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SOCIALNÄMNDEN
2015-09-29
Plats
Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Stora sessionssalen
Tid
Tisdagen den 29 september 2015 kl.18.30-19.25
Beslutande

Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande
Britt Hjertqvist (FP) 1: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
Karin Everlund (S) tjg ersättare för Conny Bäck
Rune Setthammar (S) tjg ersättare för Annika
Mårtensson

Övriga deltagare

Malin Taggu (M), ersättare
Catrin Koch (M) ersättare
Kristina Kinnman-Stack (M) ersättare
Lena Svensson (C) ersättare
Louise Herslow (MP) ersättare
Lennart Eriksson, stf förvaltningschef
Eva Elfborg, kanslichef
Ingela Karlström, ekonom, § 73

Utses att justera

Per Bengtsson

Justeringens plats
och tid

Lomma kommunhus, 2015-09-07

Underskrifter

Sekreterare
Eva Elfborg
Ordförande
Sofia Forsgren-Böhmer
Justerande
Per Bengtsson

Utdragsbestyrkande

Paragrafer
73-77
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2015-09-29
Paragrafer

73-77

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2015-10-08

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2015-10-30

s. 2 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

s. 3 (7)

2015-09-29

SN § 73

Dnr SN 2015:57.42

Delårsrapport för socialnämnden 2015
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi.
Delårsuppföljning för socialnämnden per augusti presenteras.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-09-17 § 137.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-09-17 § 137
– Socialnämndens månadsuppföljning per augusti 2015
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att ha tagit del av informationen och överlämnar delårsrapporten för socialnämnden januari-augusti 2015 till kommunstyrelsen.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-09-29

SN § 74

Dnr SN 2014:198.790

Översyn av krislednings- och krisstödsplan för socialnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog under våren 2014, en krisledningsplan för Lomma kommun. Socialnämnden tog hösten 2014 fram sin egen krisledningsplan, som underlag för hur nämnden/förvaltningen ska agera i en krissituation. Enligt Lomma
kommuns krisledningsplan ska förvaltningens/nämndens plan revideras i början
av varje mandatperiod.
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.
Förvaltningens övervägande
Efter genomgång av socialnämndens krisledningsplan och krisstödsplan finns
inget behov av att göra förändringar i den ursprungliga planen.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-09-17 § 138.
Beslutsunderlag
– Skrivelse: Krislednings- och krisstödsplan för socialnämnden, från socialförvaltningen
– Bilaga: Krisledningsplan för socialnämnden
– Bilaga: Krisstödsplan för socialförvaltningen
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-09-17 § 138

Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar fastställa nuvarande krisledningsplan att fortsatt gälla
för mandatperioden 2015–2018.
–

Socialnämnden beslutar att ha tagit del av informationen om förvaltningens
krisstödsplan.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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SN § 75

Dnr SN 2015:143.740

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt in handlingar, inklusive yttrande, avseende anmälan om fel i vården. Anmälan avser ett ärende vid ett av
Lomma kommuns vårdboenden.
Handlingarna ska, efter förlängning av svarstiden, vara IVO tillhanda senast
2015-10-16.
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2015-09-17 § 139.
Beslutsunderlag
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2015-09-17 § 139
– Skrivelse 2015-09-10 från förvaltningen
– Skrivelse 2015-07-23, Yttrande till IVO
– Skrivelse 2015-07-23, Yttrande till IVO, reviderad efter arbetsutskott
– Begäran om handlingar från Inspektionen för vård och omsorg, 2015-06-25
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar anta skrivelse 2015-07-23, med redaktionella ändringar, som nämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg(IVO).
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-09-29
Dnr SN 2014:15.002

Delegationsbeslut och meddelanden
1.

Beslut fattade med stöd av delegation
- Delegationslista IFO 2015-09-01 – 2015-09-24
- Delegationslista HVO 2015-09-01 – 2015-09-24
- Delegationslista avgiftsbeslut 2015-09-01 – 2015-09-24

2.

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2015-09-17 §§ 125-141

3.

Delegationsbeslut, Beslut med anledning av begäran om att få ta del av allmän handling, jml delegationsordning för socialnämnden p. A2 i Lomma
kommun fattat av avdelningschef Lennart Eriksson 2015-09-01.

4.

Delegationsbeslut, Beslut med anledning av begäran om att få ta del av allmän handling, jml delegationsordning för socialnämnden p. A2 i Lomma
kommun fattat av avdelningschef Lennart Eriksson 2015-09-01.

5.

Skrivelse från kommunstyrelsen 2015-09-09, Överlämnas för handläggning
angående statsbidrag för utarbetande av en lokal överenskommelse om samverkan mellan kommun och arbetsförmedling

6.

Skrivelse från kommunstyrelsen 2015-09-15, Överlämnas för handläggning
angående nyheter från Delegationen för unga till arbete

7.

Skrivelse från Förenade Care 2015-04-17 dnr 2015:59.060, Återkoppling på
skrivelse ”Fråga angående skrivelse ”Angående den höga vårdtyngd och arbetsbelastning vi har på Orion 2 i Lomma”

8.

Beslut från Lunds tingsrätt 2015-08-03 Ä 3355-15, Adoption

9.

Protokoll från Hovrätten över Skåne och Blekinge 2015-08-27 ÖÄ 1858-15,
Verkställighet enligt 21 kap föräldrabalken

10. Skrivelse från Kommunförbundet Skåne 2015-09-23, Information om processen kring framtagande av förslag gällande nytt hälso- sjuksavtal
11. Beslut från Revisionen 2015-01-19, Fördelning av nämndernas protokoll
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande
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SN § 77

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnar stf förvaltningschef Lennart Eriksson information i följande frågor:
-Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn fortsätter på en nivå om 2-3
barn per vecka.
- Lillevång iordningsställes för närvarande för att utgöra ytterligare ett tillskott
med boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn.
- Vid socialförvaltningen har en kvalitetsstrateg och en utvecklingsstrateg anställts under september månad.

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

Utdragsbestyrkande

