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SOCIALNÄMNDEN

s. 3 (22)

2015-02-12

SN § 7

Dnr SN 2014:69.040

Bokslut för socialnämnden 2014
Ärendebeskrivning
Bokslut för socialnämnden 2014 presenteras. Bokslutet sammanfattar årets
händelser, mål och måluppfyllelse, ekonomi och framtid för socialnämndens
verksamhet.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 9.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 9.
– Bokslut för socialnämnden 2014
Nämndens handläggning
Socialnämndens ledamöter enas om att genomföra en redaktionell ändring i
förslag till bokslut för socialnämnden 2014.
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att, efter genomförandet av den redaktionella
ändringen, godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till bokslut
2014 för socialnämndens verksamhet inklusive förslag till text i årsredovisningen.
./.

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

Utdragsbestyrkande
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2015-02-12
Dnr SN 2014:22.042

Anhållan om överföring av budgetavvikelser i socialnämndens
drift- och investeringsbudget 2014
Ärendebeskrivning
Totalt redovisar socialnämnden en negativ budgetavvikelse på 863 tkr för 2014.
Hälsa, vård och omsorg (HVO) uppvisar en negativ budgetavvikelse på 3 360 tkr,
LSS-verksamheten en positiv budgetavvikelse på 1 081 tkr och individ- och
familjeomsorg (IFO) en positiv budgetavvikelse på 1 416 tkr.
För HVO förklaras den negativa budgetavvikelsen i huvudsak av tvistiga fakturor
i samband med en avtalstvist, hyresbortfall inom vårdboende, högre personalkostnader inom HSL-verksamheten samt högre kostnader för tekniska hjälpmedel.
Positiv avvikelse finns inom hemtjänst, på grund av lägre vårdtyngd, och övriga
verksamheter.
Inom LSS-verksamheten förklaras den positiva budgetavvikelsen framförallt av
minskat behov av personlig assistans enligt LSS till följd av ett par gynnande beslut om personlig assistans enligt SFB. Negativ budgetavvikelse finns inom övriga
verksamheter som avser ökat behov av ledsagarservice och boendestöd.
IFO visar en positiv budgetavvikelse som huvudsakligen beror på lägre kostnader
inom integrationsverksamheten samt minskat behov av institutions- och familjehemsvård för barn. Negativ budgetavvikelse finns inom institutionsplaceringar för
vuxna samt övriga verksamheter som avser extern öppenvård för barn samt boendestöd.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-02-04
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar med stöd av Reglemente för socialnämnden § 18 att
ärendet får tas upp för behandling på socialnämndens sammanträde trots att
ärendet inte har beretts av socialnämndens arbetsutskott.
– Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att den negativa
budgetavvikelsen på 863 tkr som uppkommit i socialnämndens driftbudget 2014
överförs enligt reglerna för överföring av budgetavvikelser.
– Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 2014 års negativa
budgetavvikelse finansieras med delar av den positiva budgetavvikelse på 5 791
tkr som uppkom i socialnämndens driftbudget 2013 och som ännu ej har överförts
till socialnämnden
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande
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2015-02-12

SN § 9

Dnr SN 2015.23.774

Patientsäkerhetsberättelse för 2014
Ärendebeskrivning
Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 mars varje
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som
vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgängligt för den som önskar ta del av
den. Arbetet med patientsäkerhet innebär att vårdgivaren kontrollerar och följer
upp verksamheten och genomför förbättringar för att minimera antalet vårdskador.
Patientsäkerhetsberättelsen avser vård som har bedrivits i Lomma kommun under
2014 av kommunal verksamhet och Förenade Care.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 12.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 12
– Skrivelse från socialförvaltningen 2015-01-26
– Patientsäkerhetsberättelse 2014, (Kommunal verksamhet samt Förenade
Cares patientsäkerhetsarbete som bilaga)
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att anta och fastställa förvaltningens förslag till
Patientsäkerhetsberättelse för 2014.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-02-12

SN § 10

Dnr SN 2014:277.702

Tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) och tobakslagen
(1993:581) i Lomma kommun gjord av Länsstyrelsen
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen utövar enligt 9 kap 1 § alkohollagen (AL) och 19a § tobakslagen
(TL) tillsyn inom länet. Länsstyrelsen har enligt tillsynsplanen för 2014 beslutat
att genomföra en verksamhetstillsyn i Lomma kommun.
Länsstyrelsen genomförde ett tillsynsbesök i Lomma kommun 2014-11-18.
Beslut från Länsstyrelsen inkom 2014-12-16. I beslutet riktar Länsstyrelsen kritik
mot förvaltningen för brister i bland annat lämplighetsprövning och tillsyn.
I tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2015-01-14 bemöts Länsstyrelsens kritik.
Länsstyrelsen bedömer att kommunen i övrigt följer lagstiftningen i de delar som
granskats och har avslutat ärendet.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 7.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 7.
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-01-14
– Bilaga: Länsstyrelsens rapport Tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622
och tobakslagen (1933:581) i Lomma kommun
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-02-12

SN § 11

Dnr SN 2014:242.700

Redovisning av 2014 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 funktionsnedsättningar. Lomma kommun har upphandlat personligt ombud av PO
Skåne, tillsammans med Staffanstorps kommun. Länsstyrelsen begär nu redovisning av verksamheten i samband med ansökan om statsbidrag. Redovisning och
ekonomisk redovisning har lämnats in till Länsstyrelsen, enligt begäran.
Enligt Länsstyrelsens anvisningar ska ansvarig nämnd ta del av redovisningen och
därefter ska sammanträdesprotokollet redovisas till Länsstyrelsen.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 8.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 8.
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-01-14
– Verksamhetsberättelse personligt ombud i Lomma år 2014
– Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014
– Ekonomisk rapport
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden godkänner redovisningen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-02-12

SN § 12

Dnr SN 2015.17.775

Uppföljning av externa avtal HVO, entreprenör
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. Socialnämnden har beslutat att inte utnyttja möjligheten till förlängning.
Avtalet har följts upp genom tillsynsbesök och observationer i verksamheten
under mars-september. Beskrivning av tillsynen redovisas i tjänsteskrivelse från
socialförvaltningen 2015-01-15. Efter genomförda tillsynsbesök och granskningar
har Förenade Care getts möjlighet att kommentera resultatet. Rapporterna och
Förenade Cares återkopplig har redovisats i sin helhet till socialnämnden löpande
under året. Avtalsuppföljning har även skett genom bland annat brukar- och
enkätundersökningar, dialog- och samrådsmöten, uppföljning av inkomna
synpunker och avvikelser samt redovisning av kvalitetsnyckeltal.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 11.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 11.
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-01-15
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-02-12

SN § 13

Dnr SN 2015.5.700

Uppföljning av inkomna synpunkter och klagomål i LUKAS 2014
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.
Synpunkter och klagomål som är kopplade till enskilda brukare och som avser
uteblivna insatser eller händelser som innebär att verksamheten i något avseende
brister när det gäller kraven på kvalitet, rapporteras som en avvikelse och hanteras
enligt förvaltningens rutin för avvikelsehantering.
Under perioden 2014-01-01 - 2014-12-31 har det inkommit 44 synpunkter som
berör socialnämndens ansvarsområde. Majoriteten av dessa har inkommit via
kommunens hemsida. En sammanställning av inkomna synpunkter presenteras i
tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, daterad 2015-01-13. Utifrån de synpunkter som inkommit under 2014 framkommer inga brister på systemnivå inom
socialnämndens ansvarsområde.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 13.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 13.
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-01-13
– Sammanställning av ärenden i LUKAS 2014
– Rutiner för synpunkter och klagomålshantering inom Förenade Cares verksamheter i Lomma kommun
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-02-12

SN § 14

Dnr SN 2015.54.704

Redovisning av resultat i Öppna Jämförelser 2014 –
Ekonomiskt bistånd
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.
Det är fjärde gången som jämförelser av kommuners stöd till personer med
ekonomiskt bistånd tas fram.
Undersökningen avseende ekonomiskt bistånd bygger på en enkät till samtliga
kommuner under perioden april-maj 2014 samt på bakgrundsmått som hämtats
från nationella register. 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.
Utifrån resultaten har socialförvaltningen identifierat ett antal utvecklingsområden
för kommande år inom ekonomiskt bistånd. Dessa utvecklingsområden kommer
att beaktas i förvaltningens planering av verksamhetsåret 2015.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 14.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 14.
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-12-11
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

s. 11 (22)

2015-02-12

SN § 15

Dnr SN 2015.18.700

Sammanställning över genomförd intern kontroll 2014 inom
socialnämndens verksamhetsområde
Ärendebeskrivning
Socialnämndens plan för uppföljning av intern kontroll 2014, fastställdes av
socialnämnden 2013-09-03. Uppföljningen av den interna kontrollen ska, i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll, rapporteras till kommunstyrelsen respektive kommunens revisorer, senast i samband med årsbokslutets upprättande. I tjänsteskrivelse daterad 2015-01-15 redovisas en sammanställning över
genomförd intern kontroll avseende 2014.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 15.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 15.
– Skrivelse från socialförvaltningen 2015-01-15
– Bilaga: Socialnämndens plan för uppföljning av internkontroll 2014
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av informationen gällande genomförd intern
kontroll 2014 inom socialnämndens verksamhetsområde och översänder skrivelse
daterad 2015-01-15 till kommunstyrelsen respektive kommunrevisionen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-02-12
Dnr SN 2015.20.003

Översyn av reglemente för socialnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-09-30 – 2014-10-01 att uppdra åt
samtliga nämnder att genomföra en översyn av respektive nämnds reglemente.
En redovisning och eventuella förslag till förändringar ska vara kommunstyrelsen
tillhanda senast 2015-03-01. Den senaste revideringen av reglementet för socialnämnden fastställdes av kommunfullmäktige 2013-09-12. Utifrån förvaltningens
genomgång av reglementet bedöms det finnas behov av revideringar enligt följande:
Ändring i 1 §, 4:e stycket, till följd av felaktig laghänvisning. Ändring till följande
lydelse: ”Socialnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, samt Läkemedelsverkets
föreskrifter meddelade med stöd av förordning (2009:929) om handel med vissa
receptfria läkemedel”.
Ändring i 9 § till följd av tidigare genomförd organisationsförändring i
kommunen. Ändring till följande lydelse: ”En ledamot, som är hindrad att delta i
ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till
kommunledningskontorets kansli, som kallar ersättare. Ersättare kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning.”
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 16.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 16
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-01-15
– Reglemente för socialnämnden i Lomma kommun
Socialnämnden besluta att följande:
– Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att revidera
reglementet för socialnämnden enligt följande:
- 1 §, 4:e stycket, ändras till följande lydelse:
”Socialnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, samt Läkemedelsverkets
föreskrifter meddelade med stöd av förordning (2009:929) om handel med vissa
receptfria läkemedel”.

Utdragsbestyrkande
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2015-02-12

Forts. SN § 16

Dnr SN 2015.20.003

- 9 §, ändras till följande lydelse: ”En ledamot, som är hindrad att delta i ett
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till
kommunledningskontorets kansli, som kallar ersättare. Ersättare kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-02-12

SN § 17

Dnr SN 2015.3.709

Redovisning av inkomna avvikelser och missförhållanden inom
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) 2014
Ärendebeskrivning
Enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 5 kap ska
vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ta
emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Inkomna
rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att
vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska
kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.
Om enskilda eller anhöriga/närstående i Lomma kommun har synpunkter kan de
kontakta verksamheten direkt eller handläggare/tjänsteman på socialförvaltningen.
De har också möjlighet att lämna synpunkter via LUKAS, som är Lomma kommuns generella system för hantering av synpunkter och klagomål. Synpunkter och
klagomål som är kopplade till enskilda brukare och som avser uteblivna insatser
eller händelser som innebär att verksamheten i något avseende brister när det
gäller kraven på kvalitet, rapporteras som en avvikelse.
Syftet med avvikelserapportering är att identifiera, dokumentera och rapportera
negativa händelser och tillbud samt att fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra erfarenheterna. Genom att ta hand
om synpunkter, klagomål och avvikelser minskar risken för att det inträffar missförhållanden och vårdskador. Under 2014 har totalt 231 avvikelser inom socialtjänstens områden och inom LSS-verksamheten rapporterats. Fördelningen av
avvikelserna mellan verksamhetsområdena åskådliggörs i tjänsteskrivelse från
socialförvaltningen, daterad 2015-01-13.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 17.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 17.
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-01-13
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-02-12

SN § 18

Dnr SN 2015.4.700

Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet inom socialförvaltningen 2014
Ärendebeskrivning
I enlighet med socialnämndens plan för intern kontroll 2014, ska förvaltningen
under året genomföra en uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet
inom förvaltningen. Enligt styrdokumentet för systematiskt brandskyddsarbete i
Lomma kommun ska det finnas: en brandskyddsorganisation, brandskyddsansvariga, planer för brandskyddsutbildningar, en god dokumentation av det byggnadstekniska och organisatoriska brandskyddsarbetet och uppföljningsrutiner i form av
regelbunden kontrollverksamhet och aktiv incidentrapportering.
Uppföljningen av brandskyddsarbetet har genomförts utifrån ovanstående
områden och redovisas i två rapporter, en gällande verksamheter inom den
kommunala utförarorganisationen och en gällande verksamheter inom Förenade
Care.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 18.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 18.
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-01-14
– Bilaga: Rapport för uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet inom
avdelningen för kommunalt utförarande
– Bilaga: Svar på frågor om SBA inom Förenade Care i Lomma kommun
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-02-12

SN § 19

Dnr SN 2015.21.701

Val av representant till politiskt samråd med Region Skåne i
färdtjänstfrågor
Ärendebeskrivning
Region Skåne är, genom Skånetrafiken, sedan 2011-10-01 huvudman för färdtjänst och riksfärdtjänst för boende i Lomma kommun. Detta genom ett överlåtelseavtal mellan Lomma och Region Skåne, som Lomma kommunfullmäktige
beslutade godkänna 2011-02-10. Överlåtelseavtalet, som också inkluderade en
överenskommelse om finansiering av verksamheten, tecknades av socialnämnden
genom bemyndigande från fullmäktige.
Från och med 2015-01-01 har den ursprungliga överenskommelsen om finansiering, ersatts av en ny finansieringsöverenskommelse: Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag.
En viktig del i den nu gällande överenskommelsen är de två nya forum för samråd
i färdtjänstfrågor, på politisk respektive tjänstemannanivå, som kommer att starta
under våren 2015 och där respektive samrådsgrupp kommer att sammanträda två
gånger per år. Socialnämnden har nu att utse en representant, och en ersättare för
denne, till det politiska samrådet. Socialförvaltningen kommer inom kort att utse
representanten till tjänstemannasamrådet. Sedan tidigare finns också ett kundråd,
med två representanter från varje kommun.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 19.
Vid utskottssammanträdet föreslog arbetsutskottet socialnämnden besluta välja
Britt Hjertqvist (FP) till ordinarie representant till politiskt samråd med Region
Skåne i färdtjänstfrågor. Arbetsutskottet beslutade även att utan eget ställningstagande till socialnämnden överlämna valet av ersättare.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 19.
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-01-15
– Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt
färdtjänst- och riksfärdtjänstlag
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att välja Britt Hjertqvist (FP) till ordinarie
representant samt att välja Malin Taggu (M) till ersättare till politiskt samråd med
Region Skåne i färdtjänstfrågor.
På grund av jäv deltar inte Britt Hjertqvist (FP) och Malin Taggu (M) i handläggningen av ärendet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

s. 17 (22)

2015-02-12

SN § 20

Dnr SN 2014.93.214

Yttrande över förslag till detaljplan för Lomma 35:120 m fl i
Lomma (stationsområdet), Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till utställning för att hämta in
synpunkter på förslag till ny detaljplan för Lomma 35:120 m fl (stationsområdet).
Socialnämnden har i denna planprocess lämnat synpunkter vid två tidigare
tillfällen. Tidigare synpunkter har bland annat berört behovet av god tillgänglighet
i området och där kommunstyrelsen konstaterat att tillgängligheten kommer vara
god enligt de minimikrav som anges i bygglagstiftningen.
Socialnämnden har vidare uttryckt oro för att stationsområdet kommer att gestaltas på ett sätt som riskerar att göra att platsen blir ett ”tillhåll”. I tidigare förslag
till detaljplan planerades för planteringar av buskage, vilket skulle kunna motverka känslan av trygghet i området. Socialnämnden föreslog att detaljplanen istället
borde innehålla en gestaltning utifrån målsättningen att platsen skulle vara lätt att
överblicka, såväl i dagsljus som under kvällar och nätter. Kommunstyrelsen svarar
att vilken vegetation som används och var den planteras inte regleras i planbestämmelser men att trygghet bör vara ett ledord vid markanläggningsplaneringen.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 20.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 20.
– Skrivelse med yttrande från socialförvaltningen, 2015-01-13
– Remissunderlag förslag till detaljplan för Lomma 35:120 m fl i Lomma
(stationsområdet), Lomma kommun
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att inte ha ytterligare synpunkter än de framförda
tidigare i planprocessen för Lomma 35:120 m fl (stationsområdet).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

s. 18 (22)

2015-02-12

SN § 21

Dnr SN 2014.273.214

Yttrande över förslag till utvecklingsplan för Bjärred och
Borgeby – fördjupning av översiktsplanen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till utställning för att hämta in
synpunkter på förslag till utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby – fördjupning
av översiktsplanen. Socialnämnden har i ett tidigare skede av denna planprocess
lämnat synpunkter. De synpunkter som då lämnades har beaktats och förtydliganden har gjorts till nuvarande förslag till utvecklingsplan.
I utvecklingsplanen finns ställningstagande för ett mer blandat bostadsbestånd i
Bjärred och Borgeby med fler lägenheter anpassade för småhushåll, framförallt
för unga och äldre. Ägandeformen kan gärna vara hyresrätt enligt utvecklingsplanen.
I utvecklingsplanen finns också ställningstagande för en god planering där behov
av mark för kommunala verksamheter kontinuerligt bedöms och avsätts vid planering för nya bostadsområden. Vidare finns ställningstagandet att nybyggnad av
vårdboende i norra kommundelen i första hand bör prövas i anslutning till Rutsborgsskolan eller Bjärreds norra entré. Kommunledningskontoret har framfört
önskemål om att socialnämnden tydliggör önskemål kring placering av ett framtida vårdboende.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 21.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 21
– Skrivelse med yttrande från socialförvaltningen, 2014-12-17
– Remissunderlag förslag till utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby –
fördjupning av översiktsplan
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har inget att invända mot förslag till utvecklingsplan för
Bjärred och Borgeby – fördjupning av översiktsplanen. Socialnämnden anser att
planeringen för nybyggnation av vårdboende i första hand bör prövas vid Bjärreds
norra entré då en central placering i förhållande till samhällsservice underlättar för
verksamheten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

s. 19 (22)

2015-02-12

SN § 22

Dnr SN 2014.185.214

Yttrande över förslag på avgränsning, föreskrifter och skötselplan
för det kommande naturreservatet ”Haboljungs fure”
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till att lämna synpunkter på förslag
på avgränsning, föreskrifter och skötselplan för det kommande naturreservatet
”Haboljungs fure”.
Haboljungs fure är, tillsammans med Kyrkfuret, Lomma kommuns största område
av skogskaraktär och ett välbesökt rekreationsområde cirka en kilometer norr om
Lommas tätort. Syftet med att bilda naturreservat av området är att bevara och
utveckla ett av få skogsområden inom kommunen och ta tillvara på dess rekreativa värden.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 22.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 22.
– Skrivelse med yttrande från socialförvaltningen, 2014-12-17
– Remissunderlag förslag på avgränsning, föreskrifter och skötselplan för det
kommande naturreservatet ”Haboljungs fure”.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:
– Socialnämnden har inget att invända mot förslag på avgränsning, föreskrifter
och skötselplan för det kommande naturreservatet ”Haboljungs fure”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

s. 20 (22)

2015-02-12

SN § 23

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 fullmäktige 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 för kvartal 4 år 2014 är anmält till IVO. Förvaltningen har inga
gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum att
rapportera för kvartal 4 år 2014. Rapport till kommunfullmäktige och revisionen
behöver framöver endast ske då förvaltningen har gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 23.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 § 23.
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-01-13
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av rapporten avseende ej verkställda beslut och
överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och revisionen för anmälan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

s. 21 (22)

2015-02-12

SN § 24

Dnr SN 2014:15.002

Delegationsbeslut och meddelanden
1.

Beslut fattade med stöd av delegation
- Delegationslista IFO 2015-01-01 – 2015-01-31
- Delegationslista HVO 2015-01-01 – 2015-01-31
- Delegationslista avgiftsbeslut 2015-01-01 – 2015-01-31

2.

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2015-01-29 §§ 1-24

3. Beslut från kommunstyrelsen 2015-01-07 § 31, Angående manifestation Earth
Hour – lördagen den 28 mars 2015
4. Beslut från kommunstyrelsen 2015-01-07 § 9, Val av tre ledamöter och tre ersättare i Rekogruppen för åren 2015-2018
5. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-14 § 3, Förslag till tidplan för uppföljning år 2015
6. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2014-12-08, mål nr 9044-14.
7. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2015-01-16, mål nr 10188-14
8. Dom från Kammarrätten i Göteborg 2014-12-03, mål nr 5824-14
9. Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om inspektion av
Integrationsboende Bredgatan, dnr 8.4.2-2420/2015-1
10. Underrättelse från Förvaltningsrätten i Malmö 2015-01-26 om anstånd för yttrande angående ansökan om utdömande av särskild avgift
11. Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa
2015, dnr 14/1994
12. Brev till socialförvaltningen från anhörig, daterat 2014-12-03
Socialnämnden beslutar följande:
- Socialnämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

s. 22 (22)

2015-02-12

SN § 25

Dnr SN 2015.10.709

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnar tillförordnad förvaltningschef Anette Fäldt information
om
-

Utkvittering av ipad till ersättare i socialnämnden sker efter sammanträdet.

-

Propå har inkommit från Hälsomedicinskt Center om samarbete kring ett så
kallat Familjehus. Diskussioner har förts med Förvaltningen för Utbildning,
Kost, Kultur och Fritid och frågan kommer att behandlas av kommunstyrelsen.

-

I maj tillträder Marie Nykvist som ny medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS).

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

Utdragsbestyrkande

