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s. 3 (18)

2013-12-03
2013-11-21
Dnr: SN 2013:86.700

Månadsrapport januari-oktober 2013
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi.
I ärendet föreligger:
- Socialnämndens månadsrapport januari-oktober 2013
Förvaltningens förslag till beslut
- Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av månadsrapport januari-oktober
2013.
- Socialnämndens arbetsutskott beslutar att informationen om månadsrapport
januari-oktober 2013 ska ges vid socialnämndens nästkommande sammanträde.
- Månadsrapporten januari-oktober 2013 överlämnas som information till
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets beslut
- Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av månadsrapport januari-oktober
2013.
- Socialnämndens arbetsutskott beslutar att informationen om månadsrapport
januari-oktober 2013 ska ges vid socialnämndens nästkommande sammanträde.
- Månadsrapporten januari-oktober 2013 överlämnas som information till
kommunstyrelsen.
Bilaga
__________________
Socialnämndens beslut
- Socialnämnden har tagit del av månadsrapport januari-oktober 2013.
- Månadsrapporten januari-oktober 2013 överlämnas som information till
kommunstyrelsen.
Bilaga
__________________
Utdragsbestyrkande
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s. 4 (18)

2013-12-03
2013-11-21
Dnr: SN 2013:221.739

Fastställelse av lägenhetshyra i vårdboende Orion
Ärendebeskrivning
Det nya vårdboendet Orion, beläget vid korsningen Centrumgatan/Vegagatan i
Lomma, kommer att stå klart för inflyttning månadsskiftet maj/juni 2014. Fastigheten kommer att omfatta 36 bostäder i tre plan; 34 enrumslägenheter och 2
tvårumslägenheter.
Orion kommer att tas i anspråk av de nio vårdtagare som idag bor i Lillevångens
vårdboende, då denna enhet i enlighet med ursprunglig plan ska avvecklas. Orion
kommer också tas i anspråk av de nya vårdtagare som, i takt med kommunens befolkningsutveckling, bedöms i behov av särskilt boende.
För nybyggda lägenheter är det enligt praxis fastighetsägaren, det vill säga Lomma kommun, som ensidigt fastställer månadshyran. Socialnämnden har, såsom
verksamhetsansvarig, att fastställa hyran.
I ärendet föreligger:
- Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2013-11-11
- Bilaga: Beräknade kostnader för vårdboende Orion
- Bilaga: Lägenhetshyror i Lomma kommuns boendeenheter
Förvaltningens förslag till beslut
- Socialnämnden beslutar att fastställa lägenhetshyran i vårdboende Orion
till 6 750 kronor per månad per enrumslägenhet respektive 7 975 kronor per månad per tvårumslägenhet.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
- Socialnämnden beslutar att fastställa lägenhetshyran i vårdboende Orion till
6 750 kronor per månad per enrumslägenhet respektive 7 975 kronor per månad
per tvårumslägenhet.
__________________
Socialnämndens beslut
- Socialnämnden beslutar att fastställa lägenhetshyran i vårdboende Orion till
6 750 kronor per månad per enrumslägenhet respektive 7 975 kronor per månad
per tvårumslägenhet.
__________________
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
SN § 76
SN AU § 147

s. 5 (18)

2013-12-03
2013-11-21
Dnr: SN 2013:222.739

Fastställelse av lägenhetshyra, särskilt boende/servicelägenhet vid
Centrumtorget
Ärendebeskrivning
I månadsskiftet mars/april 2014 beräknas 16 nya särskilt boende/servicelägenheter vid Centrumtorget i Lomma att stå klara för inflyttning. Ägare
av fastigheten är Midroc. Fastigheten inrymmer även lägenheter för uthyrning till
allmänheten. Lomma kommun har, genom tekniska förvaltningen, tecknat ett kontrakt med Midroc om blockhyrning av lägenheterna och en gemensamhetslokal
för de 16 boende. Socialförvaltningen kommer inom kort att teckna motsvarande
kontrakt med tekniska förvaltningen.
Lägenheterna disponeras av socialnämnden/socialförvaltningen för anvisning utifrån biståndsbeslut.
För nybyggda lägenheter är det enligt praxis fastighetsägaren, det vill säga Lomma kommun, som ensidigt fastställer månadshyran. Socialnämnden har, såsom
verksamhetsansvarig, att fastställa hyran.
I ärendet föreligger:
- Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2013-11-11
- Bilaga:Beräknade kostnader för särskilt boende/servicelägenheter Centrumtorget
- Bilaga: Lägenhetshyror i Lomma kommuns servicelägenheter/motsvarande
Förvaltningens förslag till beslut
- Socialnämnden beslutar att fastställa lägenhetshyran i särskilt
boende/servicelägenhet vid Centrumtorget enligt följande:
- Lägenhet med två rum och kök om 55 kvm: 7 250 kronor per månad
- Lägenhet med två rum och kök om 60 kvm: 7 850 kronor per månad
- Lägenhet med två rum och kök om 63 kvm: 8 200 kronor per månad
- Lägenhet med tre rum och kök om 72 kvm: 9 300 kronor per månad
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
- Socialnämnden beslutar att fastställa lägenhetshyran i särskilt
boende/servicelägenhet vid Centrumtorget enligt följande:
- Lägenhet med två rum och kök om 55 kvm: 7 250 kronor per månad
- Lägenhet med två rum och kök om 60 kvm: 7 850 kronor per månad
- Lägenhet med två rum och kök om 63 kvm: 8 200 kronor per månad
- Lägenhet med tre rum och kök om 72 kvm: 9 300 kronor per månad
__________________
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
Forts. SN § 76

2013-12-03
Dnr: SN 2013:222.739

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden beslutar att fastställa lägenhetshyran i särskilt
boende/servicelägenhet vid Centrumtorget enligt följande:
- Lägenhet med två rum och kök om 55 kvm: 7 250 kronor per månad
- Lägenhet med två rum och kök om 60 kvm: 7 850 kronor per månad
- Lägenhet med två rum och kök om 63 kvm: 8 200 kronor per månad
- Lägenhet med tre rum och kök om 72 kvm: 9 300 kronor per månad
__________________

Utdragsbestyrkande
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SN § 77
SN AU § 140

s. 7 (18)

2013-12-03
2013-11-21
Dnr: SN 2013:203.214

Förslag till detaljplan för Lomma 11:36 m fl (HAGA m fl)
Ärendebeskrivning
En detaljplan har upprättats för Lomma 11:36 m fl (HAGA m fl). Planen innefattar fritidshusområdena Haga, Maltetorp och Ängslyckan. Syftet med detaljplanen
är att bibehålla och förstärka områdets karaktär med främst småskalig bebyggelse.
Socialnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ny detaljplan för
området. Nämnden har i ett tidigare skede av planprocessen lämnat synpunkter
och har inget att invända mot nuvarande förslag till ny detaljplan.
I ärendet föreligger:
- Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2013-11-08
- Utställningshandlingar för Lomma 11:36 (HAGA m fl)
Förvaltningens förslag till beslut
- Socialnämnden har inget att invända mot förslag till detaljplan för Lomma
11:36 m fl (HAGA m fl).
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
- Socialnämnden har inget att invända mot förslag till detaljplan för Lomma
11:36 m fl (HAGA m fl).
__________________
Socialnämndens beslut
- Socialnämnden har inget att invända mot förslag till detaljplan för Lomma
11:36 m fl (HAGA m fl).
__________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
SN § 78
SN AU § 141

s. 8 (18)

2013-12-03
2013-11-21
Dnr: SN 2013:220.042

Uppföljning av intern kontroll 2013 – systematiskt brandskyddsarbete inom socialförvaltningen
Ärendebeskrivning
I enlighet med socialnämndens plan för uppföljning av intern kontroll 2013 ska
socialförvaltningen under året genomföra en uppföljning av det systematiska
brandskyddsarbetet inom förvaltningen. Utgångspunkter för det systematiska
brandskyddsarbetet är att det i verksamheten ska finnas en brandskyddsansvarig,
en brandskyddsorganisation, planer för brandskyddsutbildningar, en god dokumentation av det byggnadstekniska och organisatoriska brandskyddsarbetet samt
uppföljningsrutiner i form av regelbunden kontrollverksamhet och aktiv incidentrapportering.
Uppföljningen har gjorts utifrån ovanstående utgångspunkter och delats upp i
verksamhet inom Förenade Care samt verksamhet inom den kommunala utförarorganisationen. Utöver förvaltningens årliga uppföljning har Lomma kommuns
säkerhetschef under sommaren 2013 gjort en granskning av brandskyddsdokumentationen i förvaltningens verksamheter. Utifrån granskningen, och andra
överväganden, planerar säkerhetschefen för vissa administrativa förändringar i det
systematiska brandskyddsarbetet.
I ärendet föreligger:
- Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2013-11-11
- Bilaga: Uppföljningsrapport, verksamhet inom Förenade Care
- Bilaga: Uppföljningsrapport, verksamhet inom den kommunala
utförarorganisationen
Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämnden har tagit del av informationen.

-

Socialnämnden beslutar om förbättringsåtgärder i enlighet med förvaltningens förslag:
- Alla verksamhetsansvariga ska regelbundet informera verksamhetens
medarbetare om rutinen för tillbuds-/incidentrapportering, med målsättningen att alla tillbud/ incidenter rörande brandsäkerhet ska rapporteras.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Forts. SN § 78
SN AU § 141
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2013-12-03
2013-11-21
Dnr: SN 2013:220.042

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
-

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Socialnämnden beslutar om förbättringsåtgärder i enlighet med förvaltningens förslag:
- Alla verksamhetsansvariga ska regelbundet informera verksamhetens
medarbetare om rutinen för tillbuds-/incidentrapportering, med målsättningen att alla tillbud/ incidenter rörande brandsäkerhet ska rapporteras.
__________________
-

Socialnämndens beslut
-

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Socialnämnden beslutar om förbättringsåtgärder i enlighet med socialnämndens arbetsutskotts förslag:
- Alla verksamhetsansvariga ska regelbundet informera verksamhetens
medarbetare om rutinen för tillbuds-/incidentrapportering, med målsättningen att alla tillbud/ incidenter rörande brandsäkerhet ska rapporteras.
__________________
-

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
SN § 79
SN AU § 142

s. 10 (18)

2013-12-03
2013-11-21
Dnr: SN 2013:208.709

Uppföljning av inkomna synpunkter och klagomål i LUKAS
Ärendebeskrivning
Om kommuninvånare har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens
service har de möjlighet att lämna dem till LUKAS, Lomma kommuns system för
hantering av synpunkter och klagomål. Förvaltningarna gör årligen en uppföljning
av de synpunkter som inkommit. Målet med uppföljningen är att nämnderna ska
få ett samlat underlag för att kunna göra en analys kring vilka förbättringar som
behöver göras. Individ- och familjeomsorg, hälsa, vård och omsorg samt LSSverksamheten har, förutom möjligheten att lämna synpunkter via LUKAS, ett avvikelsesystem där avvikelser som identifierats och som rör enskilda brukare, registreras och åtgärdas.
Under perioden 2013-01-01 - 2013-10-25 har det inkommit 58 synpunkter som
berör socialnämndens ansvarsområde. De flesta av dessa har inkommit via kommunens hemsida. Utifrån nämndens framtagna ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete inom socialtjänsten har ansvarig chef ansvar för kvalitetsförbättringar inom sitt ansvarsområde. Berörd verksamhet behandlar synpunkterna löpande under året när de inkommer och vidtar eventuella åtgärder. Utifrån de synpunkter som hittills inkommit i år bedömer förvaltningen att det inte framkommer
brister på systemnivå inom socialnämndens ansvarsområde.
I ärendet föreligger:
- Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2013-11-08
- Bilaga: Sammanställning av ärenden i LUKAS
- Bilaga: Rutiner för synpunkter och klagomålshantering inom Förenade Cares
verksamheter i Lomma kommun
Förvaltningens förslag till beslut
- Socialnämnden har tagit del av informationen samt uppdrar till socialförvaltningen att arbeta med de kvalitetsförbättringar som bedöms göras utifrån
årets resultat.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
- Socialnämnden har tagit del av informationen samt uppdrar till socialförvaltningen att arbeta med de kvalitetsförbättringar som bedöms göras utifrån årets
resultat.
__________________
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

s. 11 (18)

2013-12-03

Forts. SN § 79
Socialnämndens beslut
- Socialnämnden har tagit del av informationen samt uppdrar till socialförvaltningen att arbeta med de kvalitetsförbättringar som bedöms göras utifrån årets
resultat.
__________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
SN § 80
SN AU § 143

s. 12 (18)

2013-12-03
2013-11-21
Dnr: SN 2013:207.012

Verksamhetsplan för socialförvaltningen 2014,
för socialnämndens hörande
Ärendebeskrivning
Socialnämndens nämndsplan för 2014 utgör, tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande politiska styrdokumentet för
socialförvaltningens verksamheter under det kommande året.
Med verksamhetsplan för 2014 anger socialförvaltningen hur nämndsplanen
kommer att omsättas i aktiviteter för att uppnå socialnämndens förväntade resultat
inom förvaltningens ansvarsområde. Verksamhetsplanen beskriver inom vilka
områden inom verksamhet för individ- och familjeomsorg och social psykiatri,
verksamhet för LSS och SFB samt verksamhet för hälsa, vård och omsorg som
socialförvaltningen kommer att utveckla verksamheten för att förbättra resultaten.
Förvaltningens förslag till verksamhetsplan föreläggs socialnämnden för hörande,
i enlighet med instruktioner i Lomma kommuns styrsystem.
I ärendet föreligger: Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2013-11-08
Bilaga: Verksamhetsplan för socialförvaltningen 2014
Förvaltningens förslag till beslut
- Socialnämnden har tagit del av verksamhetsplan för socialförvaltningen
2014 och har inget att erinra mot förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
- Socialnämnden har tagit del av verksamhetsplan för socialförvaltningen
2014 och har inget att erinra mot förvaltningens förslag.
__________________
Socialnämndens beslut
- Socialnämnden har tagit del av verksamhetsplan för socialförvaltningen
2014 och har inget att erinra mot förvaltningens förslag.
__________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
SN § 81
SN AU § 144

s. 13 (18)

2013-12-03
2013-11-21
Dnr: SN 2013:216.709

Rapport om externa placeringar inom IFO och HVO
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att, två gånger om året,
lämna en redogörelse avseende externa placeringar inom nämndens ansvarsområde.
Bedömningen är att tre av fyra familjehemsplaceringar fortskrider enligt plan och
att målen med placeringen är på väg att uppnås. Arbetet med att uppnå målen med
placeringarna enligt LVU bedöms också ske i enlighet med uppställda mål och
fortskrida enligt plan. Två av dem är på väg att avslutas inom kort.
Utslussning pågår i flera av placeringarna och där insatser på hemmaplan tar vid i
samband med utslussningen. Syftet med detta är att hitta hållbara och individuellt
anpassade hemmaplanslösningar för den enskilde.
I ärendet föreligger:
- Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2013-11-05
- Bilaga: Redovisning av externa placeringar
Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämnden har tagit del av informationen.

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
SN § 82
SN AU § 145

s. 14 (18)

2013-12-03
2013-11-21
Dnr: SN 2013:107.709

Redovisning av Ungdomsdemokratidagen den 18 september 2013
Ärendebeskrivning
Den politiska styrgruppen för utveckling av barn- och ungdomsdialog beslutade
att Lomma kommun skulle arrangera en demokratidag för ungdomar i årskurs 9,
den 18 september 2013. Samtliga niondeklassare i kommunen bjöds in att delta
för att lösa frågeställningar som de olika nämnderna hade formulerat.
Socialnämndens frågeställningar var:
1. Om du kom till ett nytt land utan dina föräldrar – hur skulle du vilja bli mottagen och bemött?
2. Vad kan och vill du göra för att hjälpa till?
3. Vad kan och bör vi vuxna göra?
Frågeställningar inom socialnämndens ansvarsområde handlade bland annat om
att samla in ungdomars synpunkter för att kunna ge nämnden en bild av ungdomars syn på mottagandet av ensamkommande flyktingbarn samt ungdomarnas
egen delaktighet och uppfattning om vad vuxenvärlden bör och kan göra.
I ärendet föreligger:
- Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2013-11-05
- Bilaga: Sammanställning av ungdomars lämnade synpunkter/förslag
Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämnden har tagit del av informationen.

-

Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att arbeta vidare
med de förslag som kommit nämnden till del.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
-

Socialnämnden har tagit del av informationen.

-

Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att arbeta vidare
med de förslag som kommit nämnden till del.
__________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
Forts. SN § 82

s. 15 (18)

2013-12-03
Dnr: SN 2013:107.709

Socialnämndens handläggning
Yrkanden
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M) yrkar att ärendet återremitteras till
socialförvaltningen för ett tydliggörande av hur förvaltningen ska arbeta vidare
med de förslag som kommit nämnden till del.
Beslutsgång
Ordföranden Sofia Forsgren-Böhmer (M) ställer frågan om socialnämnden
beslutar att återremittera ärendet till socialförvaltningen och finner att socialnämnden svarar ja.
Socialnämndens beslut
- Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till socialförvaltningen
för ett tydliggörande av hur förvaltningen ska arbeta vidare med de förslag som
kommit nämnden till del.
__________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

s. 16 (18)

2013-12-03

SN § 83

Dnr: SN 2013:28.002

Delegationsbeslut och meddelanden
1.

Beslut fattade på grund av delegation
- Delegationslista IFO 2013-11-01 – 2013-11-30
- Delegationslista HVO 2013-11-01 – 2013-11-30
- Delegationslista avgiftsbeslut 2013-11-01 – 2013-11-30

2.

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2013-11-07 §§ 131-133
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2013-11-21 §§ 134 -148

3.

Rapport från Sveriges Läkarförbund: ”Varför kan inte doktorn komma”?
dnr SN 2013:230.739

4.

Öppet brev från Jesper Odelberg och Magnus Andrén till hälften av Sveriges
kommuner”, dnr SN 2013:226.792

5.

Skrivelse från Migrationsverket och Länsstyrelsen angående anvisning av
kommun att ta emot ensamkommande barn, dnr SN 2013: 2013.133

6.

Skrivelse från demensföreningar i Skåne angående färdtjänsten och Skånetrafiken, dnr KS/KF 2013:436.736

7.

Förfrågan om deltagande som avtalskommun i Kompetenscentrum mot våld i
nära relation, dnr KS/KF 2013:435.060

8.

Anmälan Lex Sarah, SN 2013:193.739

9.

Beslut från Kammarrätten i Göteborg, 2013-11-04, mål nr 6252-13.

10.

Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, 2013-10-29, mål nr 5274-13

11.

Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, 2013-11-04, mål nr 9463-13
Förvaltningens förslag till beslut

- Socialnämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till handlingarna.
Socialnämndens beslut
- Socialnämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till handlingarna.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
SN § 84

s. 17 (18)

2013-12-03
Dnr: SN 2013:9.709

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om
- Ann-Christine Karlsson blir ny verksamhetschef för hemtjänsten i Bjärred (Förenade Care). Ann-Christine Karlsson börjar sin tjänst den 13 februari.
- Resultaten från Öppna Jämförelser avseende hemtjänst och särskilt boende
kommer inom kort att offentliggöras.
- Inspirationsdagen den 6 november på Havsblick, Liv & Lust, avlöpte väl och
hade 500 besökare.
- På Havsblick har en lägenhet inrättats för umgängesstöd.
- Planering pågår för inflyttning till det nya vårdboendet Orion. De boende på
Lillevången kommer att bli de första att flytta in och detta kommer att ske i juni.
- En större invigning av Lommas nya centrum, inklusive vårdboendet Orion, planeras. Invigningen kommer eventuellt att ske den tredje helgen i maj nästa år.
- Projektet ”Barnens bästa” och som drivits tillsammans med skolan börjar bli färdigt och förslag till konkreta aktiviteter har tagits fram. Ärendet kommer att behandlas på socialnämndens sammanträde i januari. Återkoppling kommer även att
göras till de som deltagit i projektet.
Socialnämndens beslut
- Socialnämnden har tagit del av informationen.
__________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

s. 18 (18)

2013-12-03

SN § 85

Övriga frågor
Inga övriga frågor har anmälts.
__________________

Utdragsbestyrkande

