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SOCIALNÄMNDEN

2013-03-19

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)
Kim Köster (M)

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Britt-Marie Pettersson
Christine Edenbrandt

förvaltningschef
kommunsekreterare
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2013-03-19
2013-03-07

Dnr: SN 2013:49.042

Investeringsbudget för socialnämnden för åren 2014 - 2016
Ärendebeskrivning
Budgetramar för investeringar 2014-2016 har fastställts av kommunstyrelsen.
Investeringsbudgeten ska präglas av långsiktighet. Demografiska faktorer såväl
som behov av om- och tillbyggnader m.m. måste beaktas i planeringen.
År 1 och 2 (i detta fall 2014-2015) i flerårsplanen är utgångspunkt för de investeringsramar som fastställs inför kommande år. Omprioriteringar inom befintlig ram
ska göras om de demografiska förutsättningarna eller andra förutsättningar ändrats
väsentligt. Beredningen av investeringsbehoven ska främst inriktas på år 3 i flerårsplanen, d.v.s. 2016.
Dessutom ska en översiktlig beredning ske av investeringsbehoven efter planperioden, i detta fall under åren 2017-2020. Investeringsförslagen ska prioriteras av
respektive nämnd.
Förvaltningen har upprättat förslag till investeringsbudget för socialnämnden.
I ärendet föreligger
– tjänsteskrivelse 2013-02-12, från förvaltningen.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämnden beslutar anta förvaltningens förslag till investeringsbudget för
2014-2016.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
-

Socialnämnden upprättar förslag till investeringsbudget för socialnämnden
2014-2016 i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________
SN § 21

Socialnämndens beslut
-

Socialnämnden upprättar förslag till investeringsbudget för socialnämnden
2014-2016 i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

s. 4 (8)

2013-03-19

SN § 22
SNAU § 35

Dnr: SN 2013:34.214

Yttrande över Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby – fördjupning av översiktsplanen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har upprättat förslag till fördjupning av översiktsplanen för de
bägge samhällena Bjärred och Borgeby med närmaste omgivningar.
Förslaget har sänts ut för synpunkter i samrådsskedet.
Förvaltningen har i skrivelse lämnat förslag till yttrande i tjänsteskrivelse.
I ärendet föreligger
- tjänsteskrivelse 2013-03-18 från förvaltningen
Arbetsutskottets beslut
- Ärendet överlämnas till socialnämnden utan eget ställningstagande.
__________________
SN § 22
Socialnämndens handläggning
Vid sammanträdet lämnas förslag till ändringar i yttrandet.
Socialnämndens beslut
-

Socialnämnden lämnar yttrande över förslag till fördjupning av översiktsplanen för de bägge samhällena Bjärred och Borgeby med närmaste omgivningar
i enlighet med förvaltningens förslag, reviderat enligt av nämnden givna direktiv, bilaga.

--------------------------- Bilaga SN § 22/13
__________________
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2013-03-19
Dnr: SN 2013:28.002

Delegationsbeslut och meddelanden
1.

Beslut fattade på grund av delegation.
-Delegeringslista IFO 2013-02-09--2013-03-14
-Delegationslista HVO 2013-02-09--2013-03-14
-Delegationslista avgiftsbeslut 2013-02-09--2013-03-14

2.

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2013-02-05
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2013-02-14
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2013-03-07

3.

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige avseende Hemställan från
tekniska nämnden om medel för anpassning och standardförbättringar av
byggnad inom Solbergaområdet”. Dnr SN 2013:71.700

4.

Skrivelse från Socialstyrelsen, ”Stimulansmedel för att utbilda värdegrunds
ledare och personal som har en funktion för ett mer sammanhållet socialt ansvar. Dnr: SN 2013:67.700

5.

Meddelande från Socialstyrelsen angående tillsyn över hem för vård eller boende som tar emot barn eller unga ska omfattas av regelbundna inspektioner.
Dnr: SN 2013:64.700

6.

Beslut av Socialstyrelsen angående klagomål om ansvarig kommun vid socialtjänsten i Lomma kommun. Dnr: SN 2012:208.759

7.

Minnesanteckningar angående dialog mellan Lomma kommun och Länsstyrelsen Skåne län den 12 november 2012, från Länsstyrelsen. Dnr: SN
2013:53.799

8.

Informationsbrev angående färdtjänst och sjukresor från Skånetrafiken. Dnr:
SN 2013:62.736

9.

Information om statliga stimulansmedel i överenskommelser som har inriktning på socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård, från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Dnr: SN 2013:44.709

10. Tackbrev för erhållet föreningsbidrag, från Reumatikerföreningen i Lundabygden. Dnr: SN 2013:2.723
Forts.
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2013-03-19

SN § 23 (forts.)
11. Tackbrev för erhållet föreningsbidrag från Föräldraföreningen mot narkotika i
Malmö, FMN. Dnr: SN 2013:2.723
12. Tackbrev för erhållet föreningsbidrag, från Demensföreningen LommaBjärred. Dnr: 2013:2.723
Förvaltningens förslag till beslut
-

Delegationsbesluten och meddelanden läggs till handlingarna.

Socialnämndens beslut
- Delegationsbesluten och meddelanden läggs till handlingarna.
__________________
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SOCIALNÄMNDEN
SN § 24

2013-03-19
Dnr: SN 2013:9.709

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om
- det ekonomiska läget efter januari-februari
- lokalisering av hemsjukvårdspersonalen i Lomma respektive Bjärred
- inkommen skrivelse angående boende på Solberga
Socialnämndens beslut
- Socialnämnden har tagit del av informationen.
__________________
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SOCIALNÄMNDEN
SN § 25

2013-03-19
Dnr: SN 2013:27.700

Övrigt
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet diskuterades boende i framtiden - för äldre.
Socialnämndens beslut
- Socialnämnden har tagit del av informationen.
__________________
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