
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 1 (14) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-02-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Önnerup   
Tid 2021-02-16, kl. 08:32-11:00 

mötet ajournerades 10:28-10:32 
 

 

Beslutande Susanne Borgelius (M) 
Charlott Enocson (M) 
Britt Hjertqvist (L) 
Pia Johnson (S) 
Krister Wiman (M)  
 

ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Anders Olin (M) 

Övriga deltagare Philip Nilsson 
Emma Pihl 
Felicia Mellgren Sandkvist  
Lindha Höglund  
Peter Johansson  
 

Nämndsekreterare 
Socialchef 
Avdelningschef, §15-§18 
Enhetschef, §15-§18 
Ekonom, §22-§23 

Utses att justera Pia Johnson   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2021-02-18 
 
 
 
 

Paragraf  
§15-§26 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Susanne Borgelius  
 Justerande  

 
 

  Pia Johnson 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-02-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2021-02-16   

Paragrafer §15-§26   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-02-19 Datum när anslaget  
tas ned 

2021-03-12 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson  
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-02-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

SN AU § 15    
 
 

Ändring av dagordning 

 
 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Ärendet "Remissvar kring förslag till riktlinje för bostadsförsörjning i Lomma 

kommun år 2021-2025" behandlas efter ärende 10, "Diskussion om 
nämndsbudget år 2022".  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-02-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 16   SN/2021:23 - 751 
 
 

Övervägande enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen för NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-01-29  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  
 

Bilaga SN AU § 16/21. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-02-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 17   SN/2021:23 - 751 
 
 

Övervägande enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen för NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-01-27  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  
 

Bilaga SN AU § 17/21 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 18   SN/2021:23 - 751 
 
 

Övervägande enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen för NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-01-27  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  
 

Bilaga SN AU § 18/21 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-02-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 19   SN/2020:114 - 700 
 
 

Intern kontroll år 2020 - uppföljning av ofrivillig deltid 

 
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med styr- och kvalitetssystemet ska plan för intern kontroll stämmas av 
kontinuerligt under året. Ett av kontrollmomenten i socialnämndens interna 
kontrollplan var undersökningen av ofrivillig deltidstjänstgöring inom förvaltningen. 
Socialförvaltningen lämnar i skrivelse med bilagor daterad 2021-02-05 en redogörelse 
över detta.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-02-05 
‒ Bilaga 1: Uppföljning av ofrivillig deltidstjänstgöring  
‒ Bilaga 2: Andel heltidsanställda i Lomma kommuns omsorgsverksamheter jämfört 

med omvärlden.  
‒ Bilaga 3: Sammanställning över övertidsarbete 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen. Socialnämnden uppdrar vidare år 

förvaltningen att fortsätta och intensifiera arbetet för en ökad grad av 
heltidsanställning inom socialförvaltningen.  

 
 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-02-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 20   SN/2020:114 - 700 
 
 

Intern kontroll år 2020 - Uppföljning av externa placeringar 

 
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med styr- och kvalitetssystemet ska plan för intern kontroll stämmas av 
kontinuerligt under året. Ett av kontrollmomenten i socialnämndens interna 
kontrollplan var uppföljningen av externa placeringar. Detta ska särskilt anmälas till 
socialnämndens arbetsutskott. Socialförvaltningen lämnar i skrivelse med bilagor 
daterad 2021-02-05 en redogörelse över detta.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-02-05  
‒ Bilaga 1: Redovisning av externa placeringar, IFO 
‒ Bilaga 2: Redovisning av externa placeringar, HVO  
‒ Bilaga 3: Redovisning av externa placeringar, LSS 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-02-16 
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SN AU § 21   SN/2020:114 - 700 
 
 

Uppföljning av intern kontroll år 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med styr- och kvalitetssystemet ska plan för intern kontroll stämmas av 
kontinuerligt under året. Socialförvaltningen lämnar i skrivelse daterad 2021-02-05 en 
uppföljning av den interna kontrollplanen för år 2020.    
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-02-05 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden godkänner rapporten och överlämnar densamma till 

kommunstyrelsen.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-02-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 22   SN/2020:120 - 040 
 
 

Bokslut för socialnämnden år 2020 

 
Ärendebeskrivning 
I skrivelse från socialförvaltningen med bilagor presenterar socialförvaltningen  
bokslut för socialnämnden år 2020. Nämndernas beslut kommer ligga till grund för 
kommunens årsredovisning.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Bokslut för socialnämnden år 2020 - Hälsa vård och omsorg  
‒ Bokslut för socialnämnden år 2020 - Individ och familjeomsorg  
‒ Bokslut för socialnämnden år 2020 – LSS-verksamheten  
‒ Personalredovisning 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
‒ Socialnämnden godkänner bokslutet för socialnämnden år 2020 i enlighet med 

reviderade bilagor och överlämnar densamma till kommunstyrelsen och 
revisionen.  

  
 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-02-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 23    
 
 

Diskussion kring nämndsbudget för år 2022 

 
 

Ärendebeskrivning 
‒ Socialchefen och arbetsutskottet diskuterar om sina önskemål för vad som borde 

inkluderas i budgeten år 2022.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott lägger ärendet till handlingarna.  
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 10:28 - 10:32.  
 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-02-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 24   SN/2021:61 - 700 
 
 

Remissvar kring förslag till riktlinje för bostadsförsörjning i Lomma 
kommun år 2021-2025 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har beretts möjlighet att senast 2021-03-08 inkomma med yttrande till 
förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning, Lomma kommun år 2021–2025. 
 
Förvaltningen har, i vissa delar, medverkat vid framtagandet av förslaget. 
 
I skrivelse daterad 2021-02-15 lämnar socialförvaltningen sitt förslag till yttrande.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-02-15 
‒ Inbjudan till samråd, riktlinje för bostadsförsörjning 
‒ Sändlista för samråd 
‒ Riktlinje för bostadsförsörjning år 2021-2025 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder det till 

kommunstyrelsen.  
 
Protokollsanteckning  
Pia Johnson (S) lämnar följande särskilda yttrande till protokollet:  
Socialdemokraterna förespråkar att andelen framtida hyresbostäder som ska finnas i 
kommunen ska vara 40 procent och inte de 10 procent som anges i förslaget.  

 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 13 (14) 

 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-02-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 25    
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Emma Pihl informerar om rekryteringen av chefer, övertagandet av 
kommunens särskilda boende och om avyttringen av bostäder.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 14 (14) 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-02-16 

Utdragsbestyrkande 

SN AU § 26 

Diskussion kring digitalt sammanträde för SN 2021-03-02 

Ärendebeskrivning 
Enligt riktlinjerna från kommunledningskontoret ska ordförande, i samråd med 
presidiet, avgöra om nämndens ledamöter och ersättare ska erbjudas att närvara 
digitalt eller inte vid nämndens kommande sammanträde.  

Utskottets handläggning 
Utskottet är eniga om att nämndens förtroendevalda bör erbjudas att närvara 
digitalt vid dess nästkommande sammanträde 2021-03-02.  

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott lägger ärendet till handlingarna. 

______________________ 

Sändlista  


