
Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 1 ( 17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 
Ersättare: 

Insyns plats: 
Tjänstemän: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2015-10-26 
18.00 - 19.00 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§§ 96 - 108 

Liliana Lindström (M) ordförande 
Pia Jönsson (S) Birgitta Heyle Wiahl (FP) 
Gopakumar Nair (S) Hans Rochester (M) 
Annika Plym Olson (S) Maria Hemåker Apell (M) 
Jörgen Kinnstad (SD) Robert Hjunstorp (M) 
Cecilia Cavallin (MP) Daniel Neving (C) 

Ninda Menkus (M) 
Bodil Hansson (S) 
Joakim Borglin (KD) 
Raili Pikkusaari (V) 

Kristina Saunders (S) 
Anita Östergren (SPI) 
Rolf Jörgensson (SD) 

Maria Stellinger Ernblad, Socialchef 
Annelie Nilsson, Chef individ och familjeomsorgen 
Edgardo Beltran, tf Chef förebyggande enheten barn och 
unga 
Ola Bentzen, Resultatenhetschef§§ 96 - 98 
Eva Palmqvist, nämndsekreterare 

Pia Jönsson (S) 
Rådhuset, 2015-11-02, klockan 12.00 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 9f 



Socialnämnden 2( 17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-26 
Staffanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Socialnämnden 
2015-10-26 
18.00 - 19.0 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§§ 96 - 108 

2015-11-03 
2015-11-25 
Rådhuset 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 3( 17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-26 

Innehållsförteckning 

§96 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet ............................ 4 
§97 Godkännande av föredragningslistan .......................................................... 5 
§98 Information om stimulansmedel, vård och omsorg .... ... ................... ....... ..... 6 
§99 Delårsrapport 2015 .. .. ................ ... ............. ... .................... ............. .. .... ...... 7 
§100 Delårsuppföljning avseende internkontrollplan 2015 ............................ ...... 8 
§ 101 Yttrande till Lunds tingsrätt för beslut enligt 4 kap 10 §föräldrabalken ..... 9 
§ 102 Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande 

samarbete avseende personer med missbruks- och beroendeproblem ......... 10 
§ 103 Muntlig rapport ensamkommande barn .................................................... 11 
§104 Socialnämndens plattform för arbetet med kommunens seniora medborgare 

······················· ···· ···· ··· ···· ··· ········· ··· ····· ················ ······························· ·· ······ 12 
§105 Redovisning av domar 2015 ........................... ........................................ .. 13 
§ 106 Redovisning av delegationsbeslut 2015 ............ ............ ............................. 14 
§ 107 Anmälningar 2015 ............. .................. ................. .......... .......................... 15 
§108 Övrigt .............. .................................... .. ... .. ............ .... ........................ ... ... 17 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

Ll. ?.f 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(17) 

DATUM: 2015-10-26 

§96 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att utse Pia Jönsson (S) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 2 november 2015 
klockan 12.00. 

J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 



Socialnämnden 5(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-26 
Staffanstorps 

kommun 

§97 Godkännande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 

Ordförandens signatu~ Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6( 17) 

DATU M: 2015-10-26 

§98 Information om stimulansmedel, vård och omsorg 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Resultatenhetschef Ola Bentzen info rmerar om hur stimulansmedel inom 
vård och omsorg använts under år 2015 och planeras att användas under år 
201 6. 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

?f 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§99 Delårsrapport 2015 
2015-SN-88 

Socialnämnden beslutar 

7(17) 

DATUM : 2015-10-26 

att delårsrapport 2015 för socialnämnden godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har att, i enlighet med ekonomistyrdirektivet, till 
kommunstyrelsen upprätta delårsrapport för socialnämnden för tiden 
2015-01-01-2015-08-31. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
delårsrapport 2015 för socialnämnden godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag ti ll beslut och 
finner att socialnämnden beslu tat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-09 
Delårsrapport 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 8(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-26 

§100 Delårsuppföljning avseende internkontrollplan 2015 
2015-SN-89 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade den 3 december 2014 § 108 om intern 
kontrollplan för å r 2015 för socialnämndens verksamhetsområden och 
återrapportering av densamma. I ärendet föreligger nu delårsuppföljning 
avseende 2015 års internkontroll för socialnämndens verksamhetsområde. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstatera r att det endast före ligger ett förslag ti ll beslut och 
finner att socia lnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-1 4 
Delårsuppföljning avseende internkontrollplan 2015 fö r socialnämndens 
verksamhetsområde 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 10(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-1 0-26 

§102 Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes 

kommuner gällande samarbete avseende personer med 

missbruks- och beroendeproblem 
2015-SN-79 

Socialnämnden beslutar 

att anta " Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes 
kommuner gällande samarbete avseende personer med missbruks- och 
beroendeproblem" . 

Ärendebeskrivning 

Kommunförbundet Skånes styrelse fattade 2015-05-08 bes lut om 
Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner 
gällande samarbete avseende personer med missbruks- och 
beroendeproblem och rekommenderar kommunerna att politiskt anta 
denna . 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Pia 
Jönsson (S), att socialnämnden beslutar att anta "Ramöverenskommelse 
mellan Region Skåne och Skånes kommuner gä llande samarbete avseende 
personer med missbruks- och beroendeproblem " . 

Beslutsgång 

O rd fö randen konstaterar att det endast före ligger ett fö rslag till beslut och 
finner att socialnämnden besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-1 2 
Ra möverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner 
gä llande samarbete avseende personer med missbruks- och 
beroendeproblem 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrka nde 

1-f 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

11 (17) 

DATUM: 201 5-10-26 

§103 Muntlig rapport ensamkommande barn 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Chefen för individ och familjeomsorg Anneli Nilsson rapporterar om 
ensamkommande barn. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 12(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-26 

§104 Socialnämndens plattform för arbetet med kommunens 

seniora medborgare 
2015-SN-91 

Socialnämnden beslutar 

att ge Socialchefen i uppdrag att se över plattformen och vidta de åtgärder 
som behövs för att göra plattformen aktuell och med riktning framåt samt 
att uppdra åt socialchefen att ta fram en handlingsplan (inkluderande en 
tidsplan) till nämnden för att kunna genomföra det som står i plattformen 
vid nämndens sammanträde i februari 2016. 

Ärendebeskrivning 

Plattformen togs fram för att peka ut riktningen på Socialnämndens arbete 
med och för kommunens seniora medborgare perioden 2011-2015. 
Den baserar sig på arbete i samtalsgrupper, så kallade fokusgrupper, 
bestående av inbjudna medborgare, politiker och medarbetare och 
faststä lldes av Socialnämnden 2011-12-06. Samtalen syftade till att få fram 
tankar och ideer kring hur våra seniorer i Staffanstorp tänker sig framtidens 
äld reomsorg. Ett anta l fokusområden har faststä llt och med dessa som 
grund skrevs Seniorplattformen. 
Plattformen måste nu uppdateras och med tanke på Kommunfullmäktiges 
beslut att införa LOV bör detta inkluderas i plattformen på ett korrekt sätt. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrka r att socia lnämnden beslutar att ge 
Socialchefen i uppdrag att se över plattformen och vidta de åtgärder som 
behövs för att göra plattformen aktuell och med riktning framåt samt att 
uppdra åt socialchefen att ta fram en handlingsplan (inkluderande en 
tidsplan) ti ll nämnden för att kunna genomföra det som stå r i plattformen 
vid nämndens sammanträde i februari 2016. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligge r ett förslag till beslut och 
finner a tt socialnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse daterad 2015-10-15 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

I u 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 13(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-26 

§105 Redovisning av domar 2015 
2015-SN-5 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

I ärendet föreligger domar avseende beslut inom socialnämndens 
verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 

Dom från förva ltningsrätten i Malmö, daterad 2015-09-21, om bistånd 
enligt socialtjänstlagen 
Dom från förvaltningsrätten i Malmö, daterad 2015-09-23, om bistånd 
enligt socialtjänstlagen 
Dom från förva ltningsrätten i Malmö, daterad 2015-09-23, om bistånd 
enligt socialtjänstlagen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 14( 17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-10-2 6 

§106 Redovisning av delegationsbeslut 2015 
2015-SN-6 

Socialnämnden beslutar 

att redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Följande beslut anmäls som har fattats i enlighet med gällande delegationsordning 
för socia lnämnden. 

Arbetsutskottets beslut 2015-09-28 (ej nämndsbehandlade ärenden ): 
§ 142 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 143 Ansökan om utökade lSS-insatser jämlikt LSS § 9:2 
§ 144 Anmälan om a llvarligt missförhållande enligt Lex Sarah 
§ 145 Urvalsärenden, Vård och omsorg 
§ 146 Urvalsärenden, Individ och familjeomsorg 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-08-17 att återkalla överklagande 
avseende vård enligt 1, 2 §§ lVU. 
Socialnämndens ordförande beslutade 2015-1 0-01 att jämlikt 4 kap 1 § SoL bevilja 
en natts vandrarhem/hotellboende. 
Socialnämndens ordförande beslutade 2015-10-02 att jämlikt 4 kap 1 § Sol bevilja 
tre nätters vandrarhem/hotellboende. 
Socialnämndens ordförande beslutade 2015 -1 0-05 att jämlikt 4 kap 1 § SoL bevilja 
två nätters vandrarhem/hotellboende. 
Socialnämndens ordförande beslutade 2015-10-07 att jämlikt 4 kap 1 § SoL bevilja 
tolv nätters vandrarhem/hotellboende. 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslu t att ej öppna utredning: 2015 -09-01--2015-09-30 
Beslut ekonomi: 2015-09-01--2015-09-30 
Beslut utredning/behandling: 2015-09-01--2015-09-3 0 
Faderskap-/föräldraska p: 2015-09-01--2015-09-30 
Dödsboanmälan: ---------- --------
Familjerätt inkl adoptioner: 2015-09-01--2015-09-30 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sjukvård: 
Sol: 2015-09-01--2015-09-30 
Färdtjänst: 2015-09-01 --2015-09-30 
LSS: 2015-09-01--2015-09-30 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§107 Anmälningar 2015 
2015-SN-51 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger anmälningar till socia lnämnden enligt följande. 

15(17) 

DATUM: 201 5-1 0-26 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bifa lla Attendo LSS 
AB:s ansökan om tillstånd enligt 23 § LSS att bedriva Attendo Utflyttad 
Daglig verksamhet (2015-SN-61-2) . 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bifalla Attendo LSS 
AB:s ansökan om tillstånd enligt 23 § LSS att bedriva Attendo Kronoslätt 
Daglig verksamhet (2015-SN-61-3). 

Beslut från Inspektionen för vå rd och omsorg (IVO) i ärende om anmälan 
om lex Sarah enligt SoL inom verksamhetsområde äld reomsorg vid 
larmenhet varvid IVO avslutar ärendet (2015-SN-54-4). 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ärende om anmälan 
om lex Sarah enligt LSS inom verksamhetsområde funktionsnedsättning 
LSS vid gruppboende, varvid IVO avslutar ärendet (20 15-SN-63-5 ). 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ärende om anmälan 
om lex Sarah enligt 14 kap 7 § SoL inom ve rksamhetsområde ä ldreomsorg 
vid korttidsboende, varvid IVO avslutar ärendet (20 15-SN-53-4) . 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ärende om anmälan 
om lex Sarah enligt LSS inom verksamhetsområde barn och familj vid 
socialtj änsten, varvid IVO avsluta r ärendet (2015-SN-64-5). 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ärende om anmälan 
o m lex Sarah enligt SoL inom verksamhetsområde äldreomsorg vid 
hemtjänst, va rvid IVO avslutar ä rendet (2015-SN-50-4 ). 

Protokollsutdrag KF § 97, 2015 gä llande avgift för "hemteam" och begärd 
hämtning av tekniska hjälpmedel (2014-SN-83) . 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ärende om stöd och 
service t ill vissa funktionshindrade, LSS avseende verksamhet med personlig 
assistans, va rvid IVO avsluta r ärendet (201 5-SN-110-4). 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd r a gsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 16(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 10-26 

Forts.§ 107 

Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ärende om 
inspektion och begäran om handlingar (2015-SN-85-1). 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ärende om klagomål 
på lex Sarah- hantering vid korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 
9 § 6 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Attendo varvid IVO avslutar ärendet (2015-SN-62-9). 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ärende om klagomål 
på socialtjänst avseende familjerättsärende i Staffanstorp varvid IVO 
avslutar ärendet utan granskning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

17(17) 

DATUM : 2015-1 0-26 

§108 Övrigt 

Ordförandens signatur 

Det noteras socialnämndens planerade utbildningsdag flyttas till 
eftermiddagen måndagen den 16 november 2015 samt eftermiddagen 
måndagen den 7 december 2015. 

Det noteras vidare att gemensam julavslutning kommer att äga rum den 
14 december 2015. 

Pia Jönsson (S) stä ller fråga om Fixartjänst som besvaras av Maria 
Stellinger Ernblad. 

Rolf Jörgensson (SD) stä ller fråga om bostadsanpassningsärende som 
besvaras vid nästa sammanträde samt om Flintevångsgården som besvaras 
av Anneli Nilsson. 

Annika Plym Olsson stä ller fråga om IPad som besvaras vid nästa 
sammanträde. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

?f 


