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2014-09-02

SN § 61

Dnr SN 2014:7.792

Öppna jämförelser 2014 – Stöd till personer med funktionsnedsättning
Ärendebeskrivning
Öppna jämförelser är ett verktyg för att följa, analysera, och utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal, regional och nationell
nivå. Öppna jämförelser genomförs av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen.
Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning består av jämförelser inom fyra områden:
-

LSS-området utifrån ett myndighetsperspektiv
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning
Daglig verksamhet enligt LSS
Bostad med särskild service enligt LSS

Resultatet redovisas via indikatorer som påvisar ett underliggande förhållande eller en utveckling. Indikatorerna har tagits fram med utgångspunkt från aktuell
forskning eller beprövad erfarenhet och lagstiftning. Socialstyrelsen presenterar
för femte gången öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning. I år presenteras 96 indikatorer varav 24 är nya eller förändrade sedan förra
året. Undersökningen bygger på fyra enkätinsamlingar, en enkät inom respektive
område. Enkätinsamlingen pågick under perioden november 2013 till februari
2014.
Förvaltningen har utifrån Lomma kommuns resultat identifierat ett antal utvecklingsområden.
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2014-08-21 § 127.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-08-21 § 127.
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-06-24
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

s. 4 (21)

2014-09-02

SN § 62

Dnr SN 2014.216.704

Öppna jämförelser 2014 – Missbruks- och beroendevård
Ärendebeskrivning
Öppna jämförelser är ett verktyg för att följa, analysera, och utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal, regional och nationell
nivå. Öppna jämförelser genomförs av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen.
Resultatet redovisas via indikatorer som påvisar ett underliggande förhållande eller en utveckling. Indikatorerna har tagits fram med utgångspunkt från aktuell
forskning eller beprövad erfarenhet och lagstiftning. Socialstyrelsen presenterar
för sjätte gången öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården. Jämförelserna omfattar 93 indikatorer för kommunernas socialtjänst, landstingens beroendevård och gemensamt drivna beroendemottagningar. Av dem är
43 indikatorer nya och åtta förändrade jämfört med förra året. Undersökningen
bygger på enkäter till kommuner, landsting/region och beroendemottagningar,
samt på olika registerdata. Enkätinsamlingen pågick under perioden 2 december
2013 – 31 januari 2014.
Förvaltningen har utifrån Lomma kommuns resultat identifierat ett antal utvecklingsområden.
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2014-08-21 § 128.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-08-21 § 128.
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-06-24
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SN § 63

Dnr SN 2012:158.060

Uppföljning av avtal med Förenade Care, tillsyn i hemtjänsten
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har ingått avtal med Förenade Care gällande verksamhetsdrift av
särskilt boende och hemtjänst i ordinärt boende. Avtalet löper från 2013-03-01 till
2016-02-29 med möjlighet till förlängning med två år vid två tillfällen.
Under mars och april månad 2014 genomförde kommunen oanmälda tillsynsbesök i hemtjänstområdena i Lomma och i Bjärred. Uppföljningsområdena omfattade huvudsakligen bemanning, omvårdnadspersonalens utbildning och kompetens,
rutiner för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt dokumentation.
Resultatet från tillsynsbesöken redovisades vid kommunens samrådsmöte med
Förenade Care den 28 april. Förenade Care gavs möjlighet att inkomma med
kommentarer på resultatet och har lämnat ett svar på avtalsuppföljningen.
Utifrån den nu genomförda avtalstillsynen gör förvaltningen bedömningen att
verksamheten i ordinärt boende, i avtalets väsentliga delar, drivs i enlighet med
upprättat avtal.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-06-19 § 104.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-06-19 § 104.
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-06-04
– Tillsynsrapport: Uppföljning av avtal med Förenade Care
– Svar från Förenade Care på avtalsuppföljning
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

s. 6 (21)

2014-09-02

SN § 64

Dnr SN 2014:69.040

Månadsuppföljning per maj 2014
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi.
Månadsuppföljning januari-maj 2014 redovisas.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-06-19 § 103.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2014-06-19 beslutade arbetsutskottet att översända månadsuppföljningen per maj 2014 till kommunstyrelsens arbetsutskott för
kännedom.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-06-19 § 103.
– Socialnämndens månadsuppföljning per maj 2014
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av månadsuppföljning per maj 2014.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-09-02
Dnr SN 2014:184.042

Budget för socialnämnden 2015-2017
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till Budget 2015-2017 för socialnämnden. Nämnden fortsätter
sina satsningar på förebyggande arbete inom alla tre KF-områdena vilket är av
största vikt framöver, framförallt då befolkningen inom de äldre målgrupperna
förväntas öka markant fram till 2030 samtidigt som antalet barn och unga i kommunen också ökar.
Sammantaget beräknas socialnämndens nettokostnader, jämfört med budget 2014,
öka med 10 543 tkr år 2015, 19 272 tkr år 2016 samt 27 697 tkr år 2017. De största ökningarna beror på helårseffekt av nytt särskilt boende, volymökning inom
hemtjänsten, indexuppräkningar enligt avtal samt kostnader för en ny gruppbostad
inom LSS.
Lomma kommun har, jämfört med andra kommuner i länet och riket, mycket låga
kostnader för verksamheterna inom individ- och familjeomsorg och LSS. Som exempel kan nämnas att kostnaderna för barn- och ungdomsvård (2011) totalt sett
var ungefär hälften så stora som jämförbara kommuner och tre gånger lägre jämfört med riket. Socioekonomiska faktorer och en effektiv organisation är några av
förklaringarna till detta.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2014-08-21
§ 120.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2014-08-21 § 120.
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-08-13
– Budget för socialnämnden 2015-2017
– Bilaga 1: Sammanställning, socialnämndens budget 2015-2017
– Bilaga 2: Budget 2015 samt plan för ekonomin åren 2016-2017
Socialnämndens handläggning
Barbro Söderberg (S) yrkar att kommunstyrelsen ska täcka hyreskostnader för de
två lägenheter vid Centrumtorget som går utöver de 15 lägenheter som socialnämnden tidigare beslutat om och vill använda motsvarande belopp, ca 200 000
kr, enligt följande:
-

150 000 kr avsätts för fri förskrivning av rullatorer, duschpallar och badbrädor.
50 000 kr avsätts för att möjliggöra en sänkning av avgifter för familjerådgivning.

Utdragsbestyrkande
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Barbro Söderberg (S) yrkar att 300 000 kr avsätts till den förebyggande verksamhet som Lena Modin driver, för att bland annat förkorta väntetiden för ”fixarens”
verksamhet samt utveckla verksamheten i övrigt.
Barbro Söderberg (S) yrkar att det för år 2016 ska avsättas 3 miljoner och för år
2017 avsättas 4 miljoner för att möjliggöra ökad valfrihet inom äldreomsorgen.
Annika Mårtensson (S) yrkar bifall till Barbro Söderbergs ändringsyrkanden.
Sofia Forsgren-Böhmer (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut som
lyder enligt följande:
–

Socialnämnden beslutar att fastställa tjänsteskrivelsens bilaga 2 som nämndens förslag till budget för 2015 och plan för 2016 och 2017.

–

Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om kompletterande ramtilldelning om 2 643 tkr för 2015, 5 672 tkr för 2016 och 8 957 tkr
för 2017, avseende beräknade indexhöjningar av priserna för entreprenaddrift
av vård och omsorg.

–

Socialnämnden beslutar att meddela kommunfullmäktige att det är av stor vikt
att överföringen av nämndens budgetöverskott i driftredovisningen från år
2013 överföres till nämndens budget för år 2015 (enligt KF § 25/2014), med
möjlighet för nämnden att omfördela medlen mellan verksamheterna.

Ajournering av sammanträdet mellan kl 19.45-20.35
Sedan överläggningarna avslutats frågar ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M)
om socialnämnden godkänner att proposition ställs på bifall respektive avslag till
arbetsutskottets förslag till beslut och att proposition därefter ställs på bifall respektive avslag till Barbro Söderbergs ändringsyrkanden samt att dessa behandlas
som ett yrkande. Socialnämnden godkänner propositionsordningen.
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ställer proposition på arbetsutskottets
förslag till beslut och finner att socialnämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ställer därefter proposition på Barbro
Söderbergs (S) ändringsyrkande, som Annika Mårtensson (S) bifaller, och finner
att socialnämnden avslår yrkandet. Ordförande finner därmed att socialnämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att fastställa tjänsteskrivelsens bilaga 2 som nämndens förslag till budget för 2015 och plan för 2016 och 2017.
–

Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om kompletterande ramtilldelning om 2 643 tkr för 2015, 5 672 tkr för 2016 och 8 957 tkr
för 2017, avseende beräknade indexhöjningar av priserna för entreprenaddrift
av vård och omsorg.

–

Socialnämnden beslutar att meddela kommunfullmäktige att det är av stor vikt
att överföringen av nämndens budgetöverskott i driftredovisningen från år
2013 överföres till nämndens budget för år 2015 (enligt KF § 25/2014), med
möjlighet för nämnden att omfördela medlen mellan verksamheterna.

Reservation
Barbro Söderberg (S) och Annika Mårtensson (S) reserverar sig mot beslutet att
avslå yrkandet till förmån för Barbro Söderbergs yrkande.
./.

Bilaga A
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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SN § 66

Dnr SN 2014:172.214

Nämndsplan för socialnämnden 2015
Ärendebeskrivning
I enlighet med styrsystemet för Lomma kommun ska nämnderna, samordnat med
förslag till budget, fastställa sitt förslag till nämndsplan för det kommande året.
Ett förslag som därefter ska översändas till kommunstyrelsen för hörande.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2014-06-19 redovisades ordförandes förslag
2014-06-11, varefter arbetsutskottet beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att
genomföra redaktionella ändringar i förslaget, utifrån utskottets diskussioner.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-08-21 § 121.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-08-21 § 121.
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-08-12
– Bilaga: Ordförandens förslag 2014-06-19 till nämndsplan för socialnämnden
2015
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att fastställa nämndsplan 2015 för socialnämnden
i enlighet med ordförandens förslag 2014-06-19, för hörande i kommunstyrelsen.
./.

Bilaga B
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2014:168.214

Förslag till plan för intern kontroll 2015
Ärendebeskrivning
Enligt gällande reglemente för intern kontroll i Lomma kommun åligger det
nämnden att för varje budgetår anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen. Resultatet från genomförd uppföljning, ska därefter, i samband med
årsbokslutets upprättande, rapporteras till kommunstyrelsen och revisionen.
Enligt nya anvisningar ska planering och uppföljning av intern kontroll ske via
verksamhetssystemet Stratsys. Planens kontrollpunkter har, som tidigare, identifierats i samband med en riskanalys. Riskanalysen, som tydliggör sannolikheten
och konsekvensen av olika icke önskade händelser, genomförs i Stratsys.
Aktiviteter som följs upp utifrån andra rutiner och styrsystem identifieras inte som
kontrollpunkter i planen för intern kontroll.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-08-21 § 122. Under
arbetsutskottets sammanträde beslutades att ett tillägg skulle göras i beslutsförslaget så att socialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en plan för övrig uppföljning 2015 och framåt som ska redovisas för nämnden.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-08-21 § 122.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-08-21 § 122.
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-06-05
– Bilaga: Förslag till plan för intern kontroll 2015
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att fastställa plan för intern kontroll 2015 samt att
ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för övrig uppföljning 2015
och framåt som ska redovisas för nämnden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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SN § 68

Dnr SN 2014:198.790

Krislednings- och krisstödsplan för socialnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog, under våren 2014, en krisledningsplan för Lomma
kommun. Varje nämnd/förvaltning ska därefter ta fram sin egen krisledningsplan,
som underlag för hur nämnden/förvaltningen ska agera i en krissituation.
Ansvarsförhållanden flyttas inte vid en kris. En kris, ska i så stor utsträckning som
möjligt, hanteras av den nämnd/förvaltning där krisen uppstår. Vid en allvarlig eller extraordinär händelse kan den centrala krisledningen aktiveras.
Krisledningsplanen ska, vid varje ny mandatperiod, utvärderas och revideras vid
behov. Krisledningsplanen ska också utvärderas efter en kris.
Förutom att socialnämnden är ansvarig för att ta fram en krisledningsplan är, enligt Lomma kommuns krisplan, förvaltningschefen vid socialförvaltningen ansvarig för den operativa krisstödsgruppen som ska finnas i kommunen. Krisstödsgruppen ska bestå av professionella personer som kan möta människor i olika
typer av akuta krissituationer. Gruppen är avsedd att aktiveras i ett akut läge, vid
händelser där behov av psykosocialt stöd är stort.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-08-21 § 123.
Beslutsunderlag
– Beslut socialnämndens arbetsutskott 2014-08-21 § 123.
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-07-09
– Bilaga: Förslag till Krisledningsplan för socialnämnden i Lomma kommun
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens bilaga Krisledningsplan som
sin egen.
./.

Bilaga C
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Yttrande över remiss avgränsning och föreskrifter för kommande
naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden att lämna synpunkter på förslag till
avgränsning och föreskrifter för kommande naturreservat ”Alkärret i Haboljung” i
Lomma kommun. Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla ett naturområde av stort värde för biologisk mångfald.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-08-21 § 124.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-08-21 § 124.
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-08-11
– Beslut från kommunstyrelsen 2014-06-18 § 104
– Remiss avgränsning och föreskrifter för det kommande naturreservatet
”Alkärret i Haboljung” i Lomma kommun
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har inget att invända mot förslaget till avgränsning och
föreskrifter för kommande naturreservat ”Alkärret i Haboljung” i Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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SN § 70
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Yttrande över förslag till detaljplan för del av Lomma 33:11 m fl i
Lomma (område vid Sjögräsgatan)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till samråd för att hämta in synpunkter på förslag till ny detaljplan för del av Lomma 33:11 m.fl. i Lomma (område vid Sjögräsgatan). Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för torg, teknisk anläggning samt friluftsområde och/eller skola. I samband med planarbetet
sker en översyn av trafik- och parkeringssituationen inom planområdet.
Socialförvaltningen driver idag en LSS-gruppbostad i nära anslutning till planområdet. Det bor således personer med olika typer av funktionshinder i området.
Tillgänglighetsfrågorna i området är därför särskilt viktiga att beakta i detaljplanen.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-08-21 § 125.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-08-21 § 125.
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-06-12
– Förslag till detaljplan för del av Lomma 33:11 m fl i Lomma (område vid
Sjögräsgatan)
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har inget att invända mot förslag till detaljplan för del
av Lomma 33:11 m.fl. i Lomma (område vid Sjögräsgatan).
Socialnämnden är positiv till en satsning på att försköna området vid Sjögräsgatan. Då det finns en LSS-gruppbostad i nära anslutning till planområdet är det särskilt viktigt att i området säkerställa god tillgänglighet för funktionshindrade.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Yttrande över förslag till detaljplan för Fjelie 3:16 m fl i Fjelie
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till utställning för att hämta in
synpunkter på förslag till ny detaljplan för Fjelie 3:16 m.fl. i Fjelie.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra kvartersmark för bostäder och allmän platsmark för park, gata och natur inom Fjelie 3:16 m.fl.
Ärendet har beretts socialnämndens arbetsutskott 2014-08-21 § 126.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-08-21 § 126.
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-06-12
– Förslag till detaljplan för Fjelie 3:16 m.fl. i Fjelie
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har inget att invända mot förslag till detaljplan för Fjelie 3:16
m.fl. i Fjelie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

s. 16 (21)

2014-09-02

SN § 72

Dnr SN 2014:12.709

Rapport om ej verkställda beslut
Ärendebeskrivning
Kommunen ska, enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), rapportera alla gynnande nämndsbeslut enligt SoL
4 kap. 1 § och enligt LSS 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen
för beslutet. Rapporterna ska sändas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
en gång per kvartal.
Socialnämnden ska till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange
vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från
dagen för respektive beslut. Kvartalsrapport och individrapporter för respektive
ärende för kvartal 2 år 2014 är anmälda till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO). Samtliga sex individärenden har verkställts under maj och juni månad
2014.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-08-21 § 129.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-08-21 § 129.
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-06-24
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av rapporten avseende ej verkställda beslut och
överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för anmälan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Delegationsbeslut och meddelanden
1.

Beslut fattade med stöd av delegation
- Delegationslista IFO 2014-05-01 – 2014-08-31
- Delegationslista HVO 2014-05-01 – 2014-08-31
- Delegationslista avgiftsbeslut 2014-05-01 – 2014-08-31

2. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2014-05-22 §§ 79-88
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2014-06-03 §§ 90-92
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2014-06-19 §§ 93-105
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2014-07-10 §§ 106-109
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2014-08-15 § 110
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2014-08-21 § 111-130
3. Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2014-05-06 §§ 1-5
4. Kallelse från revisorerna till socialnämndens arbetsutskott: Årlig granskning/ansvarsutövande, SN 2014:182.007
5. Uttalande från PRO till Skånes kommuner angående färdtjänsten,
SN 2014:186.736
6. Skånskt hälso- och sjukvårdsavtal – gemensamt koncept, information från
Kommunförbundet Skåne, SN 2014:192.770
7. Våld i nära relationer, Socialstyrelsens Författningssamling, SOSFS 2014:4,
SN 2014:193.759
8. Migrationsverket öppnar fler boende för asylsökande, SN 2014:161.799
9. Rapport 2014-05-22 från regionchef på Förenade Care angående Lex Sarahutredning, SN 2014:160.740
10. Rapport 2014-05-22 från regionchef på Förenade Care angående Lex Sarahutredning, SN 2014:160.740
11. Rapport om missförhållande/risk för missförhållande enligt Lex Sarah, 201405-08, SN 2014:155.735
12. Rapport om /risk för missförhållande enligt Lex Sarah, 2014-05-26
Utdragsbestyrkande
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13. Beslut 2014-06-11 från Inspektionen för vård och omsorg gällande klagomål
om handläggning i ärende rörande barn vid socialtjänsten i Lomma, SN
2014:130.751
14. Beslut 2014-06-09 från Inspektionen för vård och omsorg gällande tillsyn av
särskilt boende Jonasgården, Förenade Care AB, SN 2014:101.740
15. Beslut 2014-06-24 från Inspektionen för vård och omsorg gällande klagomål
om handläggning av LSS ansökan, SN 2014:85.711
16. Beslut 2014-06-09 från Inspektionen för vård och omsorg gällande klagomål
om bristfällig vård och omsorg vid hemtjänsten Förenade Care AB, SN
2014:75.774
17. Beslut 2014-06-24 från Inspektionen för vård och omsorg gällande klagomål
om fördröjd diagnos och behandling hemsjukvården Lomma kommun
18. Beslut från kommunstyrelsen 2014-05-21 § 74, Avstämning av tillväxtpost
med nivåhöjning år 2015-2017
19. Beslut från kommunstyrelsen 2014-05-21 § 75, Kompensation för löneökningar år 2014 samt ramjustering 2015-2017
20. Beslut från kommunstyrelsen 2014-05-21 § 82, Fastställande av slutliga ramar
för 2015 och planeringsramar för 2016-2017
21. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 § 113, Rekrytering av
tillförordnad socialchef
22. Beslut från kommunstyrelsen 2014-06-18 § 104, Avgränsning och föreskrifter
för kommande naturreservatet ”Alkärret i Haboljung” i Lomma kommun
23. Beslut från kommunfullmäktige 2014-06-12 § 36, Godkännande av överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och
riksfärdtjänstlag
24. Beslut från Förvaltningsrätten i Malmö 2014-06-10 mål nr 3229-14
25. Beslut från Förvaltningsrätten i Malmö 2014-06-25 mål nr 6051-14
26. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2014-06-25 mål nr 2715-14
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27. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2014-06-30 mål nr 4623-14
28. Beslut från Kammarrätten i Göteborg 2014-07-07 mål nr 1334-14
29. Beslut från Förvaltningsrätten i Malmö 2014-07-18 mål nr 6970-14
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av och lägger delegationsbeslut och meddelanden
till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnar avdelningschef Lennart Eriksson information om att
–

ett nytt HVB-hem för ensamkommande barn kommer att tas i bruk i september

–

diskussioner kommer att inledas med Migrationsverket och Länsstyrelsen angående ett nytt avtal för ensamkommande barn.

–

arbetsbelastningen för individ- och familjeomsorgen har varit hög under
sommaren. Hänsyn till den gångna sommarens belastning kommer att tas inför
nästa sommars semesterplanering.

–

igångsättandet och inflyttningen på nya boendet Orion har gått bra. Plan 2 och
3 är nu fullbelagda. Ett övervägande om när plan 1 ska öppnas samt vilken inriktning verksamheten ska ha kommer att göras under hösten 2014.

–

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Berit Silow går i pension den 1 oktober.
Tills rekryteringen är klar kommer Jeanette Brink, demenssjuksköterska, att
tjänstgöra som tf MAS (från den 1 oktober).

–

En utvärdering kommer att ske under hösten om samverkan med Svedala
kommun gällande öppenvårdsverksamheten ska bli permanent.

Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uppdrag att undersöka behov av träffpunktsverksamhet
Ärendebeskrivning
Vid behandlingen av ärendet förslag till budget för socialnämnden 2015-2017
yrkade Barbro Söderberg (S) under ärendets överläggning att socialförvaltningen
skulle ges i uppdrag att undersöka om det finns behov av en träffpunktsverksamhet i Bjärred och, om det finns ett behov, ge förslag på lämplig lokal.
Socialnämnden enades om att behandla ärendet som ett eget ärende istället för i
samband med budget 2015-2017.
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att undersöka
om det finns behov av en träffpunktsverksamhet i Bjärred och om det finns ett behov ge förslag på lämplig lokal.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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