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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

2013-02-14

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)
Per-Erik Persson (S)

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Britt-Marie Pettersson
Lennart Eriksson
Lotta Widén-Odder

förvaltningschef
avdelningschef
avdelningschef, § 10

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
SN § 10
SNAU § 14

s. 3 (13)

2013-02-14
2013-02-05

Dnr: SN 2013:29.042

Årsredovisning 2012
Ärendebeskrivning
Nämndernas årsredovisning för år 2012 ska lämnas senast 2013-02-18.
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar förvaltningen information om årsredovisningen för år 2012.
I ärendet föreligger
- Socialnämnden bokslut 2012
- Årsredovisning 2012 Individ- och familjeomsorg
- Årsredovisning 2012 LSS-verksamhet
- Årsredovisning 2012 Hälsa, vård och omsorg
Arbetsutskottets beslut
-

Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

- Ärendet överlämnas till socialnämnden utan eget ställningstagande.
__________________
Socialnämndens handläggning
Vid nämndens sammanträde lämnar förvaltningen information om årsredovisningen för år 2012.
SN § 10
Socialnämndens beslut
-

Socialnämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning
2012 för Individ- och familjeomsorg, LSS-verksamhet respektive Hälsa, vård
och omsorg.
__________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
SN § 11
SNAU § 15

s. 4 (13)

2013-02-14
2013-02-05

Dnr: SN 2013:26.042

Anhållan om undantag från överföring av budgetavvikelser i
socialnämndens drift – och investeringsbudget från år 2012 till år
2013
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde 2010-11-25 (KF §97/2012) nya regler för överföring
av budgetavvikelser. Reglerna har därefter reviderats 2012-02-09 (KF § 15/12). De
nya reglerna innebär att samtliga redovisade över- och underskott ska överföras till
nästkommande budgetår.
Med anledning av socialnämndens prognostiserade helårsutfall 2012 per 2012-08-31
beslutade kommunfullmäktige i samband med godkännande av delårsrapporten att
godkänna socialnämndens prognostiserade avvikelse för helåret om max 6,0 mnkr.
Budgetavvikelser i socialnämndens driftbudget 2012
Totalt redovisar socialnämnden en negativ budgetavvikelse på 2 463 tkr för 2012.
Hälsa, vård och omsorg (HVO) uppvisar en negativ budgetavvikelse på 2 384 tkr,
LSS-verksamheten en positiv budgetavvikelse på 570 tkr och individ- och familjeomsorg (IFO) en negativ budgetavvikelse på 649 tkr.
För HVO förklaras det negativa utfallet i huvudsak av ökade personalkostnader
inom hemtjänst och korttid för ökad nattbemanning på grund av skyddsåtgärder
för personer med demenssjukdom samt omställningskostnader i samband med
omförhandling av kollektivavtal inom hemtjänsten. Omstruktureringskostnader
har tillkommit i samband med driftsättning av ny organisation.
Inom LSS-verksamheten förklaras den positiva budgetavvikelsen framförallt av
ett retroaktivt beslut från Försäkringskassan avseende personlig assistans enligt
SFB. Antal ärenden med behov av personlig assistans enligt LSS har fortsatt att
öka. Ytterligare fyra personer har beviljats insatsen sedan budgeten beslutades.
IFO visar en negativ budgetavvikelse som huvudsakligen beror på ökat behov av
institutionsvård för både barn och vuxna samt dyrare placeringar. Behovet av försörjningsstöd har varit mindre än budgeterat. Även här har omstruktureringskostnader tillkommit i samband med driftsättning av ny organisation.
forts.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
SN § 11
SNAU § 15
(forts.)

s. 5 (13)

2013-02-14
2013-02-05

Dnr: SN 2013:26.042

Budgetavvikelser i socialnämndens investeringsbudget 2012
Totalt redovisar socialnämnden en positiv budgetavvikelse på 434 tkr. Av dessa
önskas 60 tkr överföras till 2013 på grund av att leveransen av taklyftar skedde
under hösten 2012 men fakturan kom långt senare och kunde därför inte bokföras
förrän 2013.
I ärendet föreligger
- tjänsteskrivelse 2013-02-04 från förvaltningen
Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om undantag från
överföring av budgetavvikelser i socialnämndens driftbudget 2012 om -2 463
tkr.

-

Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om att investeringsmedel om 60 tkr överförs till 2013.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
-

Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om undantag från
överföring av budgetavvikelser i socialnämndens driftbudget 2012 om -2 463
tkr.

-

Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om att investeringsmedel om 60 tkr överförs till 2013.
__________________
SN § 11
Socialnämndens beslut
-

Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om undantag från
överföring av budgetavvikelser i socialnämndens driftbudget 2012 om -2 463
tkr.

-

Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om att investeringsmedel om 60 tkr överförs till 2013.
__________________
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
SN § 12
SNAU § 17

s. 6 (13)

2013-02-14
2013-02-05

Dnr: SN 2013:15.779

Rapport avseende kvalitetsarbetet och patientsäkerhetsarbetet
med utgångspunkt i avvikelserapporteringen år 2012
Ärendebeskrivning
HVO-verksamheten i kommunal regi och Carema Care AB har redovisat patientsäkerhetsberättelser för 2012. Dessa verksamheter och LSS-verksamheten har
gjort en sammanställning av kvalitetsarbete med utgångspunkt i rapporterade avvikelser. Carema Cares patientsäkerhetsberättelse lämnas till socialnämnden för
kännedom.
I ärendet föreligger
- tjänsteskrivelse 2013-01-23, från förvaltningen.
- patientsäkerhetsberättelse 2012, HVO-verksamheten i kommunal regi
- sammanställning av avvikelser inom LSS-verksamheten 2012
- patientsäkerhetsberättelse 2012 Lomma, Carema Care AB
- medicinskt ansvarig sjuksköterskas delegeringsuppföljning
- medicinskt ansvarig sjuksköterskas uppföljning genom observationer
Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
- Socialnämnden har tagit del av informationen.
__________________
SN § 12
Socialnämndens beslut
- Socialnämnden har tagit del av informationen.
__________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
SN § 13
SNAU § 18

s. 7 (13)

2013-02-14
2013-02-05

Dnr: SN 2013:30.709

Uppföljning/egenkontroll och utveckling 2012 av synpunkts- och
klagomålshanteringen (LUKAS)
Ärendebeskrivning
Årligen görs en uppföljning/egenkontroll av synpunkts- och klagomålshanteringen (LUKAS). Målet med dessa uppföljningar är att socialnämnden ska
- ha en tydlig, välkänd och brukarvänlig synpunkts- och klagomålshantering
- lära av synpunkter, klagomål, beröm och förbättringsförslag och därigenom utveckla verksamheten
I ärendet föreligger
- tjänsteskrivelse 2013-01-28 från förvaltningen.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämnden har tagit del av informationen samt överlämnar till socialförvaltningen att göra kvalitetsförbättringar utifrån årets resultat.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
-

Socialnämnden har tagit del av informationen samt överlämnar till socialförvaltningen att göra kvalitetsförbättringar utifrån årets resultat.
__________________
SN § 13
Socialnämndens beslut
-

Socialnämnden har tagit del av informationen samt överlämnar till socialförvaltningen att göra kvalitetsförbättringar utifrån årets resultat.
__________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
SN § 14
SNAU § 19

s. 8 (13)

2013-02-14
2013-02-05

Dnr: SN 2011:176.042

Sammanställning över genomförd intern kontroll 2012 inom
socialnämndens verksamhetsområde
Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska, enligt kommunens reglemente för intern kontroll, upprätta en
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Uppföljningen av den interna kontrollen ska, i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll,
rapporteras till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer senast i samband
med årsbokslutets upprättande.
Socialnämnden har 2011-10-04, § 72, fastställt plan för internkontroll 2012. Föreligger sammanställning över genomförd intern kontroll 2012.
I ärendet föreligger
– tjänsteskrivelse 2013-01-29 från förvaltningen.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämnden har tagit del av förvaltningens sammanställning över genomförd uppföljning av intern kontroll 2012 och översänder denna till kommunstyrelsen och till kommunrevisionen.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
-

Socialnämnden har tagit del av förvaltningens sammanställning över genomförd uppföljning av intern kontroll 2012 och översänder denna till kommunstyrelsen och till kommunrevisionen.
__________________
SN § 14
Socialnämndens beslut
-

Socialnämnden har tagit del av förvaltningens sammanställning över genomförd uppföljning av intern kontroll 2012 och översänder denna till kommunstyrelsen och till kommunrevisionen.
__________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
SN § 15
SNAU § 20

s. 9 (13)

2013-02-14
2013-02-05

Dnr: SN 2012:175.759

Redovisning av 2012 års beviljade statsbidrag till personliga ombud i Skåne
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen beviljar statsbidrag till kommunens verksamhet för personligt ombud. Ett personligt ombud arbetar med att stödja personer med psykiska funktionshinder. Länsstyrelsen begär redovisning av verksamheten gällande personliga
ombud inför utbetalning av statsbidrag i maj 2013.
Ekonomisk redovisning har lämnats till länsstyrelsen. Enligt länsstyrelsens anvisningar ska ansvarig nämnd ta del av redovisningen.
I ärendet föreligger
– tjänsteskrivelse 2013-01-22, från förvaltningen.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
-

Socialnämnden lägger redovisningen för 2012 års beviljade statsbidrag till
personliga ombud till handlingarna.
__________________
SN § 15
Socialnämndens beslut

-

Socialnämnden lägger redovisningen för 2012 års beviljade statsbidrag till
personliga ombud till handlingarna.
__________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
SN § 16
SNAU § 21

s. 10 (13)

2013-02-14
2013-02-05
Dnr: SN 2013:4.759

Fastställande av handlingsplan för arbetet med att motverka våld
i nära relationer i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Av socialtjänstlagen 5 kap. 11 § andra stycket framgår att socialnämnden särskilt
ska beakta att kvinnor som varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av hjälp och stöd för att förändra sin situation. Enligt 5 kap.
11 § tredje stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att barn
som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer
för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Av 3 kap. 3 § socialtjänstlagen
framgår det att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet samt att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.
Enligt SOSFS (Socialstyrelsens allmänna råd) 2009:22 har varje socialnämnd att
fastställa en handlingsplan för nämndens arbete för att motverka våld i nära relationer. Enligt dessa allmänna råd ska handlingsplanen innehålla:
- uppföljningsbara mål
- beskrivning av hur grupper och enskilda ska informeras om nämndens verksamhet på området
- regelbunden kartläggning av omfattningen i kommunen av våld eller andra
övergrepp mot kvinnor av närstående
- regelbunden kartläggning av omfattningen i kommunen av barn som bevittnat
våld
- regelbunden analys av hur de sociala tjänster som erbjuds svarar mot gruppers
och enskildas behov
- fastställande av på vilka områden det finns behov av att samverka såväl internt
som externt, både på en övergripande nivå och i enskilda ärenden
- beskrivning av hur skyddade personuppgifter ska hanteras
- redogörelse för hur nämnden ska fullgöra sitt ansvar för kontroll och uppföljning
av sådan verksamhet till vilken nämnden har lämnat över genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen
- redovisning av hur uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhet på området bör göras
Förvaltningen har upprättat förslag till handlingsplan för arbetet med att motverka
våld i nära relationer i Lomma kommun.
I ärendet föreligger
- tjänsteskrivelse 2013-01-09 från förvaltningen
Forts.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
SN § 16
SNAU § 21
(forts.)

s. 11 (13)

2013-02-14
2013-02-05
Dnr: SN 2013:4.759

Förvaltningens förslag till beslut
-

Att socialnämnden antar handlingsplanen.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
-

Socialnämnden antar handlingsplan för att motverka våld i nära relationer i
Lomma kommun.
__________________
SN § 16
Socialnämndens beslut
-

Socialnämnden antar föreslagen handlingsplan för att motverka våld i nära relationer i Lomma kommun.
__________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SN § 19

s. 12 (13)

2013-02-14
Dnr: SN 2013:28.002

Delegationsbeslut och meddelanden
1. Beslut fattade på grund av delegation.
- Delegeringslista IFO 2013-01-16 - 2013-02-08
- Delegationslista HVO 2013-01-16 – 2013-02-08
- Delegationslista avgiftsbeslut 2013-01-16 – 2013-02-08
(I pärm 1 vid sammanträdet.)
2. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2013-01-24.
(I pärm 1 vid sammanträdet)
3. Dom Förvaltningsrätten i Malmö, 2012-11-20 Mål nr 10190-12 E, gällande
- Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL; nu fråga om avvisning.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. (I pärm 1 vid sammanträdet)
4. Dom Förvaltningsrätten i Malmö, 2013-01-15 Mål nr 11451-12 E, gällande
- Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. (I pärm 1 vid sammanträdet)
5. Dom Förvaltningsrätten i Malmö, 2012-12-27 Mål nr 6959-12 gällande
- Personlig assistans enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. (I pärm
1 vid sammanträdet)
6. Information utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby, fördjupning av översiktsplanen
- Samrådsförslag. Från Kommunstyrelsen, Planeringsenheten, 2013-02-05
(Som bilaga i utskicket)
7. Informationsbrev från Skånetrafiken, Dnr: SN 2013:12.736. (I pärm 2 vid
sammanträdet)
8. Cirkulär 13:2. Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12). (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 § 20

s. 13 (13)

2013-02-14
Dnr: SN 2013:9.709

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
- Pågående arbete kring avslut av avtalsperioden 2013-02-28 med Carema Äldreomsorg AB avseende utförande av vård och omsorg.
- Pågående arbete kring verksamhetsövergång 2013-03-01 till Förenade Care AB
avseende vård och omsorg.
- Lägesrapport avseende implementeringen av nytt system för trygghetslarm i ordinärt boende.
- Nytt avtal med Samres AB avseende verksamhetsresor.
Socialnämndens beslut
- Socialnämnden har tagit del av informationen.
__________________

Utdragsbestyrkande

