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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

2012-02-16

Beslutande
Sofia Forsgren-Böhmer (M)
Barbro Söderberg (S)
Lena Forsberg (M)
Lennart Badersten (M)
Robert Wenglén (M)
Anita Ekdahl (M)
Britt Hjertqvist (FP)
Gunilla Tynell (FP)
Per Lindell (SPI)
Lena Archenholtz (M)
Conny Bäck (S)

ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare

Övriga
Gustav Carlberg (M)
Anna Ericson (M)
Krister Wiman (M)
Monika Sandelin (M)
Gun-Britt Ohlsson (FP)
Britt-Marie Pettersson
Christine Edenbrandt
Lennart Eriksson
Ingela Karlström
Marie Bertilsson
Lotta Widén-Odder
Margareta Kjellvestad
Ida Ek
Birgitta Gyllensten

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
förvaltningschef
kommunsekreterare, §§ 8-10,
del av § 11, §§ 12-14
verksamhetschef, §§ 11-14
ekonom, §§ 11-14
ekonom, §§ 11-14
verksamhetschef, del av § 11
verksamhetschef, del av § 11
Carema Care, del av § 11
Carema Care, del av § 11

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
SN § 8
SNAU § 18

s. 3 (15)

2012-02-16
2012-02-02

Dnr: SN 2011:186.060

Yttrande över Översyn av den statliga ersättningen till kommuner
för mottagande av ensamkommande barn, Ds 2011:34
Ärendebeskrivning
Utredningens uppdrag har varit att se över de ersättningar som ges specifikt för
ensamkommande barn. Ersättning för utbildning och integration har inte utretts
eftersom dessa ersättningar lämnas på samma sätt för andra barn.
Syftet har varit att hitta former och ersättningsnivåer som ger ett rationellt och
hållbart system som är enkelt att överblicka.
I ärendet föreligger
– tjänsteskrivelse 2012-01-22, från förvaltningen
Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att, för Lomma kommun, lämna följande yttrande över utredningen:
- det är positivt med schablonbelopp, då det underlättar administrationen
- ersättningsnivån för familjehemsplaceringar bedöms vara för låg, då det
krävs kvalificerade familjehem
- det är positivt att man ser över ersättningen för god man och särskild förordnad förmyndare
- ersättning för utredning av barnets behov bör utgå i både ankomst- och anvisningskommun – förslagsvis med olika, nivåbestämda, schablonbelopp,
då utredningarna har olika syften
- kostnader för ökad administration samt merkostnader för skolgång bör ersättas

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
-

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att, för Lomma kommun,
lämna följande yttrande över utredningen:
- det är positivt med schablonbelopp, då det underlättar administrationen
- ersättningsnivån för familjehemsplaceringar bedöms vara för låg, då det
krävs kvalificerade familjehem
- det är positivt att man ser över ersättningen för god man och särskild förordnad förmyndare
forts.
Utdragsbestyrkande
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SN § 8 (forts.)
SNAU § 18 (forts.)
- ersättning för utredning av barnets behov bör utgå i både ankomst- och anvisningskommun – förslagsvis med olika, nivåbestämda, schablonbelopp,
då utredningarna har olika syften
- kostnader för ökad administration samt merkostnader för skolgång bör ersättas.
___________________
SN § 8
Socialnämndens beslut
-

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att, för Lomma kommun,
lämna följande yttrande över utredningen:
- det är positivt med schablonbelopp, då det underlättar administrationen
- ersättningsnivån för familjehemsplaceringar bedöms vara för låg, då det
krävs kvalificerade familjehem
- det är positivt att man ser över ersättningen för god man och särskild förordnad förmyndare
- ersättning för utredning av barnets behov bör utgå i både ankomst- och anvisningskommun – förslagsvis med olika, nivåbestämda, schablonbelopp,
då utredningarna har olika syften
- kostnader för ökad administration samt merkostnader för skolgång bör ersättas.

Utdragsbestyrkande
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2012-02-16
2012-02-09

Dnr: SN 2008:39.739

Yttrande över kostnadsfördyring av projekt ombyggnad av Havsblicks f.d. kök
Ärendebeskrivning
Frågan om Havsblicks kök och användningen av dess lokaler har varit aktuell sedan 2007, då det bildades en förvaltnings- och nämndsövergripande arbetsgrupp
med uppdrag att utveckla verksamheten på Havsblick.
Kommunfullmäktige har i budget 2011 avsatt 3.700 tkr för Havsblick, ombyggnad
av bef. kök till sällskapsrum, nytt diskrum, litet kök.
Tekniska förvaltningen har därefter infordrat och utvärderat anbud och sammanställt projektkostnader. Sammanställningen ger vid handen att projektet kommer
att kosta cirka 5.400 tkr.
Tekniska nämnden beslutade, 2011-12-19, § 108/11, att ”överlämna ärendet till
kommunstyrelsen som, efter hörande hos socialnämnden, föreslås besluta om att
tillskjuta projektet ytterligare 1-1,7 miljoner kronor i investeringsmedel för genomförandet av projektet i enlighet med socialnämndens kommande beslut om
genomförandenivå. På grund av att anbud redan är inkomna önskar tekniska
nämnden en skyndsam hantering av ärendet.”
I ärendet föreligger
– tjänsteskrivelse 2012-01-25, från förvaltningen
Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämnden vidhåller sin avsiktsförklaring avseende behovet av utökning
av lokaler för sociala aktiviteter vid Havsblick, då sociala aktiviteter ökar förutsättningarna att leva ett aktivt och självständigt liv längre.
Möjligheten att erbjuda äldre personer och frivilligorganisationer lokaler för
redan etablerade och nya aktiviteter bidrar också till möjligheter för fler personer att engagera sig i fritidsklubbar och pensionärsföreningar.

-

Socialnämnden förordar en genomförandenivå i enlighet med inkomna anbud, d.v.s. den nivå som innebär en totalkostnad om 5.400 tkr.
forts.
Utdragsbestyrkande
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-

Socialnämnden ber kommunstyrelsen att i sitt ställningstagande beakta att de
beräknat ökade driftskostnader som följer av fördyringen, ej ryms inom socialnämndens budget på kort sikt, d.v.s. för perioden 2012-2014.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
-

Socialnämnden vidhåller sin avsiktsförklaring avseende behovet av utökning
av lokaler för sociala aktiviteter vid Havsblick, då sociala aktiviteter ökar förutsättningarna att leva ett aktivt och självständigt liv längre.
Möjligheten att erbjuda äldre personer och frivilligorganisationer lokaler för
redan etablerade och nya aktiviteter bidrar också till möjligheter för fler personer att engagera sig i fritidsklubbar och pensionärsföreningar.

-

Socialnämnden förordar en genomförandenivå i enlighet med inkomna anbud, d.v.s. den nivå som innebär en totalkostnad om 5.400 tkr.

-

Socialnämnden ber kommunstyrelsen att i sitt ställningstagande beakta att de
beräknat ökade driftskostnader som följer av fördyringen, ej ryms inom socialnämndens budget på kort sikt, d.v.s. för perioden 2012-2014.

SN § 9
Socialnämndens handläggning
Conny Bäck yrkar att socialnämnden mot bakgrund av kommunens ansträngda
investeringsnivå ska förorda den lägre genomförandenivå som innebär en totalkostnad om 4.700 tkr, där genomförandet är acceptabelt utifrån ett bra och funktionellt verksamhetsperspektiv.
Sammanträdet ajourneras kl. 08.40-08.45.
Socialnämndens beslut
-

Socialnämnden vidhåller sin avsiktsförklaring avseende behovet av utökning
av lokaler för sociala aktiviteter vid Havsblick, då sociala aktiviteter ökar förutsättningarna att leva ett aktivt och självständigt liv längre.
Möjligheten att erbjuda äldre personer och frivilligorganisationer lokaler för
redan etablerade och nya aktiviteter bidrar också till möjligheter för fler personer att engagera sig i fritidsklubbar och pensionärsföreningar.
forts.
Utdragsbestyrkande
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-

Mot bakgrund av kommunens ansträngda investeringsnivå förordar socialnämnden den lägre genomförandenivå som innebär en totalkostnad om 4.700
tkr, där genomförandet är acceptabelt utifrån ett bra och funktionellt verksamhetsperspektiv.

-

Socialnämnden ber kommunstyrelsen att i sitt ställningstagande beakta att de
beräknat ökade driftskostnader som följer av fördyringen, ej ryms inom socialnämndens budget på kort sikt, d.v.s. för perioden 2012-2014.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

SN § 10
SNAU § 27

s. 8 (15)

2012-02-16
2012-02-09

Dnr: SN 2011:228.733

Yttrande över motion angående utökning av verksamheten
”Öppen Mötesplats”
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har beretts tillfälle att till kommunstyrelsen inkomma med yttrande över motion från Martha Henriksson-Witt (C) och Lars-Göran Svensson (C)
angående utökning och lokalisering av verksamheten Öppen Mötesplats.
I ärendet föreligger
– tjänsteskrivelse 2012-02-01, från förvaltningen
Förvaltningens förslag till beslut

- Socialnämnden beslutar att besvara motionen i enlighet med tjänsteskrivelse,
daterad 2012-02-01.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
-

Socialnämnden lämnar följande yttrande över motionen angående utökning
av verksamheten ”Öppen Mötesplats”:
”Socialnämnden har en sammanhållande uppgift för öppen social träffpunktsverksamhet för äldre personer. Inom ramen för detta uppdrag kartlägger, planerar och genomför förvaltningen aktiviteter som ger möjlighet till social gemenskap och gemensamma måltider. Det är viktigt att verksamheten hela tiden
fortsätter vara flexibel utifrån deltagarnas önskemål om plats och innehåll.
En utökning av verksamheten Öppen Mötesplats vore både önskvärt och lovvärt, men bedöms i nuläget inte kunna prioriteras. Öppen Mötesplats ingår i
kommunens sociala träffpunktsverksamheter för äldre personer. Målet med
deltagandet i Öppen Mötesplats är att integrera nuvarande deltagare i dessa
kommande aktiviteter, vilket i sin tur ger utrymme och möjlighet för nya deltagare inom ramen för Öppen Mötesplats.
Träffpunktsverksamheten kommer under 2012 att verka för att fler grupper
och/eller klubbar med gemensamma intressen bildas. Samverkan internt och
med frivilligorganisationer inom kommunen kommer att fortsätta utvecklas.
forts.
Utdragsbestyrkande
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I nämndsplanen för 2011 var ett av effektmålen att Öppen Mötesplats skulle
vara öppen fem dagar i veckan och kunna ta emot fem gäster per dag. Målet
är uppfyllt.
Nämndsplanen för 2012 pekar på att förvaltningen ska utöka samarbetet med
kultur- och fritidsförvaltningen. Nämnden kan se att ett utökat samarbete
skulle gagna målgruppen.”
SN § 10
Socialnämndens beslut
-

Socialnämnden lämnar följande yttrande över motionen angående utökning
av verksamheten ”Öppen Mötesplats”:
”Socialnämnden har en sammanhållande uppgift för öppen social träffpunktsverksamhet för äldre personer. Inom ramen för detta uppdrag kartlägger, planerar och genomför förvaltningen aktiviteter som ger möjlighet till social gemenskap och gemensamma måltider. Det är viktigt att verksamheten hela tiden
fortsätter vara flexibel utifrån deltagarnas önskemål om plats och innehåll.
En utökning av verksamheten Öppen Mötesplats vore både önskvärt och lovvärt, men bedöms i nuläget inte kunna prioriteras. Öppen Mötesplats ingår i
kommunens sociala träffpunktsverksamheter för äldre personer. Målet med
deltagandet i Öppen Mötesplats är att integrera nuvarande deltagare i dessa
kommande aktiviteter, vilket i sin tur ger utrymme och möjlighet för nya deltagare inom ramen för Öppen Mötesplats.
Träffpunktsverksamheten kommer under 2012 att verka för att fler grupper
och/eller klubbar med gemensamma intressen bildas. Samverkan internt och
med frivilligorganisationer inom kommunen kommer att fortsätta utvecklas.
I nämndsplanen för 2011 var ett av effektmålen att Öppen Mötesplats skulle
vara öppen fem dagar i veckan och kunna ta emot fem gäster per dag. Målet
är uppfyllt.
Nämndsplanen för 2012 pekar på att förvaltningen ska utöka samarbetet med
kultur- och fritidsförvaltningen. Nämnden kan se att ett utökat samarbete
skulle gagna målgruppen.”

Utdragsbestyrkande
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2012-02-16
2012-02-09

Dnr: SN 2012:26.042

Bokslut avseende socialnämnden år 2011
Ärendebeskrivning
2012-02-17 ska nämndernas bokslut för 2011 lämnas in till Lomma kommuns
ekonomienhet.
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonom Ingela Karlström information
om bokslutet för 2011.
I ärendet föreligger
- Socialnämnden bokslut 2011
- Årsredovisning 2011 Individ- och familjeomsorg
- Årsredovisning 2011 Hälsa, vård och omsorg
- Årsredovisning 2011 LSS-verksamhet
Arbetsutskottets beslut
-

Ärendet överlämnas till socialnämnden utan eget ställningstagande.

SN § 11
Socialnämndens handläggning
Vid nämndens sammanträde lämnar förvaltningen information om bokslutet för
2011. Även Ida Ek och Birgitta Gyllensten, Carema Care, lämnar information.
Sammanträdet ajournerades kl. 09.40-10.00 och 12.00-13.00
Överläggning
Ordföranden yrkar, med instämmande av Lena Forsberg, att socialnämnden ska
besluta att godkänna föreliggande förslag till bokslut för socialnämnden 2011, inklusive förslag till text avseende socialnämndens verksamhet i årsredovisningen,
dock med den ändringen att sista stycket under rubriken Årets händelser i Årsredovisning 2011, Hälsa vård och omsorg, ska utgå.
forts.

Utdragsbestyrkande
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Conny Bäck yrkar att socialnämnden ska godkänna föreliggande förslag till bokslut för socialnämnden 2011, inklusive förslag till text avseende socialnämndens
verksamhet i årsredovisningen.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på sitt
eget m.fl. yrkande och Conny Bäcks yrkande, varefter socialnämnden bifaller ordförandens m.fl. yrkande.
Socialnämndens beslut
-

Ida Ek och Birgitta Gyllensten, Carema Care, medges närvaro- och yttranderätt.

-

Föreliggande förslag till bokslut för socialnämnden 2011, inklusive förslag till
text avseende socialnämndens verksamhet i årsredovisningen, godkännes,
dock med den ändringen att sista stycket under rubriken Årets händelser i Årsredovisning 2011, Hälsa vård och omsorg, ska utgå.

-

Uppdrages åt förvaltningen att identifiera de mest ledande styrnyckeltalen för
kvalitet och ekonomi.
___________________

Utdragsbestyrkande
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2012-02-16
2012-02-09

Dnr: SN 2012:29.042

Anhållan om undantag från överföring av budgetavvikelser i socialnämndens drift- och investeringsbudget från år 2011 till år 2012
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde 2010-11-25 (KF §97/2010) nya regler för överföring av budgetavvikelser. De nya reglerna innebär att samtliga redovisade överoch underskott ska överföras till nästkommande budgetår.
Med anledning av socialnämndens senast fastställda prognos för helårsutfall 2011
(-11.100 tkr) anhöll socialnämnden i november 2011 (§ 96) hos kommunfullmäktige om undantag från överföring av budgetavvikelser om preliminärt -11.100 tkr i
nämndens driftbudget för 2011.
Kommunfullmäktige har fattat följande beslut i ärendet (KF §110/2011):
”Socialnämndens avvikelse om -11.100 tkr i årsredovisningen för år 2011 godkännes. Definitiv summa avseende undantag fastställes i samband med beslut om
överföring av budgetavvikelser från år 2011 till år 2012.”
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonom Ingela Karlström en redogörelse för förslaget till överföring av budgetavvikelser i drift- och investeringsredovisning.
I ärendet föreligger
- tjänsteskrivelse 2012-02-06 från förvaltningen
Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om undantag
från överföring av budgetavvikelser i socialnämndens driftbudget 2011 om
-10.448 tkr.

-

Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om att investeringsmedel om 62 tkr överförs till 2012.

Arbetsutskottets beslut
-

Ärendet överlämnas till socialnämnden utan eget ställningstagande.
forts.
Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens handläggning
Conny Bäck yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
-

Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om undantag
från överföring av budgetavvikelser i socialnämndens driftbudget 2011 om
-10.448 tkr.

-

Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om att investeringsmedel om 62 tkr överförs till 2012.
___________________

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut och meddelanden
1. Beslut fattade på delegation.
- Delegationsrapport 2012-01-20 - 2012-02-09
2. Protokoll Kammarrätten i Göteborg, 2012-01-16 Mål nr 9027-11 angående
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (2011:453); nu fråga om prövningstillstånd.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
3. Beslut Förvaltningsrätten i Malmö, 2012-01-23 Mål nr 464-12 E angående
omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet.
4. Info No 4 – Information om upphandlingar enligt LOU inför 2013.
5. Lomma Kommun – Budget 2012
Förvaltningens förslag till beslut
-

Delegationsbesluten och meddelandena läggs till handlingarna

Socialnämndens beslut
- Delegationsbesluten och meddelandena läggs till handlingarna
___________________

Utdragsbestyrkande
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2012-02-16

Dnr: SN 2012:2.709

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet informerar förvaltningschefen om tidplanen för arbetet inför
upphandling av driftentrenad av vård och omsorg i eget och särskilt boende.
Socialnämndens beslut
- Socialnämnden har tagit del av informationen.
___________________

Utdragsbestyrkande

