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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-19
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträde

Sammanträdesdatum: 2014-03-19

Sammanträdestid: Klockanl8.00-18.30
Plats: Rådhuset

Paragrafer: 27-36

Beslutande: LUiana Lindström (M) ordf
Laila Olsen (S)
Leif Nilsson (M)
Gopakumar Nair (S)
Christina Hallberg Olsson (M)
Karin Palmqvist (M)
Cecilia Cavallin (MP)

. .

Anita Östergren (SPI) tj ersättare
Britt-Marie Wretling (M)

Övriga deltagare: Torbjörn LÖvendahl (S)
Staffan Linde (M)
Robert Hjunstorp (M)
Maria Stellinger Ernblad g§ 27-29
Ingela Löfberg Armelie Nilsson
Alexandra Emanuelsson Margareta Fritz
Eva Palmqvist

Justerande: Laila Olsen (S)
Justering: Rådhuset/ 2014-03-25 klockan 12.00

/'->

Underskrifter: mt !//^7J,
fi

/
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Sekreterare 4^a Palmqv^t
V--1. ^Sv^̂SVh^/väl ^
oiä dv<

förande?Liliana Lina ström (M)
<

Q^t/". 1&
i

Justerande Laila Olsen (S)

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-19

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsorgan: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2014-03-19

Sammanträdestid: Klockan 18.00 -18.30

Plats: Rådhuset

Paragrafer: §§ 27 - 36

Anslag sätts upp: 2014-03-26

Anslag tas ner: 2014-04-21

Protokollet förvaras Rådhuset

Underskrifter: ^QS^\^
^

as
Ingrid Hanssbr^Bianca Mogren

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^IA / /
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM-2014-03-19

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Innehållsförteckning

27 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 4

§ 28 Godkännande av föredragningslistan 5

§ 29 Muntlig information/ ekonomisk måna d supp föl j ning 6

30 Kvalitetsuppföljning Kundval: service och omvårdnad 7

inklusive delegerad hälso- och sjukvård/ 2013

31 Val till socialnämndens arbetsutskott 8

32 Rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap l § SoL och 9

9§LSS

§ 33 Redovisning av domar 10

§ 34 Redovisning av delegationsbeslut 11-12

§ 35 Anmälningar 13

36 Övrigt 14

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-19\

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

§ 27 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet

Socialnämndens beslut

l. Laila Olsen (S) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll på Rådhuset i Staffanstorp tisdagen den 25 mars klockan
12.00.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Liliana Lindströms (M) beslutsförslag till socialnämnden:
l. Laila Olsen (S) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens

protokoll på Rådhuset i Staffanstorp tisdagen den 25 mars klockan
12.00.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrags bestyrkande

^ ^
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-19

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 28 Godkännande av föredragningslistan

Socialnämndens beslut
* *

l. Ärende 5/ Ansökan Stiftelsen Egil Olssons donation/ utgår.
2. Ett ärende/ Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott/ tillkom-

mer och behandlas som nytt ärende 5.
3. Föredragningslistan godkänns med ordförandens ändringar.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Liliana Lindströms (M) beslutsförslag till socialnämnden:
» .»

l. Ärende 5/ Ansökan Stiftelsen Egil Olssons donation/ utgår.
2. Ett ärende/ Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott/ tillkom-

mer och behandlas som nytt ärende 5.
3. Föredragningslistan godkänns med ordförandens ändringar.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^IA
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-a SOCIALNÄMNDEN 6(14)

^%1 SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-19

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 29 Muntlig information, ekonomisk månadsuppföljning

Socialnämndens beslut

l. Informationen läggs till handlingarna.

<.

Ärendebeskrivning
Maria Stellinger-Emblad föredrar ekonomisk månad suppföljning per
februari månad 2014.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Liliana Lindströms (M) beslutsförslag till socialnämnden:
l. Informationen läggs till handlingarna.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd rågs bestyrkande
ff
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-19

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 30 Kvalitetsuppföljning Kundval: service och omvårdnad
inklusive delegerad hälso- och sjukvård, 2013
(dnr2014-SN-27)

Socialnämndens beslut

l. Socialnämnden godkänner föreliggande kvalitetsrapport samt åt-
gärdsdokument för respektive utförare.
p

2. Återkoppling av åtgärdade handlingsplaner från respektive utförare
ska ske till socialnämndens sammanträde i oktober 2014.

* v

Ärendebeskrivning
Under hösten 2013 genomfördes en kvalitetsuppföljning av Kundval en-
ligt LOV i Staffanstorps kommun. Uppföljningen omfattade samtliga delar
i Kundvalet: service och omvårdnad inkl. delegerad hälso- och sjukvård.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Vård och omsorg/ daterad 2014-03-06.
Kvalitetsrapport samt åtgärdsdokument för respektive utförare (bilagor
1/2/3). l

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Liliana Lindströms (M) beslutsförslag till socialnämnden:
l. Socialnämnden godkänner föreliggande kvalitetsrapport samt åt-

gärdsdokument för respektive utförare.
o

2. Återkoppling av åtgärdade handlingsplaner från respektive utförare
ska ske till socialnämndens sammanträde i oktober 2014.

Ordförandens signatur Justerandes signatur U td råg s bestyrka nd e
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m . .

SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-19

STAFFAN STOPPS
KOMMUN

§ 31 Val till socialnämndens arbetsutskott (2014-SN-28)

Socialnämndens beslut

l. Socialnämnden utser/ för resterande del av mandatperioden/ som ny
ersättare i socialnämndens arbetsutskott/ Torbjörn LÖvendaH (S)/
Vetevägen 15, 245 43 Staffanstorp.

<*

Ärendebeskrivning

Socialnämnden upptar ärende om val av ersättare i socialnämndens
arbetsutskott efter entledigande av Rickard Severin Ekström (S).

Förslag till beslut på sammanträdet

Laila Olsens (S) beslutförslag till socialnämnden:
l. För resterande del av mandatperioden som ny ersättare i sodalnämn-

dens arbetsutskott utses Torbjörn LÖvendahl (S), Vetevägen 15, 245 43
Staffanstorp.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-19

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 32 Rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och
9 §LSS (dnr SN 2013-12)

Socialnämndens beslut

l. Rapporterna godkänns.
2. Kvartals- och individrapporter överlämnas till revisorerna och kvar-

talsrapport överlämnas till kommunfullmäktige.
**

Arendebeskrivning

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

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

Beslutsunderlag

Kvartalsrapporter avseende kvartal 4/ 2013.
Tre individrapporter inom verksamhetsområde äldreomsorgen.
Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutskott § 10, 2014.

Förslag till beslut på sammanträdet

Socialnämndens arbetsutskotts beslutsförslag till socialnämnden:
l. Rapporterna godkänns.
2. Kvartals- och individrapporter överlämnas till revisorerna och kvar-

talsrapport överlämnas till kommunfullmäktige.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-19

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 33 Redovisning av domar (2014-SN-19)

Socialnämndens beslut

l. Redovisningen godkärms.
*.

Ärendebeskrivning

I ärendet föreligger domar avseende beslut enligt socialtjänstlagen.

Beslutsunderlag

Förvaltningsrättens dom avseende Överklagande av beslut angående
bistånd/ daterad 2014-02-27.

Förvaltningsrättens dom avseende överklagande av beslut angående
bistånd/ daterad 2014-02-26.

Kammarrättens dom avseende överklagande av rätten att ta del av allmän
handling/ daterad 2014-02-27.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Liliana Lindströms (M) beslutsförslag till socialnämnden:
l. Redovisningen godkänns.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
/]

/
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-19

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

§ 34 Redovisning av delegationsbeslut (2014-SN-17)

Socialnämndens beslut

l. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.
. .

Arendebeskrivning

Följande beslut anmäls som har fattats i enlighet med gällande delega-
tionsordning för socialnämnden:

Arbetsutskottets beslut 2014-02-26 (ej nämndsbehandlade ärenden):
11 Ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap l g SoL
12 Ansökan om bostad med särskild service jml LSS § 9:9
13 Yttrande till Kammarrätten gällande målnummer 657-14

§ 14 Placering enligt 4 kap l g SoL på HVB
§ 15 Rapport avseende utredningar enligt 11 kap l § SoL som pågått mer
än 4 månader

t

16 Övervägande enligt 14 § 2 st punkt l LVU av om beslut om
umgängesbegränsning behövs

17 Övervägande enligt 14 § 2 st punkt l LVU av om beslut om
umgängesbegränsning behövs

*. *.

18 Övervägande enligt 14 § 2 st punkt l LVU av om beslut om
umgängesbegränsning behövs

t

§ 19 Övervägande enligt 14 § punkt 2 LVU av om beslut om att ej röja vis-
telseorten fortfarande behövs

* *

§ 20 Övervägande enligt 14 § punkt 2 LVU av om beslut om att ej röja vis-
telseorten fortfarande behövs

* *

§ 21 övervägande enligt 14 § punkt 2 LVU av om beslut om att ej röja vis-
telseorten fortfarande behövs

. *

22 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 g SoL
. ».

23 övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
» *

§ 24 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 g SoL
»

25 Övervägande vid placering enligt 13 § LVU

Ordförandebeslut 2014-02-21:

Socialnämndens ordförande beslutade 2014-02-21 attjml 4 kap § l SoL be-
vilja bistånd i form av tillfällig placering i familjehemmet Salmi under pe-
noden 140221-140621.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-19

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Redovisning av delegationsbeslut § 34 forts.
Ordförandebeslut 2014-02-18:

Socialnämndens ordförande beslutade 2014-02-18 att jml 4 kap § l SoL be-
vilja bistånd i form av jourplacering i familjehemmet Abus under perioden
140218-140228.

OrdfÖrandebeslut 2013-11-26:

Socialnämndens ordförande beslutade 2013-11-26 attjml 4 kap g l SoL be-
vilja bistånd i form av tillfällig placering på Barnavdelningen på Luzern
HVB under perioden 131126-140126 i avvaktan på vidare placering.

Ordförandebeslut 2014-01-26:

Socialnämndens ordförande beslutade 2014-01-26 attjml 4 kap § l SoL be-
vilja bistånd i from av tillfällig placering på Barnavdelningen på Luzern
HVB under perioden 140126-140228 i avvaktan på återförening med famil-
*

}en

Ordförandebeslut 2014-02-13:

Socialnämndens ordförande beslutade 2014-02-13 att jml 4 kap § l SoL av-
slå ansökan om ekonomiskt bistånd till deposition (två månadshyror) med
8886 kr då deposition ej omfattas av skälig levnadsnivå. Vidare beslutade
socialnämndens ordförande att jml 4 kap 2 g SoL bevilja ekonomiskt bi-
stånd till deposition (två månadshyror) med 8886 kr/ med hänvisning till
bedömning i utredningen.

Individ- och familjeomsorgen:
Beslut om att ej öppna utredning: 2014-02-01 -2014-02-28
Beslut ekonomi: 2014-02-01 -2014-02-28

Beslut utredning/behandlmg: 2014-02-01-2014-02-28
Faderskap-/föräldraskap: 2014-02-01 -2014-02-28
Familjerätt inkl adoptioner: 2014-02-01-2014-02-28

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Liliana Lindströms (M) beslutsförslag till socialnämnden:
l. Redovisningen av delegationsbeslut godkärms.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-19

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 35 Anmälningar (2014-SN-29)

Socialnämndens beslut

l. Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

a) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg daterat 2014-03-05.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Liliana Lindströms (M) beslutsförslag till socialnämnden:
l. Informationen läggs till handlingarna.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-19
STAFFANSTORPS

KOMMUN

§ 36 Övrigt

Broschyr "Till dig som är förtroendevald och arbetar med socialtjänstfrå-
gör" från Sveriges Kommuner och Landsting delas ut. Till ej närvarande
ledamöter skickas broschyren per post.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UL ^


