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Socialnämnden 1 (20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Samman trädesda tu m: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Juste rande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2014-11-05 
18.00-18.55 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§§ 86-98 

Liliana Lindström (M) ordförande 
Laila Olsen (S) Leif Nilsson (M) 
Gapakumar Nair (S) Karin Palmqvist (M) 
Cecilia Cavallin (MP) Britt-Marie Wretling (M) 
Christina Hallberg Olsson (M) 
Annette Holm (KD) tjänstgörande ersättare 

Annika Plym Olson (S) 
Torbjörn Lövendahl (S) 
Glenn Palmqvist (M) 
Anita Östergren (SPI) 
Anita Enqvist, enhetschef 

Tirdad Ghadiri (M) 
Staffan Linde (M) 
Robert Hjuns torp (M) 

Ingela Löfberg, chef för vård- och omsorg 
Maria Stellinger Ernblad, humanistisk chef 
Anneli Nilsson, chef för förebyggande enheten 
Alexander Nebrelius, fritids ledare§§ 86-88 
Hillevi Ventura, chef för individ och familjeomsorg 
Eva Palmqvist, nämndsekreterare 

rdförande Liliana Lindström (M) 

-===="'":.:>:..c:.c=:=-..~~ 
Justerande Gapakumar Nair (S) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Socialnämnden 2(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -05 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Anslag l Bevis 

Protokolle t är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslu tsorgan: 
Samrnanträdesdatum: 

Socialnämnden 
2014-11-05 

18.00-18.55 Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

l v 

Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§§ 86-98 

2014-11-11 

2014-12-05 

Rådhuset 

--~~Q~ 
Bianca Mogren/Daniella lvkovic 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 3(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -05 
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Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(20) 

DATUM: 20 14-11-05 

§86 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

~ 

Socialnämnden beslutar 

att utse Gapakumar N air (S) a tt till sammans med ordföranden justera 
dagens protokoll på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 10 november 
2014 klockan 16.00 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(20) 

· DATUM: 2014-11-05 

§87 Godkännande av föredragningslista 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan med ordförandens ändringar enligt 
nedan. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att ärende nummer 5, 
Kartläggning av kostavgift i särskilt boende, ska utgå och att ett ärende, 
Ändring av socialnämndens delegationsordning, tillkommer och kommer 
att behandlas som nytt ärende nummer 5. 

Gapakumar Nair (S) anmäler fråga om familjehemsplacerade barn under 
Övrigt. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 6(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11-05 

§88 Information om kulturnatten från förebyggande enheten för 

barn och unga 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen ti ll handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anneli Ni lsson och Alexander Nebrelius informerar om förebyggande 
enheten för barn och ungas verksamhet under bland anna t kulturnatten 
och höstlovet 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(20) 

DATUM: 2014-11-05 

§89 NKI LSS-boenden 2014 
2014-SN-91 

Ordförandens signatur 

u 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föreliggande NKI-rapport samt 
att återkoppling av å tgärd ade handlingsplaner från respektive utförare 
ska ske till Socialnämndens sammanträde i februari 2015 

Ärendebeskrivning 

Under maj till juni 2014 genomfördes en brukarundersökning (NKI) av 
brukares samt anhörigas/företrädares upplevelse av kva liteten i 
kommunens LSS-boenden. 

Undersökningen genomfördes dels genom strukturerade intervjuer med 
brukarna samt genon1 en postenkät till anhöriga/företrädare. 
Undersökningen genomfördes av kvalitetsutvecklare Alexandra 
Emanuelsson och kva litetsutvecklare Gustav Blohm. 

Till ärendet kommer handlingsplaner från utförarna på respektive LSS
boende gällande bestä llarens identifierade åtgärdskrav. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar a tt socialnämnden ska besluta 
att godkänna före liggande NKI-rapport samt att återkoppling av 
åtgärdade handlingsplaner från respektive utförare ska ske till 
Socialnämndens sammanträde i februari 2015 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endas t föreligger ett förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutat i enlighet med de tta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-10-22 av Alexandra Emanuelsson 
NKI-rapport brukare och anhöriga/före trädare, 2014-09-15 

Handlingsplan från utföraren Attendo, 2014-10-10 

Handlingspiart från kommunal utförare, 2014-10-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

8(20) 

DATUM: 2014-1 1-05 

§90 Delegationsordning 

Ordförandens signatur 

2014-SN-89 

Socialnämnden beslutar 

att delegationsordningen p 17.1, i enlighet med ordförandens 
delegationsbeslut om förändring av delegationsordningen, fa sts tälls. 

Ärendebeskrivning 

Förändring av delegationsordningen har gjorts avseende beslut om 
bostadsanpassningsbidrag varvid delegation till nämndspecialist ändras 
till att gälla bidrag upp till ett basbelopp (tidigare tre basbelopp) och att 
arbetsutskottet beslutar om bostadsanpassningsbidrag över tre basbelopp. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att delegationsordningen p 17.1, i enlighet med ordförandens 
delegationsbeslut om förändring av delegationsordningen, fastställs. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-11-05 
Ordförandens delegationsbeslut daterat 2014-06-23 
Beslutsunderlag delegationsordning daterat 2014-06-23 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§91 Avgift inom vård och omsorg 
2014-SN-83 

Socialnämnden beslutar 

9(20) 

DATUM: 2014-11-05 

att återremittera ä rendet för utredning av hur många insatsperioder det 
gäller i Hemteam respektive för hämtning av hjälpmedel samt vilka 
intäkter avgifte rna innebär för insa ts i Hemteam respektive för hämtning 
av hjälpmedel samt för a tt inhämta information om hur många 
kommuner i Skåne som har Hemteam och som tar be ta lt för 
hem teamsinsa tsen. 

Ärendebeskrivning 

Under 2013 infördes stödformen Hemteam i form av projekt. Under 
p rojekttiden var insatsen avgiftsfri. Från och med 2014 är Hemteam en 
permanent stödform och beviljas som bistånd enlig t socialtjänstlagen. De 
insa tser som ingår - omvårdnad och hemsjukvård - är i vanliga fall 
avgiftsbelagda. Av detta skäl bör även stöd formen Hemteam generera en 
avgift. 

När behovet av ett tekniskt hjä lpmedel upphör är det vård tagarens 
ansvar att hjälpmed len å terlämnas till kommunen. Vid behov kan 
kommunen bistå med hämtning av hjä lpmedlen. Hämtning av 
hjä lpmedel är ingen sjukvårdsinsa ts utan en service som kommunen 
tillhandahålle r. Nuvarande avgift fö r hämtning är 80 kr vilke t motsvarar 
e tt hemsjukvårdsbesök. Då kommunens kosh1ad fö r servicen är betydligt 
högre bör avgiften anpassas till faktisk kosh1ad . 

Yrkanden 

Laila Olsen (S) yrkar, med instämmande av ord föranden Liliana 
Lindström (M), att ärendet ska åte rremitteras för utredning av hur många 
insatsperioder det gäller i Hemteam respektive för häm tning av 
hjälpmedel samt vilka intäkter avgifterna innebär för insats i Hemteam 
respektive fö r hämtning av hjä lpmedel samt för att inhämta information 
om hur många kommuner i Skåne som har Hemteam och som ta r betalt 
fö r hem teamsinsatsen . 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta te rar att de t endast föreligger ett förs lag till beslut och 

Ordförandens s ignatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

L~--------



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 1 0(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -05 

Forts.§ 91 

finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-16 av Anita Enqvist enhetschef 
myndighet 
Utredning med förslag att införa avgift för stödformen Hemteam och 
hämtning av hjälpmedel, daterad 2014-09-16 av Anita Enqvist, enhetschef 
n1yndighet och Ola Bentzen, enhetschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 11 (20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11-05 

§92 Ekonomisk uppföljning januari-september 2014 
2014-SN-93 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för socialnämndens verksamheter 
för perioden l januari - 30 september 2014. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endas t föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt socialnämnden beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning januari-september 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 12(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-11-05 

§93 Inrapporterade ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Sol 

och 9 § LSS 2014 
2014-SN-62 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporterna samt 
att överlämna kvartals- och individrapporter ti ll revisorerna och 
kvartalsrapport till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Enlig t socialtjänstlagen 16 kap § 6 f-h och § 28 f-g LSS är socialnämnden 
skyld ig a tt rapportera a lla gynnande beslut enlig t 4 kap l § SoL respektive 
9 § LSS, som inte verkställts inom tre månader e ller avbrott i 
verkställighet där biståndet inte åter verkställ ts inom tre månader från 
datum för avbrott. 
Rapportering ska ske en gång per kvartal till socialstyrelsen, kommunens 
revisorer och kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar a tt socialnämnden ska besluta a tt godkänna 
rapporterna samt att överlämna kvartals- och individrapporter till 
revisorerna och kvartalsrapport till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt socialnämnd en besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Protokollsu tdrag socialnämndens arbetsutskott § 122, 2014 
Kvartalsrapporter avseende kvartal 2, 2014 
Tre individrapporter inom verksamhetsområde äldreomsorgen 
Tre individrapporter inom verksamhetsområde fu nktionshinder, LSS 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 13(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11-05 

§94 Rapport avseende utredningar enligt 11 kap 1 § Sol 
2014-SN-94 

Socialnämnden beslutar 

att en rapport om aktuell situation ska föreläggas socialnämnden vid dess 
sammanträde i december 2014 samt 
att lägga redogörelsen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser redovisning av utredningar enligt 11 kap l § SoL som 
pågått mer än fyra månader. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att en rapport om aktuell situation ska föreläggas socialnämnden vid dess 
sammanträde i december 2014 samt att lägga redogörelsen till 
handlingarna. 

Laila Olsen (S) instämmer i ordförandens yrkande samt yrkar att 
rapporten sänds över till kommunstyrelsen med en begäran om 
ytterligare resurstillskott till individ och familjeomsorgen för att täcka 
personalbehovet så att rättssäkerheten kan tryggas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget och Laila Olsens (S) 
tilläggsyrkande och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 
ordförandens yrkande. 

Omröstning begärs. 

Socialnämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall 
till ordförandens yrkande. Nej-röst för bifall till Laila Olsens (S) yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja- röster för ordförandens yrkande och 3 nej-röster för Laila Olsens 
(S) yrkande beslutar socialnämnden i enlighet med ordförandens 
yrkande. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 14(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -05 

Forts.§ 94 

Ordinarie ledamöter SN § 94/14 

Ja Nej Avstår 

Liliana Linds tröm (M) ordf. x 
Laila O lsen (S) x 
Leif Nilsson (M) x 
Gapakumar Nai r (S) x 
Christina Hallberg Olsson x 
(M) 

Karin Palmqvist (M) x 
Cecilia Cavallin (MP) x 
Annette Holm (KO) x 
Britt-Marie Wretling (M) x 
Summa: 6 3 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-10-29 
Rapport avseende utredningar enligt 11 kap 1 § SoL som pågått mer än 
fyra månader, daterad 2014-10-15, framställd av enhetschef Annette 
Christiansson och IFO-chef Hillevi Ventura 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



2014-11-05 

Reservation 

i ärende 9 (ä rendem 2014-SN-94) 

Under sista året så har vi i Socialnämnden vid flera tillfällen få t t rapporter från Individ och 

familjeomsorgen om barn och ungdomsutredningar som inte slutförts inom lagstadgad t id. 

Vi socialdemokrater ser allvarligt på den höga arbetsbelastning som ordinarie persona l inom IFO har 

haft under de sista åren och anser inte att de åtgärder som förslås är tillräckliga för att 

rättssäkerheten ska tryggas. Den höga stressnivå som personalen upplevt det senaste året gör att 

misstag kan ske. 

l Staffanstorps kommun är Kommunstyrelsen den instans som ansvarar för persona len inom IFO och 

därför bör socia lnämnden omedelbart uppmärksamma kommunstyrelsen om den risk som föreligger. 

De barn och ungdomar som är föremål för utredningar tillhör den svagaste och mest utsatta gruppen 

i kommunen och det är viktigt att inga misstag sker under utredningen. 

Det är socialnämndens ansvar att utredningar sker skyndsamt så att socialnämnden kan ingripa t ill 

ett barns skydd eller stöd . För att socialnämnden ska kunna ta sitt ansvar fu llt ut så måste 

personalresurserna va r tillräckliga och där kommer kommunstyrelsens ansvar in. 

l vårt yrkande så begär vi att rapporten sänd över till kommunstyrelsen med en begäran om 

ytterliga re resurstillskott tiiiiFO för att täcka persona lbehovet så att rättssäkerheten kan hållas. 

För den socialdemokratiska gruppen i socialnämnden 

Laila Olsen 

fL.. __ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§95 Redovisning av domar 2014 
2014-SN-19 

Socialnämnden beslutar 

att redovisningen god känns. 

Ärendebeskrivning 

15(20) 

DATUM: 2014-11 -05 

I ä rendet före ligger domar avseende beslut enligt socialtjänstlagen. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Linds tröm (M) föreslår att socia lnämnden beslutar: 
att redovisningen godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt socia lnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kammarrä tten i Göteborgs beslut avseende prövningstills tånd i mål om 
bostadsanpassningsbidrag, daterat 2014-10-03. 
Kammarrä tten i Göteborgs beslut avseende prövningstills tånd i mål om 
bos tadsanpassningsbidrag, datera t 2014-10-08. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 16(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11-05 

§96 Redovisning av delegationsbeslut 2014 
2014-SN-17 

Socialnämnden beslutar 

att redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Följande beslut anmäls som har fatta tas i enlighet med gäl lande 
delegationsordning för socialnämnden. 

Arbetsutskottets beslut 2014-10-01 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 112 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 113 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - åters tällningsbidrag 
§ 114 statistik bostadsanpassningsbidrag 
§ 115 Ansökan om LSS-insa ts i form av bostad med särskild service jml 
LSS § 9:9 
§ 116 Ansökan om bistånd jml 4 kap l § SoL i form av fortsatt 
anhörigvårdare 
§ 117 Vårdnadsöverflyttning enlig t 6 kap 8 § FB samt 5 kap 2 § SoF 
§ 118 Övervägande vid placering enligt 13 § LVU 
§ 119 Övervägande vid placering enligt 13 § LVU 
§ 120 Övervägande vid placering enligt 13 § L VU 
§ 121 Ansökan om L VU-vårdens upphörande 
§ 123 Jämförande siffror avseende ekonomiskt bistånd 
§ 124 Urvalsärenden, Vård och omsorg 
§ 125 Urvalsärenden, Individ- och familjeomsorg 

Arbetsutskottets beslut 2014-10-21 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 127 Yttrande till Högsta förva ltningsdomstolen i mål nr 3857-14 

Ordförandebest u t: 
Socialnämndens ordförande beslutade 2014-09-06 jml 4 kap l§ SoL om 
placering på Familjehuset i Hörby under utredningstid avseende 
föräldraförmåga planerad till 12 veckor till en kostnad om 3 363 kr per 
dygn samt därtill tillkommande kostnader för drogtester. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2014-09-06 jml4 kap l§ SoL om 
placering på Familjehuset i Hörby under utredningstid avseende 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

lL ------



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 17(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -05 

Forts.§ 96 

föräldraförmåga planerad till 12 veckor till en kostnad om 3 363 kr per 
dygn samt därtill tillkommande kostnader för drogtester. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2014-09-17 att bevilja bistånd i 
form av skyddat boende på Kvinnojour under perioden 140917-141001 i 
avvaktan på vidare utredning och planering. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2014-10-01 att bevilja bistånd i 
form av skyddat boende på Kvinnojour under perioden 141001-141003 i 
avvaktan på vidare utredning och planering. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2014-10-03 att bevi lja bistånd i 
form av skyddat boende på Kvinnojour under perioden 141003-141016 i 
avvaktan på vidare utredning och p lanering. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2014-10-06 att bevilja boende jml4 
kap 1 § SoL på vandrarhemmet Kabbarps gård a 600 kr per dygn. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2014-10-08 att bevi lja jourhem 
under en veckas tid jml 4 kap 1 § SoL i jourhemmet Agneta och Ralf 
Östlund a l 550 kr per dygn. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2014-10-15 att bevilja förlängd 
placering i jourhem under två veckor jml4 kap l § SoL i jourhemmet 
Agneta och Ralf Östlund a l 550 kr per dygn. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2014-10-15 att jml11 § LVU om 
placering i förä ldrahemmet hos modern. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2014-10-15 om 
handräckningsbegäran jml 43 § L VU för att genomföra placeringen i 
föräldrahemmet hos modern. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

lL --------



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 18(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -05 

Forts.§ 96 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 2014-09-01-2014-09-30 
Beslut ekonomi: 2014-09-01 - 2014-09-30 
Beslut utredning/behand ling: 2014-09-01-2014-09-30 
Faderskap-/föräldraskap: 2014-09-01 - 2014-09-30 
Dödsboanmälan: ------------------
Familjerätt ink! adoptioner: 2014-09-01-2014-09-30 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sjukvård: 
SoL: 2014-09-01 - 2014-09-30 
Färdijänst: 2014-09-01-2014-09-30 
LSS: 2014-09-01 - 2014-09-30 

Yrkanden 

Ordföranden Li liana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 

a tt redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att de t endast föreligger ett förslag till bes lut och 
finner att socialnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§97 Anmälningar till socialnämnden 2014-11 -05 
2014-SN-92 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

19(20) 

DATUM: 2014-11-05 

a) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i ärende (dnr 
8.1.2-16413/2014) om anmälan enligt Lex Sarah från Humana, 
Pilegården, varmed ärendet avslutas. (2014-SN-71-4) 

b) Beslut från Inspektionen för vå rd och omsorg, IVO, i ärende (dnr 
8.1.2-20718/2014) om anmälan enligt Lex Sarah från Humana, 
Pilegården, varmed ärendet avslutas (2014-SN-71-5) 

c) Sammanstä llning Enkätundersökning 2014 från 
fami lje rådgivningen. 

Yrkanden 

Ordföranden Li liana Lindström (S) yrkar a tt socialnämnden ska besluta 
att lägga informationen till hand lingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att socia lnämnden beslu tat i enlighet med de tta. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§98 Övrigt 

Socialnämnden 20(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -05 

Gopakumar Nair (S) ställe r fråga angående familjehemsplacerade barn. 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

JC ·----


