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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(23)
Sammanträdesdatum 2013-12-11

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Socialnämnden

Plats och tid Rådhuset/ Bjällerup kl 18.00 - 20.00

Beslutande Liliana Lindström (M)/ ordf
Rickard Severin Ekström (S)
§§110-121
Leif Nilsson (M)/ le vice ordf
Annika Plym Olsson (S)
Tirdad Ghadiri (M)
Staffan Linde (M)
Cecilia Cavallin (MP)

^

Anita Östergren (SPI)
Britt-Marie Wretling (M)
Gopakumar Nair (S)

122-125

1

Ovrfga deltagande Glenn Palmqvist (M)
Robert Holmström (M)
Annette Holm (KD)
Leif Widmark (~)
Andreas Andersson

Mats Bystedt
Mikaela Troberg
Ingela Löfberg
Alexandra Emanuelsson

Hillevi Ventura

,'tses att justera Rickard Severin Ekström (S) §§ 110-121
Annika Plym Olson (S) §§122-125

Justeringens plats och tid 2013-12-16 kl. 16.00

7V^>-^^t^-^Underskrifter Sekreterare Paragrafer 110-125

^Ä 1^---
o

y,Ordförande

iliana Lindström (M)
^ ^,

Justerande

Rickard Severin Ekström/

Annika Plym Olson
.^9 (^L o'4^

/
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(23)

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2013-12-11

Datum för anslags uppsättande 2013-12-17
Datum för anslags nedtagande 2014-01-09
Förvaringsplats för protokollet Rådhuset

Staffanstorps rådhus
Underskrift -u

^ )LU^J/~r-,

Ingrid Hansson
Utdragsbestyrkande

Ordförandens sign Justerande n s sign Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 3(23)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Innehållsförteckning Sid

110 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 4

§111 Fastställande av dagordning 5

112 Information om Mentor Sverige 2012 6

113 Information om daglig verksamhet 7

§114 Förslag på ändringar av socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt 8
bistånd för Staffanstorps kommun

115 Bemötande av Länsstyrelsens beslut 705-18554 2013 samt 10

redogörelse av åtgärder

116 Handlingsplan för socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor 11
och barn som bevittnat våld

117 Kvalitetsuppföljning Attendo Magnoliagården 12

118 Motion om förändring av nuvarande avgiftssystem inom 13

äldreomsorgen

119 Redovisning av domar 16

§120 Förslag till riktlinjer för trygghetsresor 17

§121 Förfrågningsunderlag upphandling Kundval enligt lagen om 18

valfrihetssystem/ refnr 1311-00 och 1312-00
f

§"122 Sammanträdesdatum 2014 för socialnämnden 20

123 Rapport om verkställda beslut enligt 4 kap l g socialtjänstlagen och 21
9 LSS

§124 Delegationsbeslut 2033-11-01 - 2013-12-31 22

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrka n de
L^ ,^fr



^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 4(23)

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Socialnämnden ^110 2013-12-11

Fastställande av tid och plats för justering av protokollet

Socialnämndens beslut
l. Utse Rickard Severin Ekström (S) samt Annika Plym Olsson (S) att
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 16 december 2013
klockan 16.00, Rådhuset i Staffanstorp.

k^Ordförandens sign Justera ndens sign Utdragsbestyrkande
-r

/

^



^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 5(23)

^
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Socialnämnden ^111 2013-12-11

Fastställande av dagordning

Dagordning för dagens sammanträde har sänts ut 2013-12-04.

Ordföranden föreslår följande förändring av dagordningen:

- Ett extra ärende nr l kommer att behandlas mellan ärende 6 och 7.
- Ett extra ärende nr 2 kommer att behandlas mellan ärende 7 och 8.

Socialnämndens beslut

l. Fastställa föreslagen förändring av dagordningen.

Ordförandens sign Justerändens sign Utdrägsb estyr ka n d er

v ^ ^>
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(23)

STAFFAN STORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Socialnämnden § 112 2013-12-11

Information om Mentor Sverige 2012

Andreas Andersson informerade om Mentor Sverige som är en ideell
organisation vilken arbetar för att ge ungdomar självkänsla och kraft att växa
genom mentorskap.

Socialnämndens beslut
l. Lägga lämnad information till handlingarna

Ordförandens sign Justerandens sign U tdr-agsbestyrk a n d e

VÄ x^
/̂ ^

^
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(23)

^
STAFFAN STOR PS

KOMMUN
Sainmanträdesdatum

Socialnämnden § 113 2013-12-11

Information om daglig verksamhet

Mats Bystedt/ verksamhetschef på Attendo/ informerar om den dagliga
verksamheten i Staffanstorps kommun.

Socialnämndens beslut
l. Lägga lämnad information till handlingarna f

Ordförandens ^ign Justerändens sign Utdragsbestyrkande^

^̂



^ SAMIV1ANTRÄDESPROTOKOLL 8(23)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Socialnämnden § 114 2013-12-11

Förslag på ändringar av socialnämndens riktlinjer för
ekonomiskt bistånd

Föreligger sammanställning av förslag på ändringar i riktlinjerna för
ekonomiskt bistånd.

De aktuella riktlinjerna för socialnämndens arbete med ekonomiskt bistånd
antogs av nämnden 2009-09-21.

Det finns nu flera skäl för socialnämnden att se över de aktuella riktlinjerna för
ekonomiskt bistånd. Delar av texten har blivit inaktuell eller lagstridig på grund
av, ändringar i aktuell lagstiftning eller förordning, ny rättspraxis, ändringar i
andra myndigheters lagar och regler samt ändringar i socialnämndens
delegationsordning.

Sammanställningen är gjord av Mikaela Troberg/ enhetschef Vuxen .

Yrkanden
Rickard Severin Ekström (S) gör följande tilläggs-/ändrmgsyrkanden för
Socialdemokraterna:

Yrkande l: Under stycke 4.5, sista stycket yrkar Socialdemokraterna att följande
tillägg görs:

Jämkning ska ske av kostavgiften om en person med låg inkomst hamnar på//

ett negativt avgiftsutrymme. Jämkning ska göras som mest med skillnaden
mellan kostavgiften och den livsmedelpost som ingår i förbehållsbeloppet //

Vidare yrkar Socialdemokieterna att sista stycket under 4.5 tas bort:

Yrkande 2: Under stycke 8.4 yrkar Socialdemokraterna att följande tillägg görs:

Hänvisning till handlingsplan mot våld i nära relationer //
//

Ordförandens sign i Justeranderi s s ig n Utdragsbestyrkande

/v^ ^
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^ SAMIVIANTRÄDESPROTOKOLL 9(23)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Forts Socialnämnden ^ 114 2013-12-11

Yrkande 3: Socialdemokraterna yrkar att andra stycket under 8.11 tas bort och
ersättas med följande text:

Jämkning ska ske av kostavgiften om en boende med låg inkomst hamnar på//

ett negativt avgiftsutrymme. Jämkning ska göras som mest med skillnaden
mellan kostavgiften och den livsmedelpost som ingår i förbehållsbeloppet".

Cecilia Cavallm (MP) och Anita Östergren (SPI) ställer sig bakom Rickard
Severin Ekströms (S) tillaggs-/ändringsyrkanden.

Ordföranden/ LUiana Lindström (M) yrkar avslag på Rickard Severin Ekströms
(S) tilläggs-/ändringsyrkanden.

o

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut/ liggande förslag till
beslut samt Rickard Severin Ekström (S) tilläggs-/ändringsyrkanden.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Socialnämnden
beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.

Socialnämndens beslut
l. Anta riktlinjerna med föreslagna ändringar.

Reservation
* *

Rickard Severin Ekström (S)/ Cecilia Cavallm (MP) och Anita Östergren (SPI)
reserverar sig muntligt mot beslutet.

ÖrdforäTidens sjqn Justerandens sign Otdrägsb estyrkändé

[l (^



SAMIV1ANTRÄDESPROTOKOLL 10(23)^

STAFFANSTORPS
KOMMUM

Sammanträdesdatum

2013-12-11Socialnämnden § 115

Bemötande av Länsstyrelsens beslut 705-18554-2013 om tillsyn
enligt Älkohollagen och Tobakslagen samt redogörelse av
åtgärder

Länsstyrelsen utförde under 2012 en verksamhetstillsyn i Staffanstorps
kommun enligt 9 kap l § Alkohollagen och 19 a § Tobakslagen

I augusti 2013 utfördes en uppföljande tillsyn för att kontrollera att tidigare
påtalade brister har åtgärdats.

Sammanställning är gjord av Mikaela Troberg/ enhetschef Vuxen <

Yrkanden
Rickard Severin Ekström (S) gör följande tilläggsyrkande för
Socialdemokraterna: Att socialnämnden under första halvåret 2014 gör en
översyn av och reviderar riktlinjerna alkoholtillstånd.

Ordföranden yrkar avslag på Rickard Severin Ekströms (S) tilläggsyrkande.
o

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut/ liggande förslag till
beslut samt Rickard Severin Ekströms (S) tilläggsyrkande.

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
Socialnämnden fattar beslut i enlighet med liggande förslag till beslut *

Socialnämndens beslut
. Godkänna åtgärdsförslag och avge upprättat yttrande till Länsstyrelsen t

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Utdragsbestyrka ndeOrdförandens sign Jusferandens signt

k_ ,f^'/

y^
(/.'
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41 SAIVIMANTRÄDESPROTOKOLL 11(23)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Socialnämnden £; 116 2013-12-11

Handlingsplan för socialnämndens arbete med våldutsatta
kvinnor och barn som bevittnat våld

Socialstyrelsen har i allmänna råd (SOSFS 2009:22) framfört att varje kommun
bör ha en handlingsplan för hur arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld ska utformas och hur kvaliteten ska kunna säkerställas.

I Staffanstorp har socialnämnden utarbetet en handbok som beskriver hur
arbetet ska utformas. Handlmgsplanen syftar till att beskriva hur nämnden
fortlöpande ska arbeta med frågorna för att säkerställa kvaliteten i arbetet.

I ärendet föreligger reviderad handlingsplan framtagen av Mikaela Troberg.

Socialnämndens beslut

l. Anta i ärendet föreliggande reviderad handlingsplan för socialnämndens
arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Ordförandens sign j Justerande ns sign Utdragsbestyrkande

v^- //
L. L
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(23)

STAFEANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Socialnämnden ^ 117 2013-12-11

Kvalitetsuppföljning Attendo Magnoliagården

Ärendet avser godkännande av kvalitetsuppföljning på Magnoliagården.

Under våren 2013 genomfördes en kvalitetsuppföljning på Magnoliagårdens
särskilda boende som drivs av Attendo. I uppföljningen granskades bland
annat journaler, social dokumentation på demensenheterna, personalens
kompetens samt hantering och rutiner kring hjälpmedel och delegeringar .

Uppföljningen resulterade i en lista över förbättringsområden och krav om
åtgärder. Utföraren Attendo har inkommit med en handlingsplan över
fÖrbättringsområdena vilken bifogas denna handling.

Rapporten är sammanställd av kvalitetsutvecklare Alexandra Emanuelsson.

Socialnämndens beslut

l. Godkänna föreliggande rapport om kvalitetsuppföljning samt handlingsplan
från utföraren Attendo.

2. Åtgärdad handlingsplan återkopplas till socialnämnden vid dess
sammanträde i januari 2014.

Ordförandens sign Justera n d en s sign Utdragsbestyrkan d e
f.

^ f

\J^ (W
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41 SAMMANTRADESPROTOKOLL 13(23)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Socialnämnden ^118 2013-12-11

Motion om förändring av nuvarande avgiftssystem inom
äldreomsorgen

Socialnämnden har enligt kommunfullmäktiges beslut den 21 oktober 2013
124, till sig fått Överlämnat en av Laila Olsen (S) väckt motion om förändring i
nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorgen.

I ärendet föreligger en tjänsteskrivelse framtagen av Ingela Löfberg, Vård- och
omsorgschef.

Yrkanden
Rickard Severin Ekström (S) och Anita Östergren (SPI) yrkar på att ärendet ska
bordläggas.

Ordföranden/ Liliana Lindström (M) yrkar på att ärendet ska avgöras på dagens
sammanträde.

o

Besluts gå n g
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut/ ordförandens förslag till
beslut om att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde samt Rickard
Severin Ekströms (S) och Anita Östergrens (SPI) yrkande om att bordlägga
ärendet.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Socialnämnden
beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut om att ärendet ska
avgöras på dagens sammanträde.

Votering
Omröstning begärs.

De beslutande ledamöter som anser att ärendet ska avgöras på dagens
sammanträde röstar JA.

De beslutande ledamöter som anser att ärendet ska bordläggas röstar NEJ.

Omröstning genomförs och utfaller med 5 stycken JA-röster och 4 stycken NEJ-
röster (se bilaga l)

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrka n d e

LL r7^-
>



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(23)4

v

STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-12-11Forts Socialnämnden § 118

Ordföranden finner att Socialnämnden har beslutat att ärendet ska avgöras på
dagens sammanträde.

Yrkanden

Vidare yrkar Rickard Severin Ekström (S) bifall till motionen och avslag till
liggande förslag till beslut.

Ordföranden/ Liliana Lindström (M)/ yrkar avslag på Rickard Severin Ekströms
(S) bifallsyrkande till motionen samt avslag på Rickard Severin Ekströms (S)
avslagsyrkande på liggande förslag till beslut *

o

Beslutsgäng
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut/ Rickard Severin
Ekströms (S) yrkande om bifall till motionen och avslagyrkande tilHiggande
förslag till beslut samt ordförandens förslag till beslut om att avslå Rickard
Severin Ekströms (S) bifallsyrkande till motionen samt yrkande om avslag på
Rickard Severin Ekströms (S) avslagsyrkande på liggande förslag till beslut.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Socialnämnden
beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.

Votering
Omröstning begärs.

De beslutande ledamöter som anser att Socialnämnden ska fatta beslut i
enlighet med liggande förslag till beslut röstar JA.

De beslutande ledamöter som anser att Socialnämnden ska fatta beslut i
enlighet med Rickard Severin Ekströms (S) bifallsyrkande till motionen samt
avslagsyrkande på liggande förslag till beslut röstar NEJ.

Omrösning genomförs och utfaller med 5 stycken JA-röster/ 3 stycken NEJ-
Q

röster och l stycken AVSTÅR (se bilaga 2).

Ordföranden finner att Socialnämnden har fattat beslut i enlighet med liggande
förslag till beslut.

Ordförandens sign Justerande n s sig Otdragsbestyrkande

fU ^̂



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(23)^

^
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Forts Socialnämnden § 118 2013-12-11

Socialnämndens beslut
l. Socialnämnden avslår motionärens två förslag i fråga om kartläggning som
under rubriken //Vi socialdemokrater yrkar" redovisas i första och andra att-
satserna.

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen i den resterande
del som avser antagande av en tiUämplmgstaxa för kostavgift i särskilt boende
där Staffanstorps kommun jämkar kostavgiften för dem som har låg inkomst.

Reservation
Anita Östergren (SPI) reserverar sig muntligt mot beslutet
Rickard Severin Ekström (S) reserverar sig skriftligt (se bilaga 3).

Örclforandens~sign Justerandens sign ~| Utdragsbestyrkande

AA. y
/"

//
/ /
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

.

OMRÖSTNINGSLISTA

SOCIALNÄMNDEN §118 Biiaga '

Ledamot/ersättare Ersättare Ja Nej Avstår

xLiliana Lindström (M), ordf

Laila Olsen (S), 2:e vice ordf Rickar Severin Ekström x

Leif Nilsson (M), 1:e vice ordf x

Rickard Severin Ekström (S) Annika Plym Olson x

Christina Hallberg Olsson (M) Tirad Ghadiri x

Karin Palmqvist(M) Staffan Linde x

xCecilia Cavailin (MP)

Mij Olofsson (FP) Antia Östergren x

Britt-Marie Wretling (M) x

Annika Plym Olson (S)

Tirdad Ghadiri (M)

GopakumarNair(S)
Staffan Linde (M)

GlennPalmqvist(M)
Robert Holmström (M)

Annette Holm (KD)

Anita Östergren (SPI)
LeifWidmark(-)

5 4

,/VA- ,^
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

» f

OMROSTNINGSLISTA

SOCIALNÄMNDEN §118 Bilaga 2

Ledamot/ersättare Ersättare Ja Nej Avstår

Liliana Lindström (M), ordf x

Lai)a Olsen (S), 2;e vice ordf Rfckar Severin Ekström x

Leif Nilsson (M), 1 :e vice ordf x

Rickard Severin Ekström (S) Annika Plym Olson x

Christina Hallberg Olsson (M) Tirad Ghadiri x

Karin Pafmqvisf (M) Staffan Linde x

Cecilia Cavallin (MP) x

Mii Olofsson (FP) Antia Östergren x

Britt-Marie Wretling (M) x

Annika Plym Olson (S)

Tirdad Ghadiri (M)

Gopakumar Nair (S)

Staffan Linde (M)

Glenn Palmqvisf (M)

Robert Holmström (M)

Annette Holm (KD)

Anita Östergren (SPI)

Leif Widmark (")

5 3

v^
v̂Y
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^Reservation
L^

SN 20131211, Extraärende 2

Vi socialdemokrater yrkade på en bordläggning av ärendet av följande anledningar..

ärendet skickades ut samma dag som nämnden skuUe hållas..

att vi inte fått en ordentlig beredning av ärendet i sakfrågan..

t

Ärendets handläggning är föremål för en granskning av förvaltningsrätten och.

kommunen har begärt anstånd till den 15 februari med att svara.
Ärendet är inte brådskande. Snarare det motsatta, att det bör vänta tills förvaltningsrätten.

granskat ärendets handläggning.

Udffån ovanstående anledningar kan den Socialdemokratiska gruppen i Sodalnämnden
på intet sätt acceptera att ärendet behandlas. Vi upplever att den moderata majoriteteten
på ett medvetet sätt lyfter detta ärende till dagordningen för att Övriga partier inte ska
hinna förbereda sig. Vi upplever att denna arbetsgång följer den kritik vi
Socialdemokrater tidigare gett den styrande majoriteten i Staffanstofps kommun gällande
demokratiprocessen. Detta är ett tydligt användande av härskarteknik och vi anser inte att
det gynnar demokratin att använda sig av en arbetsgång som ser ut som detta ärendes
hantering. Där av reserverar vi oss mot beslutet att behandla ärendet och inte bordlägga
det. Vi socialdemokmter yrkade på bifaU av motionen i sin helhet. Då motionen fick
avslag reserverade vi oss mot detta då vi anser att motionens innehåll är vikdgt invånarna
i Staffanstorps kommun.

Reservation av beslut om motionen

Idag är Staffa-nstorp med ett kostpris på 2945 kronor i månaden en av de kommuner som tar ut
den högsta avgiften i Skåne. T ex VeUinge är den kommun som idag följer socialstyrelsens
rekommendationer och tar ut en taxa som motsva-rar konsumentverkets kostnad för livsmedel

vilket innebär ca 1700 kronor per månad.

Mer än hälften av de som bor i Särskilt boende i Staffanstorps kommun har ett avgiftsutrymme
där kosten kan betalas i sin helhet utan att det påverkar den summa de ska ha kvar för nettohyra
och personliga avgifter (lagstadgat förbehållsbelopp).

Däremot innebär det för en person med en pension på 7 700 kronor i månaden ett negativt
avgiftsutrymme på ca 1500 kronor i månaden. Det vill säga att full kostavgift måste betalas och
det blir ca 1500 kronor kvar i månaden för nettohyra, kläder, skor, friad, hygien, da.gstidning,



telefon, TV-avgift, hemförsäkring. Öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel,
förbrukmngsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Nu finns det en möjlighet att söka föfsÖrjningsstöd hos socialnämnden om den enskilde inte har
tillräckligt med medel för att täcka kostnader för bostad och personligt bruk men det nyttjas
sällan.

Detta tillvägagångssätt innebär också en lägre ädministradonskostnader än att hantera
ansökningar för försörjningsstöd.

Vi socialdemokrater ser en taxa med jämkning av kostavgift för de med låg pension som
ett värdigare alternativ till försörjningsstöd. Därför reserverar vi oss emot att motionen
inte finner bifall i Socialnämnden.

För socialdemokraterna

^
Rickard Severin Ekström
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^ SAIV11V1ANTRÄDESPROTOKOLL 16(23)

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Socialnämnden ^U 9 2013-12-11

Redovisning av domar

Ärendet avser redovisning av domar avseende beslut enligt socialtjänstlagen.

Socialnämndens beslut

l. Godkänna redovisningen.

Ordförandens sign Justeråndens sign Otdragsbestyrka n d e



^A SAMMANTRADESPROTOKOLL 17(23)

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Socialnämnden ^ 120 2013-12-11

Förslag till riktlinjer för trygghetsresor

Ärendet avser antagande av riktlinjer för trygghetsresor.

Under våren 2013 genomfördes ett pilotprojekt i form av en veckas så kallad
trygghetsresa" till Spanien för personer som vårdas av närstående i hemmet//

och som har kontakt och stöd från vård och omsorg/ och deras anhöriga.

Trygghetsresan har utvärderats och resultatet ligger till grund för föreliggande
förslag till riktlinjer för trygghetsresor.

Socialnämndens beslut

l. Förliggande förslag till riktlinjer för trygghetsresor antas att gälla från och
med l januari 2014.

Ordförandens sig n Justerandens sign Utdrags^estyrkande

lj^ /v.. ^

É >̂/t
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.a SAMMANTRADESPROTOKOLL 18(23)

STAFFAN STOR PS
KOMMUM

Sammanträdesdatum

Socialnämnden §121 2013-12-11

Förfrågningsunderlag upphandling Kundval enligt lagen om
valfrihetssystem, refnr 1311-00 och 1212-00

Ärendet avser godkännande av fÖrfrågningsunderlag för upphandling.

Vård och omsorg har genomfört revidering av förfrågningsunderlag avseende
upphandling inom ramen för lag om valfrihet/ Kundval.

Förfrågningsunderlagen omfattar tjänsterna:
Omvårdnad inklusive delegerad hemsjukvård/ ledsagarservice och
avlösarservice samt serviceinsatser.

Yrkanden

Rickard Severin Ekström (S) gör följande tilläggsyrkanden för
Socialdemokraterna:

Yrkande l

Ett nytt stycke (3.4.2) med följande text läggs till under 3.4:
//

UtfÖraren ska teckna kollektivavtal med berörda fackliga organisationer//

Yrkande 2

Följande text läggs till under 4.5.2:

Vårdtagaren ska möta högst 15 personal i månaden ////

Ordföranden/ Liliana Lindström (M) yrkar avslag på Rickard Severin Ekströms
(S) tilläggsyrkanden och bifall till liggande förslag till beslut.

o

Beslutsgäng
Ordföranden finner att det firms två förslag till beslut/ Rickard Severin
Ekströms (S) tilläggsyrkanden samt ordförandens förslag om att bifalla
liggande förslag till beslut.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Socialnämnden fattar
beslut i enlighet med liggande förslag till beslut.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

(^\ /



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(23)^

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-12-11Forts Socialnämnden § 121

Socialnämndens beslut

L Godkänna i ärendet föreliggande förfrågningsunderlag avseende
upphandling Kundval enligt lagen om valfrihetssystem/ refnr 1311-00 -1212-00.

Reservation
Rickard Severin Ekström (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se bilaga l)

ordförandens sign Justerändens sign Utdragsbestyr-kähd e

a ^̂ ?



^\\c^/\. 6i\)^ 1^^013

^t

^Reservation

SN 20131211, ärende 10, Förfrågningsunderkg, upphandling
kundval enligt lagen om valfrihetssystem, ref nr 1311-00 och 1312-00

Den socialdemokratiska gruppen i Socialnämnden hade tre skriftliga yrkande.

Utföraren ska teckna kollektivavtal med berörda fackliga orga.nisationer..

Vårdtagaren ska möta högst 15 personal i månaden..

Eventuella underleverantörer anmäls tUl Socialnämnden innan de a-nUtas av.

uppdragstagaren.

Dessa yrkanden la den Sockldemokradska gruppen för att säkerställa att
personal och brukare ska ges de största förutsättningarna att få en trygghet i sitt
arbete och i den verksamhet de af en del av. De tre yrkandena fick avslag i
nämnden och detta reserverar vi oss mot.

För socialdemokraterna

l

^
~^

/ Y

Riclcard Severin Ekström
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^ SAMIVIANTRÄDESPROTOKOLL 20(23)

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Socialnämnden § 122 2013-12-11

Sammanträdesdatum 2014 för socialnämnden och
socialnämndens arbetsutskott

Sociakiämnden har att besluta om sammanträdesdatum för socialnämnden och
dess arbetsutskott för 2014.

I ärendet föreligger förslag till sammanträdesdatum för 2014 *

Socialnämndens beslut

l. Godkänna i ärendet föreliggande sammanträdesdatum för 2014 för
socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott.

Ordförandens sign Justerandenss ig n Utdragsbestyrkande

a- 'm
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^ SAMIVIANTRÄDESPROTOKOLL 21(23)

\

STAFFAN STORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Socialnämndens arbetsutskott § 129 2013-11-04

Socialnämnden ^ 123 2013-12-11

Rapport om verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen

Enligt socialtjänstlagen 16 kap § 6 f-h och § 28 f-g LSS är socialnämnden skyldig
att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap l § SoL respektive 9 g LSS/ som
inte verkställt inom tre månader eller avbrott i verkställighet där biståndet inte
åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.

Rapportering ska ske en gång per kvartal till socialstyrelsen/ kommunens
revisorer och kommunfullmäktige.

Föreligger kvartalsrapporter avseende kvartal 3/ 2013

Socialnämndens beslut

l. Godkänna rapporterna.

2. Kvartals- och individrapporter Överlämnas till revisorerna och
kvartalsrapporten anmäles till kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Juste randenssig n Utdrags bestyrka nd e

v.L
^L
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 22(23)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Socialnämnden ^124 2013-12-11

Delegationsbeslut

Anmäls följande beslut som har fattats i enlighet med gällande
delegationsordning för socialnämnden.

Nedan redovisas de av arbetsutskottets beslut som omfattas av sekretess.
.f

Övriga beslut i arbetsutskottet som inte ska nämndbehancHas bifogas i kallelsen
till socialnämnden.

Arbetsutskottets beslut 2013-11-04
*

119 Övervägande vid placering enligt 13 § 2 st LVU
d

§ 120 Övervägande vid placering enligt 13 § 2 sfr LVU
t t-

121 Övervägande vid placering enligt 13 § 2 st LVU
f f

122 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
*

§ 123 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
124 Utredning enligt 11 kap l § SoL
125 Ansökan om fortsatt utökat stöd till familjehem

Arbetsutskottets beslut 2013-11-20 (ej nämndbehandlade ärenden)
* »

132 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 g SoL
» t

§ 133 Övervägande enligt 14 § punkt 2 LVU
* *

§134 Övervägande enligt 14 g 2 st punkt l LVU
*

135 Övervägande vid placering enligt 13 § LVU
*.

136 Övervägande enligt 14 § punkt 2 LVU
* *

137 Övervägande enligt 14 g 2 st punkt l LVU
* 1

138 övervägande vid placering enligt 13 § LVU
» »

139 Övervägande enligt 14 § punkt 2 LVU
*

§ 140 Övervägande enligt 14 § 2 st punkt l LVU
143 Ansökan om fortsatt boende på Stjärnshusens HVB-hem

Arbetsutskottets beslut 2013-11-27 (ej nämndbehandlade beslut)
146 Ansökan om fortsatt placering på HVB-hem
147 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ordförandens-sign Justerandens-sign U fd rågs bestyrka ndé

VJ^ ^4.

/



SAMIV1ANTRÄDESPROTOKOLL 23(23)^

/

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-12-11Forts Socialnämnden g 124

Individ- och familjeomsorgen
Beslut att ej öppna utredning (aktualisering): 2013-11-01 - 2013-12-31
Beslut ekonomi: 2013-11-01 - 2013-12-31
Beslut utredning/behandlmg: 2013-11-01 - 2013-12-31
Faderskap-/föräldraskap: 2013-11-01-2013-12-31
Dödsboanmälan:

Familjerätt inklusive adoptioner: 2013-11-01 - 2013-12-31

Socialnämndens beslut

l. Godkänna redovisning av delegationsärenden.

UtdragsbestyrkandeOrdförandens sign J u s te randens sign
f
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