SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tid
Beslutande

2013-01-22
Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma
Tisdagen den 22 januari 2013, kl. 18.30-20.30
Se bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Se bifogad närvaroförteckning

Utses att justera
Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Barbro Söderberg

SOCIALNÄMNDEN
Plats

Kommunhuset i Lomma, 2013-01-29
Sekreterare
Ordförande

Justerande

__________________________ Paragrafer 1-9
Lennart Eriksson
__________________________
Sofia Forsgren-Böhmer
__________________________
Barbro Söderberg
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2013-01-22
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2012-01-30

Datum för anslags
nedtagande

2012-02-21

Socialförvaltningen, Kommunhuset i Lomma
_____________________________________
Utdragsbestyrkande

s. 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

2013-01-22

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

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

Övriga
Gustav Carlberg (M)
Anna Ericson (M)
Krister Wiman (M)
Monika Sandelin (M)
Catrin Koch (M)
Kim Köster (M)
Lena Svensson (C)
Per-Erik Persson (S)

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Britt-Marie Pettersson
Lennart Eriksson
Lotta Widén-Odder

förvaltningschef
avdelningschef
avdelningschef, §§ 1-4

Utdragsbestyrkande

s. 2 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

SN § 1
SNAU § 2

s. 3 (14)

2013-01-22
2013-01-10

Dnr: SN 2012:208.759

Yttrande till Socialstyrelsen enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen.
Dnr 9.2-56210/2012
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen begär yttrande av socialnämnden med anledning av inkommet
klagomål från en enskild person angående socialtjänsten i Lomma kommun.
Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande och föreslår att socialnämnden antar yttrande som sitt eget och skickar det till Socialstyrelsen i enlighet med begäran.
I ärendet föreligger
– tjänsteskrivelse 2012-12-04 från förvaltningschef Britt-Marie Pettersson och
enhetschef Li Djurfeldt
Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget och skickar det till Socialstyrelsen
i enlighet med begäran.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
-

Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget och skickar det till Socialstyrelsen
i enlighet med begäran.
__________________
SN § 1
Socialnämndens beslut
-

Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget och skickar det till Socialstyrelsen
i enlighet med begäran.
__________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

s. 4 (14)

2013-01-22
2013-01-10

SN § 3
SNAU § 5

Dnr: SN 2012:45.042

Månadsrapport januari-november 2012
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har upprättat månadsrapport januari-november 2012. Budgetavvikelsen för rapporteringsperioden är -1.987 tkr. Uppskattad helårsprognos för socialnämnden är -2.965 tkr.
I ärendet föreligger
- Månadsrapport januari-november 2012
Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av föreliggande månadsrapport januari-november 2012.

-

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att informationen om månadsrapport
januari-november 2012 ska ges vid socialnämndens nästkommande sammanträde.

Arbetsutskottets beslut
-

Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av föreliggande månadsrapport januari-november 2012.

-

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att informationen om månadsrapport
januari-november 2012 ska ges vid socialnämndens nästkommande sammanträde.

-

Månadsrapporten januari-november 2012 överlämnas som information till
kommunstyrelsen.
__________________
SN § 3
Socialnämndens beslut
-

Socialnämnden har tagit del av föreliggande månadsrapport januari-november
2012.
__________________
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

SN § 4
SNAU § 6

s. 5 (14)

2013-01-22
2013-01-10

Dnr: SN 2012:240.720

Uppdrag samarbete, delredovisning nr 1
Ärendebeskrivning
Under hösten 2012 påbörjades ett projekt inom socialförvaltningen och UKFförvaltningen med mål att:
- stärka och utveckla samarbetet mellan socialförvaltningen och UKFförvaltningen
- ta fram samt implementera arbetssätt och metoder som underlättar samarbetet
och stärker förmågan att möta behoven för barn, unga och deras föräldrar
- säkerställa kompetensen hos medarbetarna inom de olika verksamheterna inom
det aktuella området.
Syften med projektet är att
- främja och säkerställa goda levnadsvillkor för barn, unga och deras föräldrar
- erbjuda möjligheter till stöd och hjälp tidigt för att underlätta och stärka föräldraskapet
- förebyggande arbete ska prioriteras
Projektet kommer i huvudsak att genomföras under 2013. Nytt arbetssätt och nya
metoder ska vara implementerade i organisationen 2014-01-01.
Förvaltningen lämnar i delredovisning 1 en redovisning och lägesrapport.
I ärendet föreligger
– tjänsteskrivelse 2012-12-27, från förvaltningen.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
- Socialnämnden har tagit del av informationen.
__________________
Forts.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

2013-01-22

SN § 4 (forts.)

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden har tagit del av informationen.
__________________

Utdragsbestyrkande

s. 6 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

SN § 5
SNAU § 7

s. 7 (14)

2013-01-22
2013-01-10

Dnr: SN 2012:185.779

Ställningstagande angående hemsjukvård
Ärendebeskrivning
Sedan flera år tillbaka finns det olika uppfattningar om hur långt kommunernas
hemsjukvårdsansvar sträcker sig. I det dagliga arbetet ställer detta till mycket bekymmer och den enskilde patienten riskerar att drabbas.
Hur man ska hantera den uppkomna situationen i Skåne har behandlats i olika fora
och resulterat i det åttapunktsprogram som Kommunförbundet Skånes och Region
Skånes styrelser ställt sig bakom. För att ytterligare förtydliga vad detta ställningstagande innebär för kommunernas del har Kommunförbundet Skåne, tillsammans
med ett antal kommuner i Skåne, ansvariga politiker och tjänstemän, tagit fram en
skrivelse, daterad 2012-09-17.
I skrivelser 2012-12-04 respektive 2012-12-14 informerar Kommunförbundet
Skåne om en tillfällig överenskommelse mellan förbundet och Region Skåne, gällande specialistläkarledd hemsjukvård.
Kommunförbundet Skåne rekommenderar samtliga kommuner
- att ställa sig bakom skrivelse 2012-09-17 samt
- att agera i enlighet med det nya tillfälliga avtalet gällande specialistläkarledd
hemsjukvård.
I ärendet föreligger
– tjänsteskrivelse 2012-12-27, från förvaltningen.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämnden ställer sig bakom Kommunförbundet Skånes skrivelse 201209-17 avseende kommunal hemsjukvård samt antar det nya tillfälliga avtalet
2012-12-14/2012-12-04 i frågor som gäller specialistläkarledd hemsjukvård,
för tillämpning fr.o.m. 2013-02-01 och intill dess att en ny överenskommelse
är på plats.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
-

Socialnämnden ställer sig bakom Kommunförbundet Skånes skrivelse 201209-17 avseende kommunal hemsjukvård samt antar det nya tillfälliga avtalet
Forts.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

s. 8 (14)

2013-01-22
2013-01-10

SN § 5 (forts.)
SNAU § 7 (forts.)

2012-12-14/2012-12-04 i frågor som gäller specialistläkarledd hemsjukvård,
för tillämpning fr.o.m. 2013-02-01 och intill dess att en ny överenskommelse är
på plats.
__________________
Socialnämndens beslut
-

Socialnämnden ställer sig bakom Kommunförbundet Skånes skrivelse 201209-17 avseende kommunal hemsjukvård samt antar det nya tillfälliga avtalet
2012-12-14/2012-12-04 i frågor som gäller specialistläkarledd hemsjukvård,
för tillämpning fr.o.m. 2013-02-01 och intill dess att en ny överenskommelse
är på plats.
__________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

SN § 6
SNAU § 8

s. 9 (14)

2013-01-22
2013-01-10

Dnr: SN 2011:120.060

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om
mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i
Sverige, s.k. ensamkommande barn
Ärendebeskrivning
Varje år kommer ett stort antal barn och ungdomar utan vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl. Kommuner ska, enligt lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., ordna boende för både asylsökande och ensamkommande barn och
ungdomar som har fått uppehållstillstånd. Kommuner som tecknar avtal med Migrationsverket om sådant mottagande erhåller statlig ersättning.
Utöver boendet omfattar kommunens ansvar att
- utse god man,
- se till att barnet får skolundervisning,
- efter det att uppehållstillstånd beviljats, ansvara för fortsatta insatser under
barnets uppväxt och för barnets integration.
Kommunfullmäktige har 2010-12-09, § 133, uttalat sin avsikt att Lomma kommun
ska träffa överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar i enlighet med vissa huvudprinciper.
Samtidigt bemyndigades socialnämnden att teckna avtal för 2011 samt att framöver, inför varje kalenderår, träffa överenskommelse med Migrationsverket/länsstyrelsen. Socialnämnden beslutade 2011-05-31, § 51, att godkänna överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av åtta asylsökande barn utan
legal vårdnadshavare i Svergie, s.k. ensamkommande barn, avseende perioden
2011-08-01--2012-07-31.
Då gällande avtal om mottagande med Migrationsverket löpte ut 2012-07-31 har
förvaltningen, med stöd av kommunens kanslichef Eva Elfborg, under hösten
2012 förhandlat med länsstyrelsen beträffande villkor för ny överenskommelse
om mottagande av ensamkommande barn, avseende perioden 2012-08-01–201307-31. Utgångspunkten för förhandlingarna har varit kommunfullmäktiges avsiktsförklaring och bemyndigande till socialnämnden 2010-12-09 respektive
2012-06-14.
Forts.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

s. 10 (14)

2013-01-22
2013-01-10

SN § 6
SNAU § 8 (forts.)

Föreliggande förslag innebär att Lomma kommun åtar sig att ta emot fem asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, under
perioden 2012-08-01--2013-07-31 och att kommunen erhåller ekonomisk ersättning som enligt förvaltningen bedöms motsvara kommunens kostnader för verksamheten.
I ärendet föreligger
- tjänsteskrivelse 2012-12-27, från förvaltningen.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämnden godkänner förslag 2012-12-27 till ”Överenskommelse om
mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn” avseende perioden 2012-08-01--2013-07-31, mellan
Migrationsverket och Lomma kommun.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
-

Socialnämnden godkänner förslag 2012-12-27 till ”Överenskommelse om
mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn” avseende perioden 2012-08-01--2013-07-31, mellan
Migrationsverket och Lomma kommun.

- Uppdrages år ordföranden och förvaltningschefen att underteckna avtalet.
__________________
Socialnämndens beslut
-

Socialnämnden godkänner förslag 2012-12-27 till ”Överenskommelse om
mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn” avseende perioden 2012-08-01--2013-07-31, mellan
Migrationsverket och Lomma kommun.

- Uppdrages år ordföranden och förvaltningschefen att underteckna avtalet.
__________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

SN § 7

s. 11 (14)

2013-01-22

Dnr: SN 2013:28.002

Delegationsbeslut och meddelanden
1. Beslut fattade på grund av delegation.
-Delegeringslista IFO 2012-11-23 – 2013-01-15
-Delegationslista HVO 2012-11-23 – 2013-01-15
-Delegationslista avgiftsbeslut 2012-11-23 – 2013-01-15
2. Sammanställning över beslut fattade på delegation av socialnämndens ordförande.
-Detaljplan för Fjelie NN m fl i Fjelie.
-Detaljplan för Vinstorp NN m fl (Hans Hanssons gård)
-Detaljplan för del av Bjärred NN m fl (Alfredshällsskolan)
3. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2013-01-10, med utskottets beslut.
4. Dom Förvaltningsrätten i Malmö, 2012-12-12 Mål nr NN gällande Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
Förvaltningsrätten avslår överklagandena.
5. Dom Förvaltningsrätten i Malmö, 2012-12-03 Mål nr NN gällande Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
6. Dom Förvaltningsrätten i Malmö, 2012-11-05 Mål nr NN gällande Korttidsvistelse enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
7. Dom Kammarrätten i Göteborg, 2012-11-29 Mål nr NN gällande Bostad med
särskild service.
Kammarrätten avslår överklagandet och yrkandet om att yttrande ska inhämtas
från Socialstyrelsen. Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessbeslut och beslutar att sekretessbestämmelsen i 26 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på de uppgifter om
enskilds personliga förhållanden som lagts fram vid kammarrättens förhandling
inom stängda dörrar och inte tagits in i denna dom.
8. Protokoll från kommunstyrelsen, § 225 angående revidering av internhyressystemet ”Handbok Internhyra” och ”Uppdragsbeskrivning – Fastighetsavdelning”.
Forts.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

s. 12 (14)

2013-01-22

SN § 7 (forts.)

9.

Protokoll från kommunstyrelsen, § 212 angående fastställande av reviderade
Säkerhetsanvisningar för Lomma kommun.

10. Redovisning av erhållna anslag om 6.000 kr, från Mag- och tarmföreningen i
Skåne.
11. Återrapportering från Patientnämnden, 2012-11-29.
12. Skrivelse från Synskadades Riksförbund angående Lagstadgad rätt till ledsagning ökar makten över våra liv.
13. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare, år 2012, från Carema care.
14. Cirkulär 12:72. Utfall i kostnads- och LSS-utjämningen 2013, från Sveriges
Kommuner och Landsting.
Förvaltningens förslag till beslut
- Delegationsbesluten och meddelandena läggs till handlingarna.
Socialnämndens beslut
- Delegationsbesluten och meddelandena läggs till handlingarna.
__________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

SNAU § 8

s. 13 (14)

2013-01-10

Dnr: SN 2013:9.709

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om ett aktuellt individärende.
Socialnämndens beslut
- Socialnämnden har tagit del av informationen.
__________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

SNAU § 9

s. 14 (14)

2013-01-10

Dnr: SN 2013:27.700

Övrigt
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet diskuteras frågan om namn på Centrumsgatans boende.
Socialnämndens beslut
- Socialnämnden har tagit del av informationen.
__________________

Utdragsbestyrkande

