 
träder i kraft 2022-01-01.  

- Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att införa 
Avgift för uppehälle vid placering vid stödboende, hem för vård och boende (HVB) eller 
familjehem enligt punkt 7 i bilaga. Socialnämnden bemyndigas att framgent revidera och 
fastställa desamma utifrån gällande lagstiftning. Avgifterna träder i kraft 2022-01-01.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 

Socialnämnden   
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 Sammanträdesdatum 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 104 SN/2021:282 

Förslag till utveckling av Trivselhusets verksamhet 

Ärendebeskrivning 
I skrivelse daterad 2021-09-29 redogör socialförvaltningen för verksamhet Trivselhuset och den 
utvärdering av verksamheten som gjorts efter pandemin. Förvaltningen konstaterar att 
verksamheten Trivselhuset har ett behov av att utvecklas och breddas för att fler åldersgrupper ska 
få tillgång till öppna frivilliga insatser. Verksamheten har också ett behov av att utveckla och kalibrera 
det stöd och service som det finns potential att erbjuda. Människor med förmåga att arbeta ska 
lotsas till stöd för att uppnå detta, inte vara kvar i en verksamhet för gemenskapens skull. 
Kommunen bör kunna erbjuda båda delarna. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen 2021-09-29  
- Bilaga: Brukarundersökning – stöd och service under pandemin.  

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  

- Förvaltningen uppdras att beakta och implementera det inriktningsbeslut som 
kommunfullmäktige fattade beslut om avseende en arbetsmarknadsenhet i kommunal regi.  

- Förvaltningen uppdras att säga upp lokalen på Strandvägen 81.  

- Socialnämnden beslutar att ansvaret för förebyggande insatser för socialpsykiatrins 
målgrupper lyfts över till ”enheten för förebyggande och öppen verksamhet” från och med 
januari 2022.  

- Förvaltningen uppdras att ta fram alternativa metoder för stöd- och förebyggande insatser 
för Trivselhuset inriktade till alla åldersgrupper inom socialpsykiatrin, vilka ska gälla från och 
med 2022-01-01. Enhetschef för förebyggande och öppen verksamhet bemyndigas verkställa 
detsamma. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden   
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 Sammanträdesdatum 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

SN AU § 105 SN/2021:244 

Förslag till fördelning av föreningsbidrag 

Ärendebeskrivning  

Vid ansökningstidens utgång 31 augusti 2021 hade åtta föreningar ansökt om bidrag inför 
verksamhetsår 2022. Samtliga föreningar är sedan tidigare väl kända i kommunen.  
 
Nedan presenteras förvaltningens förslag till fördelning av föreningsbidrag 2022. Förslaget innebär 
att 112 500 kr fördelas av totalt avsatta 150 000 kr. Resterande 37 500 kr föreslås av förvaltningen 
att reserveras för eventuella kommande ansökningar under året.  
 

Förening Summa 

Föräldraföreningen mot narkotika 3 000 kr  

Lomma Rödakorskrets 25 000 kr  

Funktionsrätt Lomma (tidigare HSO) 6 500 kr  

Hörselskadades förening 5 000 kr  

Synskadades riksförbund 10 000 kr 

FUB i Lund 20 000 kr 

Intresseföreningen för psykoser (IFP) Lundabygden/Österlen  3 000 kr 

Demensföreningen Lomma-Bjärred 30 000 kr 

 

Beslutsunderlag 
- Ansökan om föreningsbidrag från Demensföreningen Lomma Bjärred  
- Ansökan om föreningsbidrag från Lomma Röda Korset   
- Ansökan om föreningsbidrag från FUB Lund 
- Ansökan om föreningsbidrag från Funktionsrätt Lomma 
- Ansökan om föreningsbidrag från Neuroförbundet 
- Ansökan om föreningsbidrag från SRF Lundabyggden  
- Ansökan om föreningsbidrag från Föräldraföreningen mot narkotika Malmö 
- Ansökan om föreningsbidrag från Hörselskadades förening i Lund 
- Ansökan om föreningsbidrag från IFP Lundabyggden/Österlen  
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-09-27 
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 Sammanträdesdatum 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

SN AU § 105 (fortsättning)    SN/2021:244 

Beslut: 
- Socialnämndens arbetsutskott beslutar att inom sitt ansvarsområde fördela föreningsbidrag 

om sammanlagt 112 500 kr för år 2022 enligt förvaltningens förslag.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Berörda föreningar  
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 Sammanträdesdatum 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 106 SN/2021:285 

Förslag till beviljande om ny behörighetsstyrning till Hälso- och sjukvårdsjournaler 

 
Ärendebeskrivning 

Syftet med att föra Hälso-och sjukvårdsjournal/patientjournal (3 kap. 2 § patientdatalagen) är i första 
hand att bidra till en god och säker vård av patienten. Hälso-och sjukvårdsjournalen är främst ett 
arbetsinstrument och stöd för dem som på olika sätt och vid olika tidpunkter deltar i patientens vård. 
De uppgifter som dokumenteras i en Hälso-och sjukvårdsjournal ligger även till grund för att följa 
upp, säkra och utveckla kvaliteten i hälso- och sjukvården. 

I Lomma kommun har enbart legitimerad personal, enhetschef med ansvar för sjuksköterskor, 
systemförvaltare samt medicinskt ansvarig sjuksköterska åtkomst till Hälso-och sjukvårdsjournalen. 
Med målsättningen att öka förutsättningarna för god och säker vård i Lomma kommun föreslås 
bifogat underlag ligga till grund för beslut avseende ny behörighetsstyrning till Hälso-och 
sjukvårdsjournalerna.  

Underlaget enligt skrivelse från socialförvaltningen 2021-10-07 och bilaga är framtaget i enlighet med 
rådande lagstiftning. Det åligger vårdgivaren att skriftligt motivera behörighetsstyrning till Hälso-och 
sjukvårdsjournalerna.  

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen 2021-10-07 
- Bilaga: Behörighet till Hälso- och sjukvårdsjournaler 

Beslut: 
- Socialnämnden beslutar att bifalla förslaget om behörighetsstyrning till Hälso- och 

sjukvårdsjournalen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden  
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 Sammanträdesdatum 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 107 SN/2021:281 

Revidering av socialnämndens delegationsordning efter överflyttningen av 
verksamhetsområde 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-16, § 73, att miljö- och byggnadsnämnden tar över ansvaret 
för ansökan, anmälan, ändring och tillsyn för ärenden kopplade till alkohol, tobak och handel med 
receptfria läkemedel från socialnämnden. Med anledning av detta upphör socialnämndens ansvar 
och handläggning av dessa ärenden, och därför föreslås avsnitten i dess delegationsordning tas bort.  

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-05 
- Anpassad reviderad delegationsordning för socialnämnden HT år 2021 

Beslut: 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
- Socialnämnden beslutar att ta bort tidigare avsnitt P och Q avseende utgivande och tillsyn 

över alkohol och tobakstillstånd från socialnämndens delegationsordning på grund av 
överflyttningen av verksamhetsområdet till miljö- och byggnadsnämnden. Tidigare avsnitt R 
och S avseende social jour och personalärende ersätter dessa avsnitt.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden   
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 Sammanträdesdatum 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN AU § 108 SN/2021:52 

Rapport om ej verkställda beslut kvartal 2 år 2021 

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. 

Under andra kvartalet 2021 rapporterades totalt tre beslut till IVO 

- Ett beslut gällande korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS, beslutet är inte verkställt.  

- Ett beslut gällande daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS, beslutet är inte verkställt.  

- Ett beslut gällande ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS, beslutet är inte verkställt då det avslutats på 
egen begäran av brukaren.  

Orsaken till de ej verkställda besluten är coronapandemins effekter på verksamheten. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från socialförvaltningen 2021-09-20 

Beslut: 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

- Socialnämnden har tagit del av rapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden  
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