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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

2012-10-02

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

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

Övriga
Björn Haaland (M)
Gustav Carlberg (M)
Anna Ericson (M)
Krister Wiman (M)
Monika Sandelin (M)
Catrin Koch (M)
Kim Köster (M)
Lena Svensson (C)

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare, §§ 71-74
ersättare
ersättare

Britt-Marie Pettersson
Lennart Eriksson

förvaltningschef
avdelningschef

Utdragsbestyrkande

s. 2 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

s. 3 (9)

2012-10-02
2012-09-18

SN § 70
SNAU § 111

Dnr: SN 2012:164.042

Delårsrapport avseende perioden 2012-01-01--2012-08-31 samt
helårsprognos för 2012
Ärendebeskrivning
Föreligger delårsrapport avseende perioden 2012-01-01--2012-08-31 samt helårsprognos för 2012.
I ärendet föreligger
- Delårsrapport 2012, socialnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag som nämndens delårsrapport per 2012-08-31.

-

Socialnämnden beslutar att överlämna delårsrapport per 2012-08-31 till kommunstyrelsen.

Sammanträdet ajourneras kl. 10.30-10.35.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
-

Socialnämnden beslutar att lägga delårsrapport avseende perioden 2012-01-01-2012-08-31 till handlingarna.

-

Socialnämnden beslutar att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen,
med följande kommentar:
Socialnämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på att
- kostnadsläget har sänkts med 13,3 mnkr
- samtliga sparbeting är fullt ut genomförda
- omorganisation med kundfokus och ständigt förbättringsarbete är under implementering
- de två sistnämnda beräknas nå full effekt under 2013.
__________________

forts.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

s. 4 (9)

2012-10-02
2012-09-18

SN § 70
SNAU § 111

Dnr: SN 2012:164.042
forts.

Socialnämndens handläggning
Sammanträdet ajourneras kl. 19.00-19.15.
Yrkanden
Ordförande yrkar, med instämmande från Robert Wenglén (M), Lena Forsberg
(M), Lennart Badersten (M), Anita Ekdahl (M), Lena Archenholtz (M), Britt
Hjertqvist (FP) och Per Lindell (SPI), att socialnämnden ska besluta i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Conny Bäck (S) yrkar, med instämmande från Barbro Söderberg (S), att socialnämnden ska besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
”uppkommet underskott ska regleras i samband med bokslutsdispositionerna”.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget m.fl yrkande och Conny Bäcks (S) m.fl
yrkande och finner att socialnämnden antar ordförandes m.fl yrkande.
Socialnämndens beslut
-

Socialnämnden beslutar att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen,
med följande kommentar:
Socialnämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på att
- kostnadsläget har sänkts med 13,3 mnkr
- samtliga sparbeting är fullt ut genomförda
- omorganisation med kundfokus och ständigt förbättringsarbete är under implementering
- de två sistnämnda beräknas nå full effekt under 2013.
__________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
SN § 71
SNAU § 85

s. 5 (9)

2012-10-02
2012-06-14

Dnr: SN 2012:105.739

Rapport om effekterna av övergången till rambeslut inom hemtjänsten
Ärendebeskrivning
Före den 1 september 2010 fattades detaljerade biståndsbeslut för varje insats,
som sedan verkställdes och utfördes av antingen Carema Care eller den kommunala hemtjänsten. Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att se över och effektivisera hanteringen av biståndsbeslut, vilket skedde inom ramen för Kundvalsprojektet.
Efter den 1 september 2010 tillämpas tre olika sorters rambeslut: rambeslut om
omvårdnad, rambeslut om hjälp i särskilt boende och rambeslut om dagverksamhet.
Förvaltningen rapporterar i skrivelse om effekterna kring rambeslut för omvårdnad.
I ärendet föreligger
– tjänsteskrivelse 2012-05-29, från förvaltningen
Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämnden har tagit del av rapporten.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
- Socialnämnden har tagit del av rapporten.
__________________
Socialnämndens beslut
- Socialnämnden har tagit del av rapporten.
__________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
SN § 72
SNAU § 112

s. 6 (9)

2012-10-02
2012-09-18

Dnr: SN 2012:163.007

Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av brandskydd på
äldreboenden”
Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av Lomma kommuns revisorer genomfört en granskning av
brandskyddet på äldreboenden. Av granskningen framgår det att:
1.
2.
3.
4.

Styrdokumenten för brandskydd endast delvis är aktuella och relevanta.
Delegationerna för brandskyddet är skrivna enligt fel lagstiftning och beslut
enligt dem har inte skriftligen rapporterats tillbaka.
Årets internkontrollplan för socialnämnden och de kommunövergripande säkerhetsanvisningarna visar på olika ansvarsfördelning, vilket skapar otydlighet.
Socialnämnden inte aktivt följer upp brandskyddet inom äldreomsorgen på ett
tillfredsställande sätt och endast till viss del kan anses ha tillräckligt intern
kontroll.

Följande vidtagna och planerade åtgärder som svar på PWCs rapport redovisas i
tjänsteskrivelse 2012-09-10:
1. Styrdokumenten, med bl a rutiner och riktlinjer inom förvaltningen har omarbetats utifrån det nya styrdokumentet avseende systematiskt brandskyddsarbete.
2. Förvaltningen bedömer att det finns väl kända rutiner och riktlinjer för det löpande arbetet med brandskydd inom äldreboendena. Regelbundna kontroller
samt årliga brandövningar genomförs med all personal. Delegationerna inom
förvaltningen har setts över och kommer att korrigeras i enlighet med det nya
styrdokumentet för systematiskt brandskyddsarbete. Rutin för skriftlig återrapportering har tagits fram.
3. De förbättringar och de förtydliganden som görs i de nya styrdokumenten,
klargör ansvarsfördelningen mellan nämnder och förvaltningar samt klargör
eventuella oklarheter avseende rutinerna för uppföljning.
4. För att socialnämnden ska kunna fullgöra sitt ansvar kommer förvaltningen
att årligen, i enlighet med den interna kontrollplanen, skriftligt redovisa det
systematiska brandskyddsarbetet som är genomfört inom socialnämndens ansvarsområde.
I ärendet föreligger
- tjänsteskrivelse 2012-09-10, från förvaltningen
- revisionsrapport Granskning av brandskydd på äldreboenden
forts.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
SN § 72
SNAU § 112

s. 7 (9)

2012-10-02
2012-09-18

Dnr: SN 2012:163.007
forts.

Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämnden beslutar att anta tjänsteskrivelse, daterad 2012-09-10 som
nämndens yttrande till kommunrevisionen.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
-

Socialnämnden beslutar att anta tjänsteskrivelse, daterad 2012-09-10 som
nämndens yttrande till revisionen.
__________________
Socialnämndens beslut
-

Socialnämnden beslutar att anta tjänsteskrivelse, daterad 2012-09-10 som
nämndens yttrande till revisionen.
__________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SN § 73

s. 8 (9)

2012-10-02
Dnr: SN 2012:11.002

Delegation och meddelanden
1.

Information om beslut fattade på delegation.
- Delegationsrapport 2012-08-31 - 2012-09-28
(I pärm 1 vid sammanträdet.)

2.

Lex Sarah-anmälan Carema Care, 2012-06-13 angående brist i bemötande hos
vårdtagare.
(I pärm 1 vid sammanträdet.)

3. Beslut Socialstyrelsen, 2012-08-28 Dnr 9.3.1-30301/2011, Lex Mariaanmälan angående fördröjd behandling.
Socialstyrelsen beslutar att avsluta ärendet.
(I pärm 1 vid sammanträdet.)
4.

Dom Förvaltningsrätten i Malmö, 2012-09-13 Mål nr 4473-12, överklagat beslut i form av korttidsboende.
Förvaltningsrätten avvisar överklagandet i den del det avser yrkande om bistånd i form av särskilt boende.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.
(I pärm 1 vid sammanträdet.)

5.

Protokoll Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 5204-12, överklagat avgörande
angående bistånd i form av boende; fråga om prövningstillstånd.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
(I pärm 1 vid sammanträdet.)

6.

Ordförandebeslut, Remiss Hastighetsplan Lomma kommun 2012-09-11,
(I pärm 2 vid sammanträdet.)

7. Ordförandebeslut, Underrättelse – utställning, Förslag till detaljplan för del av
Önnerup 1:2 m fl, område mellan Bjärred och Habo Ljung.
(I pärm 2 vid sammanträdet.)
Förvaltningens förslag till beslut
- Delegationsbeslut och meddelanden läggs till handlingarna
__________________
Socialnämndens beslut
- Delegationsbeslut och meddelanden läggs till handlingarna
__________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SN § 74

s. 9 (9)

2012-10-02
Dnr: SN 2012:2.709

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnar förvaltningen information om
- anmälan enligt Lex Sarah inom Humanas LSS-verksamhet,
- antalet aktuella ansökningar om särskilt boende; åtta, varav fyra från annan
kommun,
- förvaltningens pågående arbete med planering av och förberedelse för Förenade
Cares övertagande av hemtjänst respektive särskilt boende i hela kommunen fr o
m 2013-03-01,
- förvaltningens pågående arbete med planering av och förberedelse för kommunens övertagande av all hemsjukvård i hela kommunen fr o m 2013-03-01,
- ny verksamhetschef för Caremas särskilda boenden i Lomma.
Socialnämndens beslut
- Socialnämnden har tagit del av informationen.
__________________

Utdragsbestyrkande

