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Inrättande av lokala värdighetsgarantier
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Den nya bestämmelsen innebär att socialtjänstens insatser för
äldre personer ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande. Som ett led i att kommunerna ska börja tillämpa den nya bestämmelsen fick Socialstyrelsen under våren 2010 i uppdrag att ta fram en vägledning
för att ge stöd till kommuner som avser att inrätta lokala värdighetsgarantier.
De lokala värdighetsgarantierna ska gå att tillämpa på såväl kommunalt som enskilt driven verksamhet inom äldreomsorgen. Det är individuellt behovsbedömda
och allmänt inriktade insatser för äldre personer enligt SoL som omfattas av lokala värdighetsgarantier.
I ärendet föreligger
– tjänsteskrivelse 2012-03-01, från förvaltningen
– Lokala värdighetsgarantier 2012
Förvaltningens förslag till beslut
- Socialnämnden beslutar att inrätta lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i
Lomma kommun.
De lokala värdighetsgarantierna ska följas upp årligen och resultatet ska redovisas
i samband med årsbokslutet.
De lokala värdighetsgarantierna ska revideras vid behov, utifrån de utvecklingsbehov som identifieras i nationella kvalitetsmätningar.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
-

Socialnämnden beslutar att inrätta lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Lomma kommun. De lokala värdighetsgarantierna ska följas upp årligen
och resultatet ska redovisas i samband med årsbokslutet. De lokala värdighetsgarantierna ska revideras vid behov, utifrån de utvecklingsbehov som
identifieras i nationella kvalitetsmätningar.

-

Socialnämnden beslutar fastställa Lokala värdighetsgarantier 2012 i enlighet
med föreliggande förslag.
___________________
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Fastställande av Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i
Lomma kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU, LVM, LSS
och HSL
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsens författning SOSFS 2011:9 ställer krav på att ledningssystem för
kvalitet i verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- sjukvårdslag
(HSL) ska finnas.
Kvalitetsledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i
verksamhet enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL kommer att vara en del av
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem.
I ärendet föreligger
– tjänsteskrivelse 2012-03-07 från förvaltningen
– Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Lomma kommun – i verksamheter
enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL
Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämnden beslutar att fastställa Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Lomma kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU, LVM, LSS
och HSL.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
-

Socialnämnden beslutar att fastställa Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Lomma kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU, LVM, LSS
och HSL.
___________________
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Månadsuppföljning januari-februari 2012
Ärendebeskrivning
Enligt Styrsystem, kvalitetssystem för Lomma kommun ska nämnderna lämna
uppföljning av verksamhet och ekonomi till kommunstyrelsen i bl.a. februari.
Förvaltningen har upprättat månadsrapport januari-februari 2012 för socialnämnden.
I ärendet föreligger
– Månadsrapport januari-februari 2012, socialnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna föreliggande månadsuppföljning per februari 2012 till kommunstyrelsen.

-

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att informationen om månadsuppföljning per februari 2012 ska ges vid socialnämndens nästkommande sammanträde.

Arbetsutskottets handläggning
Vid sammanträdet lämnar avdelningschef Lennart Eriksson en redogörelse.
Sammanträdet ajourneras kl. 10.00-10.15.
Arbetsutskottets beslut
-

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna föreliggande månadsuppföljning per februari 2012 till kommunstyrelsen.

-

Socialnämndens arbetsutskott konstaterar följande beträffande uppföljningen:
- Prognosen är mycket svårbedömd med bara två månader som grund.
- Förvaltningen arbetar fortfarande med att finna åtgärder för det ofördelade
kostnadsminskningsbeting om 4,0 mnkr som föreligger för en budget i balans 2012, där det är värt att notera att det hittills reducerats till 2,3 mnkr.
- Prognostiserat underskott om 2,25 mnkr består i oförutsedda, ej budgeterade, kostnader avseende tre externa placeringar inom IFO-verksamheten (en
LVM och två LVU) samt behov av personlig assistans för två brukare inom
LSS-verksamheten utöver vad som förväntats.

-

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att information om månadsuppföljning
per februari 2012 ska ges vid socialnämndens nästkommande sammanträde.
___________________
Utdragsbestyrkande
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Investeringsbudget 2013-2015
Ärendebeskrivning
Budgetramar för investeringar 2013-2015 fastställdes av kommunstyrelsen 201112-14. Av fullmäktige fastställd investeringsbudget avseende åren 2013 och 2014
utgör investeringsramar för åren 2013 och 2014. Investeringsramarna för åren
2015-2019 uppgår till maximalt 70 mnkr per år, vilket i stort motsvarar nivån på
avskrivningarna.
Enligt kommunens investeringsprocess ska år 1 och 2 (i detta fall 2013-2014) i
flerårsplanen vara så genomarbetade att justeringar i detta material endast görs i
undantagsfall. Omprioriteringar mellan projekt inom den totala budgetramen kan
göras. Beredningen av investeringsbehoven ska alltså främst inriktas på år 3 i flerårsplanen, d.v.s. 2015. Dessutom ska en översiktlig beredning ske av investeringsbehoven efter planperioden, i detta fall under åren 2016-2019.
I ärendet föreligger
– tjänsteskrivelse 2012-03-02, från förvaltningen
Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till investeringsbudget
för 2013-2015.

-

Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om att få flytta
investeringsmedel om 2.900 tkr från 2013 till 2014 p.g.a. försening av nytt
särskilt boende.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
-

Socialnämnden beslutar att upprätta förslag till investeringsbudget för 20132015 i enlighet med förvaltningens förslag.

-

Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om att få flytta
investeringsmedel om 2.900 tkr från 2013 till 2014 p.g.a. försening av nytt
särskilt boende.
___________________
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Yttrande över förslag till nytt internhyressystem och inrättande
av balansräkningsenhet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett samtliga nämnder möjligheten att yttra
sig över framtaget förslag till internhyressystem respektive inrättande av balansräkningsenhet avseende fastigheter som ägs av Lomma kommun.
Då flertalet av de fastigheter socialnämnden disponerar för sin verksamhet ägs av
Lomma Servicebostäder AB (LSAB), omfattar föreliggande förslag endast ett fåtal av nämndens verksamhetslokaler. För de fastigheter som ägs av LSAB gäller
redan idag ett hyressystem motsvarande det som nu föreslås för Lomma kommuns
fastigheter.
I ärendet föreligger
– tjänsteskrivelse 2012-03-07, från förvaltningen
– protokoll från tekniska nämnden, § 111/11
Förvaltningens förslag till beslut
- Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens synpunkter som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
-

Socialnämnden beslutar att lämna följande yttrande över förslag till internhyressystem och inrättande av balansräkningsenhet:
Socialnämnden är positiv till ett införande av ett internhyressystem respektive
en balansräkningsenhet för Lomma kommuns fastigheter, och har följande
synpunkter på föreliggande förslag:
- I protokollsutdraget från tekniska nämndens § 111/2011-12-19 nämns att
”incitament för hyresgästen” ska behandlas inom ramen för ”styrsystemet”.
Socialnämnden anser det angeläget att, om så är möjligt, regleringar avseende incitament för hyresgästen införs i internhyressystemet.
Forts.

Utdragsbestyrkande
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- I dokumentet ”Handbok Internhyra 2013, 2011-11-15” redogörs i avsnitt 9
för inställelsetider vid felanmälan. Socialnämnden har i grunden inget att erinra mot den föreslagna ordningen men anser att regelverket bör innehålla
en beskrivning av fastställda rutiner för fastighetsägarens återkoppling till
hyresgästen vid felanmälningar.
- I dokumentet ”Gränsdragningslista gällande samtliga boenden, 2011-11-15”
redogörs för ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och hyresgäst. Då
tekniska förvaltningen och socialförvaltningen för närvarande genomför en
översyn av ansvarsfördelningen, anser socialnämnden att resultatet av denna
översyn ska ersätta den i ärendet föreslagna gränsdragningslistan.
- Socialnämnden förutsätter att socialnämnden kompenseras för de eventuella
kostnadsökningar som tillfaller nämnden vid ett införande av det föreslagna
internhyressystemet.
___________________
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Ställningstaganden angående upphandling av driftentreprenad
för vård och omsorg i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Utifrån att nuvarande avtal om entreprenaddrift av hemtjänst och särskilt boende i
kommundel Lomma löper ut 2013-01-09, beslutade socialnämnden 2011-09-06 att
- genomföra en ny upphandling av hemtjänst (exkl. servicetjänster) och särskilt boende i kommundel Lomma för entreprenaddrift fr o m 2013-01-10,
- fr o m 2013-01-10 införa kundval av servicetjänster, enligt lagen om valfrihet
(LOV), i hela kommunen, innefattande ett kommunalt alternativ,
- fr o m 2013-01-10 samla all hemsjukvård i kommunal regi
Beslutet innebar samtidigt att följande verksamhetsområden skulle fortsatt drivas i
kommunal regi:
- Hemsjukvård; arbetsterapi och sjukgymnastik
- Korttidsvistelse
- Dagverksamhet, för personer med demensjukdom
- Öppen verksamhet (fixare, träffpunktsverksamhet, närståendestöd, öppen mötesplats)
Socialnämnden beslutade därefter, 2011-11-29, att
- återta nämndens beslut om införande av kundval av servicetjänster (enligt LOV),
samt att
- uppdra åt förvaltningen att, för det fall fullmäktige bifaller socialnämndens förslag om bemyndigande, förbereda för en entreprenadupphandling av hemtjänst
och särskilt boende i hela kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-09 att bemyndiga socialnämnden att
”upphandla entreprenaddrift fr.o.m. 2013-01-10 av 100 % av vård och omsorg i
eget och särskilt boende i kommunen”.
I ärendet föreligger
– tjänsteskrivelse 2012-03-08
– förfrågningsunderlag
– förslag på kvalitetskrav till förfrågningsunderlag – Upphandling av Särskilt boende och hemtjänst i ordinärt boende
Forts.
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Förvaltningens förslag till beslut
-

Socialnämnden beslutar att genomföra en upphandling av driftentreprenad för
vård och omsorg i Lomma kommun fr o m 2012-03-01, enligt följande:
- Upphandlingen ska genomföras i ett upphandlingsobjekt, innehållande
hemtjänst (inkl servicetjänster) samt särskilt boende i hela kommunen och
inkluderande det nya särskilda boende som planeras tas i drift 2014.
- Upphandlingen ska genomföras som en kvalitetsupphandling, med fast
pris.
- Upphandlingen ska innehålla kvalitetskrav i enlighet med bilaga 2 i tjänsteskrivelse 2012-03-08.

-

Socialnämnden har tagit del av informationen i förfrågningsunderlaget.

Arbetsutskottets handläggning
Vid utskottets sammanträde lämnar avdelningschef Lennart Eriksson och utvecklingsstrateg Susanne Berg en redogörelse.
Överläggning
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå socialnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag.
Barbro Söderberg yrkar i första hand att socialnämnden ska föreslås att driva vård
och omsorg innefattande hemtjänst (inkl servicetjänster) samt särskilt boende i
egen regi i hela kommunen och i andra hand att socialnämnden ska föreslås besluta att upphandlingen ska innehålla hemtjänst (inkl servicetjänster) samt särskilt
boende i kommundel Lomma och att vård och omsorg innefattande hemtjänst
(inkl. servicetjänster) och att särskilt boende ska drivas i egen regi i kommundel
Bjärred.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition på
sitt eget och Barbro Söderbergs yrkande i första hand, varefter arbetsutskott bifaller ordförandens yrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på sitt eget och Barbro Söderbergs yrkande i andra hand, varefter arbetsutskottet bifaller ordförandens yrkande.
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Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
-

Socialnämnden beslutar att genomföra en upphandling av driftentreprenad för
vård och omsorg i Lomma kommun fr o m 2012-03-01, enligt följande:
- Upphandlingen ska genomföras i ett upphandlingsobjekt, innehållande
hemtjänst (inkl servicetjänster) samt särskilt boende i hela kommunen och
inkluderande det nya särskilda boende som planeras tas i drift 2014.
- Upphandlingen ska genomföras som en kvalitetsupphandling, med fast
pris.
- Upphandlingen ska innehålla kvalitetskrav i enlighet med bilaga 2 i tjänsteskrivelse 2012-03-08.

-

Socialnämnden har tagit del av informationen i förfrågningsunderlaget.

Reservation
Barbro Söderberg (S) reserverar sig mot beslutet.
___________________
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Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen följande information:
- Revisionen kommer under våren att låta göra granskning av brandskyddsarbetet
på Vega och Jonasgården samt under sommaren/hösten en granskning av tillgänglighetsfrågor på Vega och Jonasgården.
- Projektansökan om medel från Finsam avseende ungdomar som ej fullföljd
gymnasieutbildning samt övriga personer som står långt från arbetsmarknaden
inlämnas för beredning och beslut.
- Förvaltningen utreder möjligheten att söka medel för utveckling av metoder
inom psykiatriområdet.
- Förvaltningen arbetar för att få budget 2012 i balans.
- Förändringsarbete såsom inrättande av Kontaktcenter och lokalförändringar pågår.
- Rekrytering av enhetschef till enheten för utveckling och administration pågår.
Arbetsutskottets beslut
- Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.
___________________

Utdragsbestyrkande

