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2016-05-31

SN § 36

Dnr SN 2016:5.000

Redovisning beträffande samarbetsprojektet ”Barnens Bästa”
Ärendebeskrivning
”Barnens Bästa” är kommunens plattform för samarbete mellan förskoleverksamheten, skolverksamheten, fritidsverksamheten och socialförvaltningen.
Styrgruppen för samarbetsprojektet har 2015 fastställt tre övergripande mål för
samarbetet och har innevarande år utarbetat aktiviteter för år 2016 för att uppnå
målen om att samarbetet ska stärkas, att förutsättningarna för barn och ungas hälsa
ska kvalitetssäkras och att medarbetarnas kompetens ska säkerställas. Syftet med
aktiviteterna är att kunna mäta effekterna av samarbetet.
Vid socialnämndens sammanträde lämnar Lotta Widén Odder en redogörelse för
planerade aktiviteter.
Socialnämndens beslut
- Socialnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2016-05-31

SN § 37

Dnr SN 2016:83.040

Månadsuppföljning januari-april
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi.
Vid årets slut beräknas ingen budgetavvikelse för hela nämnden.
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-05-19, § 115.
Vid socialnämndens sammanträde lämnar socialchef Amelie Gustafsson en
kommentar.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-05-12
– Månadsuppföljning januari-april 2016, Socialnämnden
– Diagramsrapport april 2016
– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 115/16
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av månadsuppföljning för socialnämnden januariapril 2016.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2016:43.740

Planerade uppföljningar av äldreomsorg utförd på entreprenad i
Lomma kommun under 2016
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har ingått avtal med Attendo Sverige AB gällande
verksamhetsdrift av hemtjänst i ordinärt boende och Frösunda Omsorg AB
gällande verksamhetsdrift av särskilt boende i Lomma kommun. Avtalen löper
från 2016-03-01 till 2019-02-28 med möjlighet till förlängning i två plus två år.
Grundläggande för utvecklingen av en god vård och omsorg är den strukturerade
regelbundna samverkan och samarbetet mellan socialförvaltningen och de båda
entreprenörerna. Hörnstenarna i detta löpande arbete består i:
- samarbete i team – samarbete utifrån den enskilde brukarens behov, som sker
vid teammöten med berörd personal hos entreprenören respektive
socialförvaltningen
- samarbete i verksamheten – dialogmöten mellan arbetsledare hos
entreprenören respektive socialförvaltningen
- samråd – månatliga möten för övergripande frågeställningar och
avstämning, mellan verksamhetsledning hos entreprenören respektive
socialförvaltningen
Inom ramen för socialförvaltningens generella verkställighetsuppdrag, kommer
förvaltningen under året att följa upp verksamheterna genom bland annat:
- uppföljning av enskilda beslut om insatser gällande hemtjänst och särskilt
boende
- uppföljning av genomförandeplaner och bemötandeplaner
- Socialstyrelsens enkätundersökning ”Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen”
- kvalitetsnyckeltal i Kommun- och landstingsdatabasen
- inkomna synpunkter och klagomål via LUKAS
- anmälda avvikelser, anmälda avvikelser enligt lex Sarah och lex Maria
- tillsyn i verksamheterna
Därtill kommer entreprenörerna på egen hand att genomföra uppföljningar av
kvaliteten i utförandet, bland annat genom brukarundersökningar.
Utförarna kommer också att bjudas in till socialnämndens arbetsutskott för
uppföljning avseende utförarnas arbete med mål och utvecklingsarbete m.m.

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-05-19, § 116.

Utdragsbestyrkande
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Vid socialnämndens sammanträde lämnar socialchef Amelie Gustafsson en
redogörelse för den hittills genomförda uppföljningen av den verksamhet som
bedrivits av Frösunda Omsorg AB, såväl enligt ursprunglig plan som utöver
denna.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-05-11
– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 116/16
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2016-05-31
Dnr SN 2016:31.775

Yttrande över förslag till program för uppföljning av och insyn i
verksamhet som utförs av privata utförare
Ärendebeskrivning
Kommunerna är ansvariga för verksamheter som utförs av privata utförare genom
avtal. Riksdagen har i kommunallagen ställt krav på att kommunerna ska ha ett
strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas. Enligt kommunallagen
(1991:900), 3 kap 19 b§, ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs
av privata utförare.
I programmet ska utöver fullmäktiges mål och riktlinjer för verksamheter som
utförs av privata utförare också anges hur dessa och övriga föreskrifter på området
ska följas upp och dessutom hur allmänhetens insyn i de privata utförarnas
verksamhet ska tillgodoses. Programmet ska omfatta mandatperioden och omfatta
all verksamhet som kommunen upphandlar, inom samtliga verksamhets- och
ansvarsområden. Det ska avse såväl hela verksamheter som delar av
verksamheter, med stor betydelse för medborgarna/brukarna.
Fristående skolor och förskolor omfattas inte av programmet, då deras verksamhet
är tillståndsreglerad och inte handlas upp.
Kommunens kanslichef har, i samverkan med representanter för förvaltningarna,
utarbetat ett förslag till program för Lomma kommun. Förslaget har remitterats till
nämnderna för yttrande.
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-05-19, § 117.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-05-12
– Förslag till Program för uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av
privata utförare
– Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-20 § 12
– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 117/16
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna följande
kommentarer:
Privata utförare av tjänster som omfattas av föreliggande förslag finns idag, i
olika omfattning, inom socialnämndens samtliga verksamhetsområden; Hälsa,
vård och omsorg, Individ- och familjeomsorg respektive LSS-verksamhet.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden ser vissa svårigheter i att tillämpa föreslaget program i alla
dess delar, vid köp av individuellt anpassad vård och behandling för enskilda
brukare inom verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorg samt
individuellt anpassad stöd och service för brukare inom LSS-verksamheten.
Nämnden utgår ifrån att programmets skrivningar om anpassningsmöjligheter
avseende uppföljning och kontroll respektive allmänhetens insyn, kan
tillämpas i dessa fall.
I förslagets bakgrundsbeskrivning framgår att programmet inte får genomslag
på redan ingångna avtal. Socialnämnden konstaterar dock att programmet
huvudsakligen motsvaras av skrivningar i de avtal som idag gäller mellan
socialnämnden och de privata utförarna av vård och omsorg inom särskilt
respektive ordinärt boende.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Yttrande över riktlinjer för serviceresor och allmänna resevillkor
för serviceresor, sjukresor och färdtjänst
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-10 att godkänna avtal om överlåtelse av
huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst mellan Lomma kommun och
Region Skåne, fr o m 2011-10-01. Avtalet omfattade, utöver överlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst, också finansieringen av densamma t o m 2015-12-31.
Fullmäktige har därefter, 2014-06-12, beslutat att godkänna överenskommelse
mellan kommunen och Region Skåne om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter, med giltighet fr o m 2015-01-01. 2015-överenskommelsen innebar bl.a. ett
tydliggörande av ansvarsfördelningen och en utveckling av samverkansformerna,
mellan kommunen och regionen.
Lomma är en av 23 Skånekommuner för vilka färdtjänst- och riksfärdtjänstverksamheten överlåtits till Region Skåne.
Region Skåne har nu, genom Skånetrafiken, genomfört en översyn av dokumenten
”Sjukreseregler 2009” och ”Färdtjänstregler 2011”. Översynen har mynnat ut i
förslag till ”Riktlinjer för serviceresor, Sjukresor och färdtjänst” respektive ”Allmänna resevillkor för serviceresor, Sjukresor och färdtjänst”, varefter begäran om
yttrande tillställts berörda kommuner.
Socialnämnden har beretts möjlighet att till kommunstyrelsen inkomma med yttrande.
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-05-19, § 118.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-05-12
– Remiss av Riktlinjer för serviceresor och Allmänna resevillkor för
serviceresor, Skånetrafiken
– Allmänna resevillkor för serviceresor – Sjukresor och färdtjänst,
Skånetrafiken
– Riktlinjer för serviceresor – Sjukresor och färdtjänst, Skånetrafiken
– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 118/16

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna följande
kommentarer:
Socialnämnden konstaterar, efter dialog med ansvariga vid Skånetrafiken, att
de nya styrdokumenten i huvudsak består i förtydliganden och i några fall
kvalitetshöjningar, i förhållande till de regelverk som gäller idag. Förtydliganden har exempelvis skett avseende färdtjänsttillståndets varaktighet och
vad som kan ligga till grund för återkallande av tillstånd, medan kvalitetshöjningar finns avseende utökade möjligheter till resa i annan kommun utanför
Skåne, ersättning för försenad resa och tillhandahållande av barnsäkerhetsutrustning.
Socialnämnden finner ovanstående förändringar bra och har i övrigt följande
kommentarer:
Allmänna resevillkor för serviceresor
- Punkt 4.5 – Socialnämnden föreslår att omfattningen av avstegen från
den maximala väntetiden inkluderas i den statistik som regelbundet redovisas för kommunerna.
- Punkt 9 – Socialnämnden förutsätter att Skånetrafiken i tillämpningen av
föreskrifterna i 9.1-9.3, vid incidenter beaktar eventuella samband med
resenärs psykisk funktionsnedsättning.
Riktlinjer för serviceresor
- Punkt 4.2, stycke 6 – Socialnämnden utgår ifrån att kunden i god tid
varslas om tillståndsperiodens utgång.
- Punkt 4.7 – Socialnämnden anser att riktlinjer om antal personer som får
medfölja behöver förtydligas. I punkt 4.6 anges att kunden kan beviljas
mer än en ledsagare, vilket kan innebära att antalet medföljande personer
kan överstiga det maxantal om två som anges i punkt 4.7.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Nämndsmål för socialnämnden 2017
Ärendebeskrivning
I enlighet med styrsystemet för Lomma kommun ska nämnden varje år fastställa
sitt förslag till nämndsplan för det kommande året. Nämdsplanens syfte är att ange
de viktigaste målen för nämndens verksamhet och att utgöra underlag för
socialförvaltningens verksamhetsplan.
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-05-19, § 119.
Beslutsunderlag
– Arbetsmaterial för diskussion om nämndsmål 2017
– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott § 119/16
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till nämndsmål för år
2017 och uppdrar åt arbetsutskottet att redovisa vidareutvecklat förslag vid
nästkommande sammanträde.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut och meddelanden
1.

Beslut fattade med stöd av delegation:
- Delegationslista IFO 2016-04-26 – 2016-05-30
- Delegationslista HVO 2016-04-26 – 2016-05-30
- Delegationslista avgiftsbeslut 2016-04-26 – 2016-05-30
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2016-05-19

2.

Beslut från kommunfullmäktige 2016-04-21 § 30, Årsredovisning med
koncernredovisning (sammanställd redovisning) för år 2015 samt
revisionsberättelse, Tillika fråga om ansvarsfrihet

3.

Beslut från kommunfullmäktige 2016-04-21 § 31, Överföring av
budgetavvikelser i driftredovisningen från år 2015 samt justering av
planerade utbetalningar vad gäller investeringar

4.

Beslut från kommunstyrelsen 2016-03-30 § 63, Befolkningsprognos för
Lomma kommun 2016-2021 med utblick mot 2030

5.

Beslut från kommunstyrelsen 2016-04-27 § 79, Förslag till
investeringsbudget för åren 2017-2019

6.

Meddelande från anhöriga till boende på särskilt boende Orion, M.a.a
Frösunda som ny vårdnadsansvarig i Lomma kommun, inkommet 2016-0426

7.

Cirkulär 16:16 från Sveriges Kommuner och Landsting, Vårpropositionen
och vårändringsbudgeten för år 2016. SKL sammanfattar de förslag inom
olika områden som berör kommunerna åren 2016-2020

8.

Meddelande från Arbetsmiljöverket 2016-05-17, Föranmälan – möte om
arbetsmiljön för första linjen chefer. Arbetsmiljöverket inspekterar
arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg över hela landet
2015-2017. Avsikten är att förebygga ohälsa på grund av onödigt påfrestande
organisatoriska arbetsmiljöförhållanden.

9.

Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2016-04-22, avseende stöd och service
till vissa funktionshindrade. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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10. Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2016-04-22, avseende personlig
assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
11. Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2016-05-10, avseende beredande av
vård enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga.
Förvaltningsrätten avslår yrkandet om avvisning.
12. Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2016-05-17, avseende bistånd enligt 4
kap. 1 § socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

s. 14 (14)

2016-05-31

SN § 43

SN 2016:5.000

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Amelie Gustafsson lämnar redogörelse för förväntat mottagande
under innevarande år av såväl ensamkommande flyktingbarn som övriga
flyktingar.
Socialnämnden beslutar följande:
– Socialnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

