SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 1 (16)

SOCIALNÄMNDEN
2015-09-01
Plats
Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp
Tid
Tisdagen den 1 september 2015 kl.18.30-20.25 ajournering kl.

19.15-19.20
Beslutande

Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande
Britt Hjertqvist (FP) 1:e vice ordförande
Conny Bäck (S) 2:e vice ordförande
Anders Widesjö (M) ledamot
Krister Wiman (M) ledamot
Anna Ericson (M) ledamot
Monica Sandelin (M) ledamot
Peter Appel (FP) ledamot
Per Bengtsson (S) ledamot
Malin Taggu (M) tjg. ersättare för Lena Forsberg
Karin Everlund (S) tjg. ersättare för Annika Mårtensson

Övriga deltagare

Catrin Koch (M) ersättare
Kristina Kinnman-Stack (M) ersättare
Björn Haaland (M) ersättare
Gunilla Lundström (FP) ersättare
Lena Svensson (C) ersättare
Rune Setthammar (S) ersättare
Louise Herslow (MP) ersättare
Amelie Gustafsson, förvaltningschef
Christine Edenbrandt, kommunsekreterare
Ingela Karlström, ekonom, §§ 62-64
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Conny Bäck
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SN § 63

Dnr SN 2015:57.042

Månadsuppföljning för socialnämnden per maj 2015
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi.
Månadsuppföljning för socialnämnden per maj presenteras.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-06-16 § 101.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-06-16 § 101
– Socialnämndens månadsuppföljning per maj 2015
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att ha tagit del av månadsuppföljning per maj 2015 och
översänder månadsuppföljningen till kommunstyrelsen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2015-09-01
Dnr SN 2015:58.040

Budget för socialnämnden 2016 samt plan för ekonomin 2017-2018
Ärendebeskrivning
Förslag till Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018 för socialnämnden presenteras.
Socialnämnden fortsätter sina satsningar på förebyggande arbete inom alla tre
kommunfullmäktigeområdena 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 2015,
öka med 12 169 tkr år 2016, 22 661 tkr år 2017 samt 32 169 tkr år 2018.
De största ökningarna beror på utökat antal platser inom särskilt boende,
volymökning inom hemtjänsten och hälso- och sjukvården, externa placeringar
inom individ- och familjeomsorg, samt utökade insatser inom LSS.
Lomma kommun har, jämfört med andra kommuner i länet och riket, mycket låga
kostnader för verksamheterna inom individ- och familjeomsorg och LSS.
Socioekonomiska faktorer och en effektiv organisation är några av förklaringarna
till detta.
För att möta kostnadsökningarna inom LSS och individ- och familjeomsorgen
under åren 2016-2018 väljer socialnämnden att göra en omfördelning av budgetmedel med drygt 7 000 tkr från fullmäktigeverksamheten hälsa, vård och omsorg.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-08-20 § 117.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-08-20 § 117
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-08-13
– Bilaga 1: Sammanställning, socialnämndens budget 2016-2018
– Bilaga 2: Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018 för socialnämnden
Socialnämndens handläggning
Vid nämndens sammanträde lämnar ekonom Ingela Karlström en redogörelse för
förslaget.
Överläggning
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Conny Bäck yrkar enligt följande:
”I enlighet med vad som yrkades inför budget för 2015 kvarstår följande:
Omfördelning inom ramarna
Vi har motsatt oss att blockhyra fler än 15 bostäder i Centrumhuset. Då det nu
är frågan om 17 lägenheter anser vi att årskostnaden för de två överskjutande
outhyrda lägenheterna, 200 000 kronor ska belasta kommunstyrelsens budget.
För dessa pengar äskar vi att:
150 000 kr läggs på hjälpmedel såsom inomhusrullatorer och duschbrädor
inom HVO.
50 000 kr läggs för att minska avgiften för familjerådgivning IFO
Härutöver äskar vi 300 000 kr för resurstillskott i det förebyggande arbetet
inom äldreomsorgen som leds av Lena Modin-Raflund. Pengarna ska i första
hand nyttjas för verksamhetsutveckling och kortare väntetider för fixartjänster.
Inom det förebyggande arbetet inom HVO yrkas vidare att platserna i dagverksamhet utökas med 15 % vilket ger en ökad driftskostnad på 350 000 kr.
Inom IFO yrkas på en utökning motsvarande en socionomtjänst för att förstärka främst den familjerättsliga verksamheten samt ge möjlighet att på deltid
knyta en rutinerad utredare som stöd till verksamheten 550 000 kr.
Ovanstående gäller för samtliga tre år. Finansiering av de två översta kan dock
behöva ändras om Centrumlägenheterna kan hyras ut.”
Conny Bäck yrkar dessutom att socialnämnden ska uppdra åt förvaltningen att i
samråd med barn- och utbildningsnämnden, internt, och Region Skåne, externt,
utreda förutsättningarna och kostnad för att i kommunen öppna en familjecentral.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 19.15-19.20.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition bifall respektive avslag till sitt eget yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag,
varefter socialnämnden bifaller detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Conny
Bäcks ändringsyrkande, varefter socialnämnden avslår detsamma.
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Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Conny
Bäcks yrkande om uppdrag till förvaltningen, varefter socialnämnden bifaller detsamma.
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att fastställa tjänsteskrivelsens bilaga 2, Budget 2016
samt plan för ekonomin åren 2017-2018 Socialnämnden, som nämndens förslag
till budget för 2016 och plan för 2017 och 2018.
./.

Bilaga A
– Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om kompletterande
ramtilldelning om 3 250 tkr för 2016, 6 833 tkr för 2017 och 10 570 tkr för 2018,
avseende beräknade indexhöjningar av priserna för entreprenaddrift av vård och
omsorg.
– Socialnämnden beslutar att meddela kommunfullmäktige att det är av vikt att
överföringen av nämndens budgetöverskott i driftredovisningen från år 2013 överförs till nämndens budget för år 2016 med möjlighet för nämnden att omfördela
medlen mellan verksamheterna.
– Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att i samråd med barn- och
utbildningsnämnden, internt, och Region Skåne, externt, utreda förutsättningarna
och kostnad för att i kommunen öppna en familjecentral.
Reservationer
Conny Bäck (S), Karin Everlund (S) och Per Bengtsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

./.

Bilaga B
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Öppna Jämförelser 2015 missbruks- och beroendevård
Ärendebeskrivning
Öppna jämförelser är ett verktyg för att följa upp, 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 sjunde gången öppna jämförelser av missbruksoch beroendevården. Jämförelserna omfattar 41 indikatorer för kommunernas socialtjänst, 11 för landstingens beroendevård och 38 indikatorer för gemensamt
drivna beroendemottagningar.
Resultatet från Öppna Jämförelser 2015 missbruks- och beroendevård redovisas i
tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, daterad 2015-05-22.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-06-16 § 103.
Socialnämndens handläggning
Conny Bäck yrkar bifall till utskottets förslag.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-06-16 § 103
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-05-22
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av informationen om Öppna Jämförelser 2015
missbruks- och beroendevård.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

s. 8 (16)

2015-09-01

SN § 66

Dnr SN 2014:267.792

Öppna Jämförelser 2015 – stöd till personer med funktionsnedsättning
Ärendebeskrivning
Öppna jämförelser är ett verktyg för att följa upp, 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 socialtjänstens
stöd till personer med funktionsnedsättning. Jämförelserna omfattar kommunernas
myndighetsutövning och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL, samt myndighetsutövning inom området som regleras av LSS.
2014-års undersökning omfattar inte enkäter gällande daglig verksamhet enligt
LSS och bostad med särskild service enligt LSS. Jämförelserna omfattar 63
indikatorer, 33 avser LSS-området och 30 avser insatser till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Fyra indikatorer har ändrats, inga indikatorer är nya.
Undersökningen bygger på två olika enkäter till kommunerna, en gällande myndighetsutövning inom området som regleras av LSS och en gällande myndighetsutövning inom området ”stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning”
(socialpsykiatri) framförallt utifrån SoL. Enkätinsamlingen pågick under perioden
oktober - december 2014.
Förvaltningen har utifrån Lomma kommuns resultat identifierat ett antal
utvecklingsområden som beskrivs i skrivelse daterad 2015-06-05.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-08-20 § 119.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-08-20 § 119
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-06-05
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Plan för intern kontroll 2016 för socialnämnden
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 2015-08-20 § 118.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-08-20 § 118
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-08-03
– Förslag på plan för intern kontroll 2016 för socialnämnden
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att fastställa plan för intern kontroll 2016.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Revidering av reglemente för Kommunala Handikapprådet samt
förslag till namnbyte till Kommunala Funktionshindersrådet
Ärendebeskrivning
Reglementet för Kommunala Handikapprådet är i behov av revidering. Handikapprådets syfte, ansvar, mötesform och sammansättning behöver ses över.
2014-05-06 beslutade Kommunala Handikapprådet att en översyn av reglementet
skulle genomföras. En arbetsgrupp utsågs som skulle arbeta med översynen. Vid
sammanträdet 2014-10-07 beslutade Kommunala Handikapprådet om att förslaget
till revidering av reglemente behövde ses över ytterligare och att förslaget skulle
återremitteras. Vid sammanträdet 2015-05-05 antogs förslaget med ett par förändringar, där den största handlade om att ordet handikapp ersätts med funktionshinder. Därmed skulle även namnet på rådet ändras till Kommunala Funktionshindersrådet, i enlighet med det vokabulär som används på nationell nivå.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-06-16 § 105.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-06-16 § 105
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-06-09
– Förslag till reglemente för kommunala funktionshindersrådet
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att fastställa förslag till reglemente samt att namnet ”Kommunala Handikapprådet” byts till
”Kommunala Funktionshindersrådet”.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende personer med missbruks- och
beroendeproblem
Ärendebeskrivning
Sedan den 1 juli 2013 är landsting och kommun genom likalydande bestämmelser
i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (8 b§) och i Socialtjänstlagen, SoL (5 kap 9 a§)
skyldiga att ha överenskommelser gällande samarbete i fråga om personer som
missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.
Landstinget och kommunerna har båda ett ansvar att erbjuda vård och behandling
till personer med missbruk och beroende. Ramöverenskommelsens målgrupp är
personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,
läkemedel och dopningsmedel och deras närstående.
På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen har det bildats ett utskott
till Regional Samverkansgrupp Psykiatri. Detta utskott hanterar regionala frågor rörande missbruks- och beroendevården i Skåne. Utskottet för missbruks- och beroendevård har fått i uppdrag att arbeta fram en Överenskommelse enligt HSL (8 b§)
och SoL (5 kap 9 a§) gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.
Kommunförbundet Skåne/ SIKTA och Region Skåne har genomfört 4 stycken dialogmöten under februari. Sammanlagt har cirka 100 chefer och beslutsfattare
inom missbruks- och beroendevården och organisationer som företräder målgruppen deltagit och kommit med synpunkter kring ramöverenskommelsen. Syftet
med dialogmötena var att tillsammans diskutera innehållet i ramöverenskommelsen, gemensamma utvecklingsområden, förankring och konsekvenser.
Kommunförbundet Skånes styrelse har ställt sig bakom ramöverenskommelsen
och rekommenderar kommunerna att anta denna. Överenskommelsen är politiskt
antagen i Region Skåne. Ramöverenskommelsen gällande samarbete avseende
personer med missbruk och beroende skall antas mellan varje kommun och
Region Skåne. Överenskommelsen är att betrakta som en ramöverenskommelse
vilken ska ligga till grund för lokala överenskommelser.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-08-20 § 120.
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Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-08-20 § 120
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-07-09
– Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande
samarbete avseende personer med missbruks- och beroendeproblem.
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att underteckna ramöverenskommelsen mellan Region
Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende personer med missbruks- och beroendeproblem.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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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 verkställts inom tre månader från dagen för
beslutet. Rapporten 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 2015 är
anmält till IVO. Två individärenden har verkställts i maj respektive juni och det
tredje kommer att verkställas i augusti.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-08-20 § 121.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-08-20 § 121
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2015-07-22
– Bilaga 1: Statistikrapport 2015, kvartal 2
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av rapporten för kvartal 2 år 2015 avseende ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § LSS och överlämnar
rapporten till kommunfullmäktige och revisionen för anmälan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Delegationsbeslut och meddelanden
1.

Beslut fattade med stöd av delegation
- Delegationslista IFO 2015-05-01 – 2015-08-31
- Delegationslista HVO 2015-05-01 – 2015-08-31
- Delegationslista avgiftsbeslut 2015-05-01 – 2015-08-31

2.

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2015-06-16 §§ 86-87
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2015-06-16 §§ 88-111

3.

Beslut från kommunstyrelsen 2015-05-20 § 113, Fastställande av slutliga ramar för år 2016 och planeringsramar för åren 2017-2018

4.

Beslut från kommunstyrelsen 2015-05-20 § 105, Fastställelse av näringslivsprogram för Lomma kommun 2015-2018

5.

Beslut från kommunfullmäktige 2015-06-11 § 60, Fastställande av Vision och
Övergripande mål för Lomma kommun

6.

Beslut från kommunstyrelsen om att teckna överenskommelse om samverkan
avseende arbetslösa unga, 2015-06-17 § 129

7.

Beslut från Kommunala Handikapprådet 2015-05-05 § 2, Revidering av reglemente för Kommunala Handikapprådet

8.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2015-06-08, dnr 8.210592/2015-9, avseende klagomål på socialtjänsten avseende barn- och familjeärende i Lomma

9.

Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2015-05-28, dnr
8.4.2-16561/2015-1, avseende inspektion av hem för vård eller boende som
tar emot barn eller unga.

10. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2015-06-17 dnr 8.29146/2015-7, Klagomål på socialtjänst avseende ett missbruksärende och ett
barnärende i Lomma
11. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2015-06-25, dnr 8.4.219963/2015-2, Tillsyn av HVB barn och unga vid integrationsboende i
Lomma
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12. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2015-06-25, dnr 8.4.216561/2015-5, Tillsyn av HVB barn och unga vid integrationsboende i
Lomma
13. Begäran från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2015-06-25, dnr 8.216479/2015-5, Underrättelse och begäran om handlingar angående anmälan
om klagomål mot hälso- och sjukvården
14. Beslut från Kammarrätten i Göteborg 2015-06-10, mål nr 1202-15, Personlig
assistans; fråga om prövningstillstånd
15. Beslut från förvaltningsrätten i Malmö 2015-06-18 mål nr 6036-15, Bistånd
enligt socialtjänstlagen
16. Lomma kommuns revisorer kallar socialnämndens arbetsutskott samt förvaltningschef till årlig granskning/ansvarsutövande den 19 november, daterat
2015-06-16
17. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2015-07-03 dnr 8.221364/2015-3 avseende barn- och familjeärende i Lomma
18. Skrivelse från Länsstyrelsen i Skåne, 2015-06-29: Passa på att klimatinvestera – sök statliga klimatinvesteringsstöd
19. Information från Migrationsverket om anvisningsläget för mottagande av ensamkommande barn, 2015-07-14, dnr 2015:126.751
20. Årsredovisning från VoB för år 2014
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschef Amelie Gustafsson information i följande frågor:
-

Pågående förberedelsearbete inför Attendo Sverige ABs och Frösunda Omsorg AB övertagande av drift av hemtjänst i ordinärt boende respektive drift
av särskilt boende
Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

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