SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
Plats
Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen
Tid
kl. 18.30-20.20
Beslutande

Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande
Robert Wenglén (M) ledamot
Barbro Söderberg (S) ledamot
Anita Ekdahl (M) ledamot
Lena Archenholtz (M) ledamot
Britt Hjertqvist (FP) ledamot
Per Lindell (SPI)
Annika Mårtensson (S)
Björn Haaland (M) tjg ersättare för Lena Forsberg
Gustav Carlberg (M) tjg. ersättare för Lennart Badersten
Gun-Britt Ohlsson (FP) tjg. ersättare för Gunilla Tynell

Övriga deltagare

Anna Ericson (M) ersättare
Krister Wiman (M) ersättare
Monika Sandelin (M) ersättare
Catrin Koch (M) ersättare
Kim Köster (M) ersättare
Conny Bäck (S) ersättare
Britt-Marie Pettersson, förvaltningschef §§ 1-7
Sofie Thelander, kvalitetsstrateg §§ 1-2
Lennart Eriksson, avdelningschef §§ 1-2, del av § 7
Lotta Widén Odder, avdelningschef §§ 1-5, del av § 7
Susanne Persson, nämndsekreterare §§ 1-7

Utses att justera

Annika Mårtensson
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och tid
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2014-01-21

SN § 1

Dnr SN 2013:236.700

Redovisning av resultat i Öppna jämförelser, ekonomiskt bistånd
2013
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen presenterade 2013, för tredje gången, Öppna jämförelser av kommuners stöd till personer med försörjningsproblem. Undersökningen baseras på
registerdata, enkätinsamling samt webbgranskning. Jämförelserna är ett verktyg
för analys, uppföljning och kvalitetsutveckling inom området.
I rapporten redovisas resultatet för 44 indikatorer som belyser kommunernas förutsättningar för god kvalitet i verksamheten. Utifrån resultaten har socialförvaltningen identifierat olika utvecklingsområden. Utvecklingsområdena omfattar
bland annat arbetssätt och uppföljning, överenskommelser och rutiner samt kommunens information på hemsidan.
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2014-01-09 § 5.
Beslutsunderlag
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2013-12-11
– Beslut socialnämndens arbetsutskott 2014-01-09 § 5.
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SN § 2

Dnr SN 2013:247.709

Redovisning av resultat från brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har för femte året i rad genomfört en undersökning om äldres uppfattning om sin äldreomsorg. Jämförelserna är ett verktyg för analys, uppföljning
och kvalitetsutveckling inom området. Undersökningen bygger på enkäter utskickade till personer 65 år eller äldre som har hemtjänst i ordinärt boende eller
som bor i särskilt boende. Enkäterna innehåller mellan 26 till 29 frågor indelade i
olika områden. Därutöver finns en övergripande fråga om hur nöjd man är sammantaget med sin hemtjänst eller sitt äldreboende.
Majoriteten av de områden som undersökningen omfattar ligger inom Förenade
Cares ansvarsområde. Samtliga verksamheter inom Förenade Care ska, precis som
socialförvaltningens enheter, i slutet av februari presentera en enhetsplan med
förbättringsåtgärder och aktiviteter för 2014 utifrån resultaten som publiceras i
Öppna Jämförelser.
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2014-01-09 § 6.
Beslutsunderlag
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2013-12-17
– Beslut socialnämndens arbetsutskott 2014-01-09 § 6.
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SN § 3

Dnr SN 2012:240.720

Slutrapport av projekt Uppdrag samarbete
Ärendebeskrivning
De senaste åren har antalet barn med särskilda behov ökat, samtidigt som fler
ungdomar med normbrytande beteende uppmärksammats, vilket krävt placeringar
utanför hemmet. Mot bakgrund av detta gav socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden förvaltningarna i uppdrag att arbeta fram förändrade samverkansformer, evidensbaserade metoder, upparbetade och goda samarbetsrelationer samt
ett arbetssätt som präglas av engagemang för kommunens barn, unga och deras
föräldrar. Uppdraget omsattes i projekt ”Uppdrag samarbete” som är ett samarbetsprojekt mellan UKF-förvaltningen och socialförvaltningen.
Syftet med samarbetsprojektet 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, prioritera förebyggande arbete samt se till
kommuninvånarnas bästa utifrån tilldelade resurser.
Under hösten 2012 och 2013 har projektledare tillsammans med ansvarig arbetsledning genomfört fokusgruppsarbete. Framtagna idéer och förslag har därefter
sammanställts och redovisas i projektets slutrapport.
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2014-01-09 § 7.
Beslutsunderlag
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2013-01-02
– Rapporten Uppdrag Samarbete
– Beslut socialnämndens arbetsutskott 2014-01-09 § 7.
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av rapporten och uppdrar åt socialförvaltningen att,
i samarbete med UKF-förvaltningen, vidare utreda respektive implementera i
enlighet med de förslag som redovisas i rapporten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SN § 4

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.
Vid socialnämndens sammanträde 2013-12-03 § 82 beslutade socialnämnden att
återremittera ärendet till socialförvaltningen för ett tydliggörande av hur förvaltningen ska arbeta vidare med de förslag som kommit nämnden till del.
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2014-01-09 § 8.
Beslutsunderlag
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2013-11-05
– Bilaga: Sammanställning av ungdomarnas lämnade synpunkter/förslag
– Beslut socialnämndens arbetsutskott 2014-01-09 § 8
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av informationen.
– Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med att rekrytera
vänfamiljer till barnen samt etablera ytterligare samarbete med föreningslivet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr: SN 2013:228.214

Förslag till planprogram för Borgeby 23:6 m fl (Borgeby slott)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till samråd för att hämta in synpunkter på förslag till planprogram för Borgeby 23:6 m.fl. (Borgeby slott).
Planprogram är det första steget i planeringsprocessen och beskriver i generella
drag de utgångspunkter och mål som finns för det aktuella området. Planprogrammet innehåller inte konkreta detaljer att ta ställning till.
I planprogrammet för Borgeby 23:6 m.fl. (Borgeby slott) beskrivs hur natur- och
kulturvärden i området runt Borgeby slott ska bevaras och utvecklas. Det planeras
för en ny gång- och cykelväg och en ny gång- och cykelbro anpassat för rullstol/rullator vilket förväntas ge en ökad tillgänglighet till natur- och kulturmiljöerna runt Borgeby slott.
I ärendet föreligger:
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2013-12-06
- Planprogram för Borgeby 23:6 mfl (Borgeby slott)
- Beslut socialnämndens arbetsutskott 2013-12-18 § 156.
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2013-12-18
§ 156.
Socialnämnden beslutar följande:
- Socialnämnden ser positivt på en ökad tillgänglighet till natur- och kulturmiljöerna runt Borgeby slott och har inget att invända mot förslag till planprogram för Borgeby 23:6 m fl (Borgeby slott).
__________________
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Dnr SN 2014:15.002

Delegationsbeslut och meddelanden
Ärendebeskrivning
1.

Beslut fattade på grund av delegation
- Delegationslista IFO 2013-12-01 – 2013-12-31
- Delegationslista HVO 2013-12-01 – 2013-12-31
- Delegationslista avgiftsbeslut 2013-12-01 – 2013-12-31
- Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande barn, dnr 2014:11.139.
Delegationsbeslut fattat av ordförande Sofia Forsgren-Böhmer 2014-01-14.
- Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling, i form av inkomna
anbud vid upphandling av möbler till vårdboende Orion.
Delegationsbeslut fattat 2013-12-03.

2. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2013-12-18 §§ 149-157, 201401-09 §§ 1-10, 2014-01-14 § 11
3. Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2013-10-15 §§ 1-8
4. Tillsyn av HVB barn och unga vid integrationsboendet Smedgatan i Lomma
kommun, dnr SN 2013:232.133
5. Svar på skrivelse från Synskadades Riksförbund ”Kalla Fakta”, dnr KS/KF
2013:456.792
6. Svar på skrivelse ”Arbetar kommunen verkligen för alla sina medborgare?”,
dnr KS/KF 2013:456.792
7. Tackbrev från Föreningen Lund HjärtLung, avseende föreningsbidrag, dnr SN
2013:153.753
8. Tackbrev från Föräldraföreningen mot narkotika i Malmö , avseende föreningsbidrag, dnr SN 2013:153.753
9. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om
fortsatta insatser för en mer jämlik hälso- och sjukvård för 2014
10. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om
nationell satsning för förbättrad patientsäkerhet för år 2014
Utdragsbestyrkande
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11. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om
fördjupade medicinska utredningar 2014-2015
12. Överenskommelse för 2014 mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten
13. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om
stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa för år 2014
14. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om
sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre för 2014
15. Information om statliga stimulansmedel aktuella för Skåne län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2014
16. Meddelandeblad nr 12/2013, Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna
17. Remiss av Strategisk plan för serviceresor, dnr SN 2013:234.736
18. I juni upphör Region Skånes avtal med 3D Dentomed AB, dnr SN
2012:128.739
19. Statens institutionsstyrelses föreskrifter om vårdavgifter för missbrukare som
vårdas vid LVM-hem med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall
20. Statens institutionsstyrelses föreskrifter om vårdavgifter för ungdomar som
vårdas vid särskilda ungdomshem med stöd av 3 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
21. Rapport från Patientnämnden Skåne 2014-01-07, avslutade ärenden.
22. Dom från Förvaltningsrätten 2014-01-08, mål nr 11189-13
23. Dom från Förvaltningsrätten 2013-10-29, mål nr 3110-13
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr SN 2014:3.709

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om
-

Anneli Larsson är tillförordnad verksamhetschef för hemtjänsten i Bjärred, i
avvaktan på en ny chef som tillträder i mitten av februari.

-

Enhetschef Li Djurfeldt kommer att sluta sin anställning den 31/1. Rekrytering
av en ny enhetschef har påbörjats. Under tiden går avdelningschef Åsa-Marie
Sundström in som operativ chef.

-

Utifrån socialnämndens kvalitetsledningssystem kommer förvaltningen att under 2014 arbeta med framför allt följande kvalitetsområden: bemötande, uppföljning och utvärdering och kvalitetssäkring av insatser.

-

Avtalet med Sodexo upphör den 31 mars. Avtalet kommer inte att förlängas.
Information har gått ut till brukarna och individuella lösningar för varje brukare ses över.

-

Inflyttning till Orion och lägenheterna vid Centrumtorget (17 st). I april/maj
kommer lägenheterna vid Centrumtorget att vara tillgängliga.

Avdelningschef Lennart Eriksson lämnar information om
-

Överenskommelse avseende mottagande av ensamkommande barn. Avtalet
gäller 2014-01-15 – 2014-12-31 och innehåller två överenskommelser, en som
reglerar antalet barn med upphållstillstånd samt en som reglerar antalet asylplatser. Lomma kommun kommer att få ersättning från Migrationsverket för
kommunens kostnader. Ett behov finns av fler lokaler för verksamheten och
från i höst finns ytterligare en lokal tillgänglig.

-

Men anledning av att Uppdrag Granskning uppmärksammat ämnet trygghetslarm redogör Lennart Eriksson för hur trygghetslarm fungerar i Lomma kommun. Sedan hösten 2012 finns avtal med CareTech och avtalet gäller till 2016.
I nuläget finns både analoga och digitala larm men efterhand kommer samtliga
bytas till digitala larm.

Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

