SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
SOCIALNÄMNDEN

2018-05-08

Plats
Tid

Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp
2018-05-08, kl. 18:30-20:13

Beslutande

Sofia Forsgren-Böhmer (M)
Britt Hjertqvist (L)
Pia Johnson (S)
Anders Widesjö (M)
Krister Wiman (M)
Anna Ericson (M)
Monica Sandelin (M)
Malin Taggu (M)
Christian Kampmann (L)
Conny Bäck (S)
Per Bengtsson (S)

ordförande
vice-ordförande
2:e vice-ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Johan Danielsson (M)
Bert Larsson (M)
Kristina Kinnman-Starck (M)
Björn Haaland (M)
Oscar Remfors (M)
Aron Regnéll (M)
Sandra Pilemalm (L)
Lena Svensson (C)
Karin Everlund (S)
Rune Setthammar (S)

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Amelie Gustafsson
Philip Nilsson
Adam Edvinsson

förvaltningschef
nämndsekreterare
nämndsekreterare

Utses att justera

Pia Johnson

Justeringens plats
och tid

Lomma kommunhus, 2018-05-15

Underskrifter

Sekreterare
Adam Edvinsson
Ordförande
Sofia Forsgren-Böhmer
Justerande
Pia Johnson

Utdragsbestyrkande

Paragraf
§29-§35

s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
SOCIALNÄMNDEN

2018-05-08

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Paragrafer

§29-§35

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2018-05-16

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2018-06-07

s. 2 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
SOCIALNÄMNDEN

SN § 29

s. 3 (11)

2018-05-08

SN/2018:80 - 040

Kvartalsrapport för socialnämnden 2018

Ärendebeskrivning
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska kvartalsrapport upprättas per 31
mars. I kvartalsrapporten ska analys göras av periodens utfall per
kommunfullmäktigeverksamhet och en helårsprognos ska ingå. Socialförvaltningen har
upprättat kvartalsrapport för januari-mars 2018.
Ärendet har behandlats vid socialnämndens arbetsutskott 2018-04-17, § 67.
Beslutsunderlag
‒ Socialnämndens kvartalsrapport, mars 2018
‒ Diagramrapport januari-mars 2018
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-17, § 67
Socialnämnden beslutar följande:
‒ Socialnämnden har tagit del av kvartalsrapport för socialnämnden till och med
mars månad 2018, samt överlämnar den till kommunstyrelsen.
./.

Bilaga.
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
SOCIALNÄMNDEN

s. 4 (11)

2018-05-08

SN § 30

Utseende av dataskyddsombud

Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen, som 2018-05-25, ersätter personuppgiftslagen, innebär
bland annat krav på personuppgiftsansvariga att utse så kallade dataskyddsombud.
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig inom sitt ansvars- och verksamhetsområde.
Tillsynsmyndighet är Datainspektionen som under 2018 byter namn till
Integritetsskyddsmyndigheten.
Dataskyddsombudets uppgifter och ställning framgår av Dataskyddsförordningen
artikel 37-39. Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på
ett korrekt och lagligt sätt hos nämnden och informera och ge råd om
dataskyddsförordningen och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska fungera
som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för registrerade personer.
Dataskyddsombudet har en oberoende ställning i organisation och rapporterar till
förvaltningschefen.
Ärendet har behandlats vid socialnämndens arbetsutskott 2018-04-17, § 68.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse från kansliavdelningen, 2018-04-09
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2018-04-17, § 68
Socialnämnden beslutar följande:
‒ Socialnämnden utser Adam Edvinsson till dataskyddsombud för socialnämnden.
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
SOCIALNÄMNDEN

SN § 31

s. 5 (11)

2018-05-08

SN/2018:76 - 736

Remissyttrande avseende överenskommelse om fortsatt finansiering av
överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag från 2019

Ärendebeskrivning
Lomma är en av 23 Skånekommuner för vilka färdtjänst- och
riksfärdtjänstverksamheten överlåtits till Region Skåne. Övriga kommuner är Bjuv,
Bromölla, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad,
Landskrona, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Tomelilla, Ystad,
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge. Därtill är Svedala kommun på väg
att överlåta ansvaret.
2014-06-12 beslutade fullmäktige att godkänna överenskommelse om fortsatt
finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag, med
giltighet fr o m 2015-01-01. Utöver finansieringsmodell, reglerar överenskommelsen bl
a ansvarsfördelning och samarbete mellan kommunen och Region
Skåne/Skånetrafiken.
Överenskommelsen innebar en finansieringsmodell där de 23 kommunerna som
överlåtit verksamheten till Region Skåne/Skånetrafiken, utgav ett bidrag till Region
Skåne motsvarande respektive kommuns kostnad vid överlåtelsetillfället, med en årlig
indexuppräkning. Parterna var, som en del i överenskommelsen fr o m 2015-01-01,
överens om att såväl finansieringsmodell som -nivåer borde ses över för att säkerställa
grunderna för finansieringen på längre sikt. Översynen påbörjades omgående och
målsättningen var att den skulle vara klar senast 36 månader från avtalsstart, dvs före
utgången av 2017.
Då parterna under 2017 inte kunde enas om något förslag till långsiktig finansiering av
färdtjänstkostnaderna, gjordes en tillfällig överenskommelse mellan respektive
kommun och Region Skåne/Skånetrafiken, avseende finansieringen för 2018.
Överenskommelserna innebär, liksom tidigare år, en total ersättning till Skånetrafiken
motsvarande kommunernas indexuppräknade kostnad vid överlåtelsetillfället, men
med en inbördes kostnadsfördelning mellan kommunerna som bättre matchar
respektive kommuns andel av totalkostnaderna. Överenskommelsen godkändes av
kommunfullmäktige 2017-12-07. För Lommas del innebär överenskommelsen för 2018
en kostnadsminskning om ca. 300 000 kronor,
från ca. 2 900 000 kronor till ca. 2 600 000 kronor.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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SN § 31 (forts.)

s. 6 (11)

2018-05-08

SN/2018:76 - 736

Region Skåne har tagit fram ett remissunderlag till ny överenskommelse om fortsatt
finansiering fr o m 2019-01-01, för berörda kommuners yttrande. Yttrandet ska vara
Skånetrafiken tillhanda senast 2018-05-07.
För Lomma innebär den nya modellen för finansiering en beräknad kostnad för 2019
om ca 3 000 000 kronor, dvs. en kostnadsökning om ca 400 000 kronor. Kostnaden
kommer således att ligga på ungefär samma nivå som gällde före 2018.
Socialförvaltningen har i skrivelse daterad 2018-04-11 redogjort för sitt förslag till
yttrande.
Ärendet har behandlats vid socialnämndens arbetsutskott 2018-04-17, § 69.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-04-11
‒ Remiss från kommunstyrelsen, 2018-03-15
‒ Remiss: Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt
färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från 2019 från Skånetrafiken, 2018-03-14
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2018-04-17, § 69
Socialnämnden beslutar följande:
Socialnämnden överlämnar följande synpunkter till Skånetrafiken:
Den nya finansieringsmodellen innebär att kommunernas bidrag utgår ifrån
totalkostnaden för en verksamhet som Region Skåne styr och reglerar. Detta
förutsätter:
‒ en stor transparens, och god framförhållning i informationen, från Skånetrafiken,
inför beslut som medför kostnadsförändringar för kommunerna,
‒ att Skånetrafiken fortsätter arbeta aktivt med effektivisering inom
färdtjänstverksamheten,
‒ att Skånetrafiken genomför regelbundna avstämningar avseende fördelningen av i
modellen ingående overheadkostnader.
Det är angeläget att uppföljningen enligt punkt 9.2 i remissversionen, snarast kommer
att ske på kommunnivå. Det är önskvärt med en tidpunkt för införande av detta.
Socialnämnden ställer sig i övrigt positiv till en överenskommelse i enlighet med
remissunderlaget.
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
SOCIALNÄMNDEN

SN § 32

s. 7 (11)

2018-05-08

SN/2017:270 - 739

Handlingsplan avseende förbättringsåtgärderna redovisade i utredning
angående äldreomsorgen
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2017-11-07 § 68 att uppdra åt socialförvaltningen att utreda
arbetet kring nämndens hälso- och sjukvårdsansvar avseende HSL-organisationen,
samarbetet med Frösunda Omsorg AB och Attendo AB samt redovisa risker och
åtgärdsförslag. Socialförvaltningen presenterade utredningen, inklusive föreslagna
förbättringsmöjligheter för socialnämnden 2018-12-19 varpå socialnämnden
beslutade 2018-12-19 § 78, att uppdra åt förvaltningen att utarbeta en handlingsplan
utifrån de i utredningen redovisade förbättringsåtgärderna samt redovisa denna för
nämnden.
Socialförvaltningen redovisar i skrivelse daterad 2018-04-03 framtagen handlingsplan
över redan påbörjade förbättringsåtgärder och prioriteringar baserat på resultatet av
utredningen.
Ärendet har behandlats vid socialnämndens arbetsutskott 2018-04-17, § 70.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-04-03
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2018-04-17, § 70
Socialnämnden beslutar följande:
‒ Socialnämnden har tagit del av handlingsplan avseende förbättringsåtgärderna
redovisade i utredningen gällande äldreomsorgen.
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
SOCIALNÄMNDEN

s. 8 (11)

2018-05-08

SN § 33

Jourbeslut utanför ordinarie kontorstid och i brådskande fall under
semesterperioden

Ärendebeskrivning
Under semesterperioden, 2018-06-01 - 2018-08-31, behöver socialnämnden utöka
möjligheten att vid behov fatta beslut utanför ordinarie kontorstid och i brådskande
fall, i samma utsträckning som ordföranden/vice-ordföranden preciserade enligt
socialnämndens delegationsordning.
Nämndens handläggning
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer frågar socialnämnden om ärendet kan tas upp för
behandling utan att ha beretts av socialnämndens arbetsutskott, i enlighet med
Reglemente för Socialnämnden, § 18. Ordföranden finner att socialnämnden svarar ja.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-05-02
Socialnämnden beslutar följande:
‒ Socialnämnden bemyndigar Anders Widesjö (M) och Krister Wiman (M) att, från
och med 2018-06-01 till och med 2018-08-31, i samma utsträckning som
ordförande/vice-ordförande fatta beslut i socialnämndens namn i följande
ärenden, preciserade enligt socialnämndens delegationsordning:
D Ekonomiskt bistånd
D 1.2 Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd enligt riksnorm och riktlinjer och
därutöver upp till + 20 % av basbeloppet (utanför kontorstid)
D 1.4 Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd över riksnorm och riktlinjer mer än
20 % av basbeloppet (utanför kontorstid)
E Insatser för barn och ungdom
E 3.1 Beslut om bistånd i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård och
boende (barn och ungdom)
E 3.3 Beslut om bistånd i form av vård (placering/omplacering) i av arbetsutskottet
godkänt familjehem
F Insatser för vuxna
F1
Beslut om bistånd i form av vård (placering/omplacering) i familjehem (vuxna)
F2
Beslut om bistånd i from av plats vid hem för vård och boende (vuxna)

Utdragsbestyrkande
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SN § 33 (forts.)

F3

Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i hem för vård och boenden
eller i familjehem

I LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
I 1.2
Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 20 år
I 1.3
Beslut om hur vården ska anordnas och var den unge ska vistas under
vårdtiden
I 1.4
Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden
I 1.15 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud
I 1.16 Beslut att begära polishandräckning för att bereda läkaren tillträde till den
unges hem eller för att inställa den unge till läkarundersökning.
I 1.17 Beslut om att omhändertagande enligt 6 § LVU ska upphöra
I 1.18 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU
I 2.7
Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU ska upphöra
J LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall:
J 5.2
Beslut om begäran av biträde av polis för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande eller läkarundersökning utanför kontorstid.
J6
Beslut om omedelbart omhändertagande samt beslut om att ej fullfölja beslut
om omedelbart omhändertagande
J8
Beslut att upphäva nämndens beslut om omedelbart omhändertagande om
det inte länge finns skäl för omhändertagande
P LSS, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade
P8
Boende i familjehem för barn och ungdomar
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2018-05-08

SN/2018:28 - 700

Delegationsbeslut och meddelanden
Ärendebeskrivning
Beslut fattade med stöd av delegation:
‐ Delegationslista IFO 2018-04-02– 2018-05-06
‐ Delegationslista HVO 2018-04-02 – 2018-05-06
‐ Delegationslista avgiftsbeslut 2018-04-02– 2018-05-06
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2018-04-17
1. Beslut från kommunfullmäktige, 2018-03-15 § 15. Godkännande av reviderade
regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar.
2. Beslut från kommunstyrelsen, 2018-03-21 § 27. Fastställande av budgetramar för
åren 2019-2021.
3. Beslut från kommunstyrelsen, 2018-03-21 § 28. Justering av planerade
investeringsutgifter från 2017 till 2018.
4. Beslut från kommunstyrelsen, 2018-03-21 § 31. Uppföljning av synpunkts- och
klagomålshanteringen (LUKAS)
5. Beslut från kommunstyrelsen, 2018-03-21 § 35. Uppföljning och översyn av
anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan för 2018
samt förslag om fördjupat utvecklingsarbete.
6. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, 2018-03-29, mål nr. 10056-17.
Överklagande av beslut avseende bistånd enligt socialtjänstlagen.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
7. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, 2018-04-16, mål nr 871-18. Överklagande
av beslut avseende bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår
överklagandet.
8. Meddelanden från Patientnämndens kansli, Region Skåne, 2018-04-30.
Sammanställning över avslutade ärenden avseende socialnämndens verksamhet.
Socialnämnden beslutar följande:
‒ Socialnämnden har tagit del av delegationsbeslut och meddelanden och lägger
dem till handlingarna.
______________________
Sändlista
Utdragsbestyrkande
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2018-05-08

SN § 35

SN/2018:10 - 000

Information från förvaltningen

Ärendebeskrivning
Nämndsekreterare Adam Edvinsson informerar om Dataskyddsförordningen, vilken
träder i kraft 2018-05-25, samt om socialförvaltningens arbete inför den nya
lagstiftningens ikraftträdande.
Förvaltningschef Amelie Gustafsson informerar om det pågående arbetet med
överföringen av verksamhetsdriften av hemtjänsten i kommunal regi. Projektet
genomförs i enlighet med Lomma kommuns projektmodell och befinner sig i
slutskedet av steg 1, uppstart. Amelie informerar även om den planerade övergången
till steg 2, planering, samt om planen för de två återstående stegen, genomföra och
avsluta.
Socialnämnden beslutar följande:
‒ Socialnämnden har tagit del av informationen.
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande

