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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 2(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-03 

Anslag l Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2014-12-03 
Sammanträdestid: 18.00-19.40 
Plats: Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
Paragrafer: §§ 99-118 

Anslag sätts upp: 2014-12-09 
Anslag tas ner: 2015-01-02 
Protokollet förvaras Rådhuset 

Underskrifter: =\=-=~e::.-~"'---F--=--"---------------,-~l~ 
Bianca Mo· en 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(29) 

DATUM: 2014-12-03 

§99 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att utse Laila Olsen (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 8 december 2014 
klockan 09.00 

Justerandes sig~atu r Utdragsbestyrkande 



Socialnämnden 5(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-03 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§1 00 Godkännande av föredragningslista 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 

Ordfö randens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§1 01 Information om spice 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

6(29) 

DATUM: 2014-12-03 

Edgardo Beltran från Fenix informerar om spice. 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



Socialnämnden 7(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-03 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§102 Julhälsning från socialnämnden till ungdomar i 

Staffa nstorp 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Information om Fältgruppens arbete under december månad . 
Socialnämnden skickar en julhälsning till ungdomar i Staffanstorp. 

Ordförandens signatur ~ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 10(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-03 

§105 Förfrågningsunderlag Personlig assistans och 

ledsagarservice. 

Socialnämnden beslutar 

att anta föreliggande förfrågningsunderlag daterat 2014-12-03 avseende 
Personlig assistans och ledsagarservice. 

Ärendebeskrivning 

Förfrågningsunderlag daterat 2014-12-03 avseende Personlig assistans och 
ledsagarservice föreligger. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att anta föreliggande förfrågningsunderlag daterat 2014-12-03 avseende 
Personlig assistans och ledsagarservice. 

Lai la Olsen (S) yrkar att förfrågningsunderlaget ska kompletteras med 
miljökrav och social krav, a tt miljökraven ska överensstämma med 
Staffanstorps kommuns miljöpolicy och efterfråga ett 
miljöledningssystem och att de sociala kraven ska omfatta krav på 
arbetsvi llkor lägst motsvarande Kommunals avtal med Vårdföretagarna 
samt att förfrågningsunderlaget även ska kompletteras med krav på 
kontinuerlig utbildning i Barnkonventionen samt att man förbinder s ig att 
följa och arbeta efter Barnkonventionens artiklar. 

Karin Palmqvis t (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande och avslag till 
Laila Olsens (S) yrkande enligt ovan. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
socialnämnden besluta t i enlighet med ordförandens yrkande. 

Omröstning begärs. 

Socialnämnden godkänner fö ljande omröstningsproposition. 
Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Laila O lsens (S) yrkande röstar nej. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTOR PS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 11 (29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-03 

Forts.§ 105 

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster för ordförandens yrkande och 4 nej-rös ter för Laila Olsens 
(S) yrkande beslutar socialnämnden i enlighet med ordförandens 
yrkande. 

Ordinarie ledamöter SN § 105/14 

Ja Nej Avstår 

Liliana Lindström (M) ordf. x 
Laila Olsen (S) x 
Leif N ilsson (M) x 
Gapakumar Nair (S) x 
Chris tina Hallberg Olsson x 
(M) 

Karin Palmqvis t (M) x 
Cecilia Cavallin (MP) x 
Mi Olofsson (FP) x 
Britt-Marie Wretling (M) x 
Summa: 5 4 

Reservationer 

Den sociald emokra tiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Förfrågningsunderlag Personlig assistans och Ledsagarservice 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation Ärende 7 

Vi socialdemokrater reserverar oss i ärendet till förmån för vårt eget yrkande. 

I en verksamhet som bedriver Personlig assistans och Ledsagarservice och där man 
arbetar så nära vårdtagaren, både barn och vuxna, som man gör är det viktigt att vi 
som kommun ställer minst lika höga krav som vi gör på den egna verksamheten. 

Därför ställer vi socialdemokrater krav på att förfrågningsunderlaget kompletteras 
med miljökrav och sociala krav. 

• Miljökraven ska överstämma med Staffanstorps kommuns miljöpolicy och 
efterfråga ett miljöledningssys tem. 

• De sociala kraven ska omfatta krav på arbetsvillkor lägs t motsvarande 
Kommunals avtal med Vårdföretagarna. 

• I förfrågningsunderlaget ska också krav på kontinuerlig utbildning i 
Barnkonventionen finnas med samt att den utövare som tecknar avtal 
förbinder sig att följa och arbeta efter Barnkonventionens artiklar. 

Staffanstorp 3 dec 2014 

Laila Ol sen 

Gruppledare för socia ldemokraterna 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

12(29) 

DATUM: 2014-12-03 

§1 06 Förfrågningsunderlag avseende Daglig verksamhet 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att anta föreliggande förfrågningsunderlag daterat 2014-12-03 avseende 
Daglig verksamhet. 

Ärendebeskrivning 

Förfrågningsunderlag daterat 2014-12-03 avseende Daglig verksamhet 
föreligger. 

Yrkanden 

Ordföranden Li liana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att anta föreliggande förfrågningsunderlag daterat 2014-12-03 avseende 
Daglig verksamhet. 

Laila Olsen (S) yrkar att förfrågningsunderlaget ska kompletteras med 
miljökrav och social krav, att miljökraven ska överensstämma med 
Staffanstorps kommuns miljöpolicy och efterfråga ett 
miljöledningssystem och att de sociala kraven ska omfatta krav på 
arbetsvillkor lägst motsvarande Kommunals avtal med Vårdföretagarna. 

Karin Palmqvist (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande och avslag till 
Laila Olsens (S) yrkande enligt ovan. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
socialnämnden beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. 

Omrösh1ing begärs. 

Socialnämnden godkänner följande omrösmingsproposition. 
Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Laila Olsens (S) yrkande röstar nej. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTO RPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 13(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-03 

Forts. § 106 

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster för ordförandens yrkande och 4 nej-röster för Laila Olsens 
(S) yrkande beslutar socia lnämnden i enlighet med ordförandens 
yrkande. 

Ordinarie ledamöter SN § 106 /14 

Ja Nej Avstår 

Liliana Lindström (M) ordf. x 
Laila Olsen (S) x 
Leif Nilsson (M) x 
Gopakumar Nair (S) x 
Christina Hallberg Olsson x 
(M) 

Karin Palmqvist (M) x 
Ceci lia Ca vallin (MP) x 
Mi Olofsson (FP) x 
Britt-Marie Wretling (M) x 
Summa: 5 4 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skrift ligen mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Förfrågningsunderlag Daglig verksamhet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation Ärende 8 

Vi socialdemokrater reserverar oss i ärendet till förmån för vårt eget yrkande. 

I en verksamhet som bedriver Daglig verksamhet och där Arbetsmiljölagen gäller 
för personal men inte för de personer som har sin dagliga gärning där är det viktigt 

att vi som kommun ställer minst lika höga krav som vi gör på den egna 
verksamheten. D etta för att försöka få en så trygg arbetsmiljö som möjligt för alla, 
både personal och de personer inom LSS-verksamheten som har sin dagliga 

verksamhet där. 

Därför s täller vi socialdemokrater krav på att förfrågningsunderlaget kompletteras 
med miljökrav och sociala krav. 

• Miljökraven ska överstämma med Staffanstorps kommuns miljöpolicy och 
efterfråga ett miljöledningssystem. 

• D e sociala kraven ska omfatta krav på arbetsvillkor lägst motsvarande 
Kommunals avtal med Vårdföretagarna. 

Staffanstorp 3 dec 2014 

Laila Olsen 

Gruppledare för socialdemokraterna 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 14(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-03 

§1 07 Budget 2015 
2014-SN-80 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa internbudget för år 2015 för socialnämndens verksamhet. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag till budget för socialnämndens verksamheter för år 
2015. 

Det noteras att internbudgeten är MBL-förhandlad och att förhandling 
avslutats i enighet. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att fastställa internbudget för år 2015 för socialnämndens verksamhet. 

Laila Olsen (S) m .fl. yrkar utökad driftbudgetram 2015 med +l 240 000 
vilket innebär ett kommunbidrag på totalt 229 300 000. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
socialnämnden beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. 

Omröstning begärs. 

Socialnämnden godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Laila Olsens (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster för ordförandens yrkande och 4 nej-röster fö r Laila Olsens 
(S) yrkande beslutar socialnämnden i enlighet med ordförandens 
yrkande. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 15(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-03 

Forts.§ 107 

Ordinarie ledamöter SN § 107 /14 

Ja Nej Avstår 

Liliana Lindström (M) ordf. x 
Laila Olsen (S) x 
Leif Nilsson (M) x 
Gopakumar Nair (S) x 
Christina Hallberg Olsson x 
(M) 

Karin Palmqvist (M) x 
Cecilia Cavallin (MP) x 
Mi Olofsson (FP) x 
Britt-Marie Wretling (M) x 
Summa: 5 4 

Särskilda uttalanden 

Det antecknas a tt den socialdemokratiska gruppen ej deltar i beslut om 
texterna i budgeten. 

Beslutsunderlag 

Budget 2015 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation Ärende 9 

Socialdemokraterna yrkar på en utökad driftbudgetram 2015 med + 1 240 000 vilket 
innebär ett kommunbidrag på totalt 229 300 000 

I vår budget förordar vi följande inriktning: 

• att omsorgen om äldre företrädesvis ska bedrivas utan 

vinstintresse (samma regler ska gälla för privat och kommunal verksamhet) 

• att säkerställa kontinuitet i vården - ingen vårdtagare/ brukare ska 

behöva möta mer än högs t 15 personal per månad 

• att arbetsvillkoren förbättras i särskilt boende, exempelvis ta bort de delade 
turerna 

• att kvalitetsuppföljningen förändras så att fokus finns på den utfö rda tjänsten 
istället för "utförd tid" -systemet 

• att avgiften för maten jämkas för låginkomsttagare 

• att öka stödet till pensionärsorganisationerna för deras sociala och stödjande 
verksamhet 

• att avveckla LOV och beställningssystemet TES 

• att säkerställa kontinuerlig kompetens i kvinnofrid sfrågor 

Staffanstorp 3 dec 2014 

Laila Olsen 

Gruppledare för soc ialdemokraterna 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 16(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-03 

§1 08 Internkontrollplan 2015 
2014-SN-99 

Socialnämnden beslutar 

att anta internkontrollplan för år 2015 för socialnämndens 
verksamhetsområde samt 
att överlämna antagen internkontrollplan till kommunstyrelsen för 
kännedom. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förs lag till intern kontrollplan för år 2015 för socialnämndens 
verksamhetsområde. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att anta internkontrollplan för år 2015 för socialnämndens 
verksamhetsområde samt att överlämna antagen internkontrollplan till 
kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 17(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-03 

§1 09 Attestordning 2015 
2014-SN-100 

Socialnämnden beslutar 

att anta attestförteckning 2015 för socialnämndens verksamhet. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förteckning över delegerat budgetansvar och attesträtt för år 
2015 för socialnämndens verksamhetsområde. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att anta attestförteckning 2015 för socialnämndens verksamhet. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Förteckning delegerat budgetansvar och attesträtt -socialnämnden 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTO RPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§11 O Kartläggning av kostavgift i särskilt boende 
2014-SN-58 

Socialnämnden beslutar 

18(29) 

DATUM: 2014-12-03 

att till kommunfullmäktige överlämna gjord kartläggning i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut om återremiss den10mars 2014, § 46. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-10 att å terremittera ä rende till 
socialnämnden avseende motion om förändringar i nuvarande 
avgiftssystem inom äldreomsorgen, för kartläggning enligt motionens 
första och andra att-sats. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att till kommunfullmäktige överlämna gjord kartläggning i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut om återremiss den10mars 2014, § 46. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslu t och 
finner att socialnämnden beslutat i enlighet med de tta. 

Beslutsunderlag 

Utredning daterad 2014-11-21, gällande kartläggning av kostavgift i 
särskilt boende sammanställd av Anita Enqvist, enhetschef myndighet 
vård och omsorg. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 19(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-03 

§111 Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2014 
2014-SN-103 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger rapport från Socialstyrelsen avseende Öppna jämförelser 
Ekonomiskt bis tånd 2014. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska beslu ta 
att lägga info rmationen ti ll handlingarna. 

Laila O lsen (S) yrkar att socialnämnden inför 2015 års budget äskar medel 
så a tt arbetsledningsresurser minst motsvarar genomsnittet för Skåne, a tt 
IFO senast vid september månads sammanträde 2015 presenterar en 
arbetsmodell för socialnämnden, för a tt sammanställa och analysera 
resulta tet av genomförda uppföljningar på ind ividnivå i syfte att utveckla 
verksamheten på gruppnivå samt a tt från och med 2016 ska resultatet av 
ovanstående uppfölj ning samt utveckl ingsplaner presenteras fö r 
socialnämnden årligen . 

Beslutsgång 

Ordföranden s täller yrkandena mot varandra och finner att 
socialnämnden beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. 

Onuöstning begärs. 

Socialnämnden godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifalle r ordförandens yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Laila Olsens (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster för ordförandens yrkande och 4 nej-röster fö r Laila O lsens 
(S) yrkande beslu tar socia lnämnden i enlighet med ordförandens 
yrkande. 

Ordförandens signCL Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 20(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 14-12-03 

Forts.§ 111 

Ordinarie ledamöter SN § 111 /14 

Ja Nej Avstår 

Liliana Lindström (M) ordf. x 
Laila Olsen (S) x 
Leif Nilsson (M) x 
Gopakumar Nair (S) x 
Christina Hallberg Olsson x 
(M) 
Karin Palmqvist (M) x 
Cecilia Cavallin (MP) x 
Mi Olofsson (FP) x 
Britt-Marie Wretling (M) x 
Summa: 5 4 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftl igen mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Rapport Socialstyrelsen - Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2014 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation Ärende 15 

I Öppna jämförelser för Ekonomiskt bistånd 2014 redovisas siffror för 5Y es
kommuncrna med en jämförelse med Skåne och hela landet. 
Staffanstorp visar här en positiv utveckling i jämförelse med föregående år. 

Dock finns det en del områden där vi behöver förbättra våra insatser eller ligger 
lågt i jämförelscvärden. 

På dagens dagordning har vi ett ärende om barn och ungdomsutredningar (ärende 
15) där Individ och familjeenheten redovisar en situation där dc inte hinner med att 
utföra ett stort antal utredningarna inom lags tadgad tid. Detta på grund av 
personalbrist dels är orsakad sjukskrivningar med utmattningsdiagnoser som orsak, 
dels pga att man inte lyckats att rekrytera personal vid föräldraledigheter mm. 
I dagsläget är 5 personer från bemanningsbolag inhyrda. Dessutom finns det 
personal som är inlånade från andra verksamheter inom IFO. Detta kräver ökade 
insatser från arbetsledande personal och påverka all personal inom Individ och 
familjeenheten. 

Ett av områdena där Staffanstorp ligger under snitt i Skåne och i riket är 
arbetsledningsresurser. 

Siffran för handläggares tillgång till stöd i arbetet: Staffanstorp är 1,2 tim/vecka. 
Genomsnitt i Skåne är 2,6 tim/vecka och i riket 2,1 tim/vecka. 

Därav vårt första yrkande. De övriga yrkandena avser att leda till en ökad kvalite i 
utredningar om ekonomiskt bistånd. 

Våra yrkanden: 
att socialnämnden inför 2015 års budget äskar medel så att 

arbetsledningsresurser minst motsvarar genomsnittet för Skåne. 
att IFO senas t vid september månads sammanträde 201 5 presenterar en 
arbetsmodell för socialnämnden, för att sammanställa och analysera resultatet 
av genomförda uppföljningar på individnivå i syfte att utveckla verksamheten 
på gruppnivå. 

Att från och med 2016 ska resultatet av ovanstående uppföljning samt 
utvecklingsplaner presenteras för socialnämnelen årligen. 



Staffanstorp 3 dec 2014 

Laila Olsen 

Gruppledare för socia ldemokraterna 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 21 (29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-03 

§112 Kvartals och individrapporter 2014 enligt 4 kap 1 § Sol och 

9 § LSS 
2014-SN-62 

Socialnämnden beslutar 

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

Ärendebeskrivning 

Enlig t socialtjänstlagen 16 kap§ 6 f-h och§ 28 f-g LSS är socialnämnden 
skyldig att rapportera alla gynnande beslut enl ig t 4 kap l§ SoL respektive 
9 § LSS, som inte verkställ ts inom tre månader e ller avbro tt 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. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att godkänna rapporterna samt att överlämna kvartals- och 
individrapporter til l revisorerna och kvartalsrapport till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Socialnämndens arbetsutskott§ 138, 2014 
K vartalsrapporter avseende kvartal 3, 2014 
En individrapport inom verksamhetsområde äldreomsorgen 
En individrapport inom verksamhetsområde funktionshinder, LSS 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 22(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-03 

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

Socialnämnden beslutar 

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 lägga redogörelsen till handlingarna. 

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
socialnämnden beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. 

Omröstning begärs. 

Socialnämnden godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Laila Olsens (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster för ordförandens yrkande och 4 nej-röster för Laila Olsens 
(S) yrkande beslutar socialnämnden i enlighet med ordförandens 
yrkande. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 23(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-03 

Forts.§ 113 

Ordinarie ledamöter SN § 113/14 

Ja Nej Avstår 

Liliana Lindström (M) ordf. x 
Laila Olsen (S) x 
Leif Nilsson (M) x 
Gopakumar Nair (S) x 
Christina Hallberg Olsson x 
(M) 

Karin Palmqvist (M) x 
Cecilia Cavallin (MP) x 
Mi Olofsson (FP) x 
Britt-Marie Wretling (M) x 
Summa: 5 4 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig muntligen mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Rapport avseende utredningar enligt 11 kap l§ SoL som pågått mer än 
fyra månader, daterad 2014-11-20, av enhetschef Annette Chris tiansson 
och IFO-chef Hillevi Ventura 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 24(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-03 

§114 Sammanträdesdatum 2015 
2014-SN-102 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna sammanträdesdatum för 2015 för socialnämnden enlig t 
följande. 
2015-01-19 
2015-02-02 
2015-03-09 
2015-04-14 
2015-05-12 
2015-06-08 
2015-08-24 
2015-09-28 
2015-10-26 
2015-11-16 
2015-12-07 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har att besluta om sammanträdesdatum för 
socialnämnden för år 2015. 

Yrkanden 

Ordföranden Li liana Lindström (M) yrkar att socia lnämnden ska beslu ta 
att godkänna i ärendet föreliggande förslag till sammanträdesdatum för 
2015 för socialnämnden. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med förs lag till sammanträdesdatum 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 25(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-03 

§115 Redovisning av domar 2014 
2014-SN-19 

Socialnämnden beslutar 

att redovisningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 

l ärendet föreligger domar avseende beslut inom socialnämndens 
verksamhetsområde. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att redovisningen godkänns. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kammarrätten i Göteborgs dom avseende beredande av vård av unga, 
daterad 2014-11-14. 

Förvaltningsrätten i Malmös dom avseende bistånd enligt 
socialtjänstlagen, daterad 2014-10-31. 

Förvalh1ingsrätten i Malmös dom avseende bistånd enligt 
socialtjänstlagen, daterad 2014-11-14. 

Förvaltningsrätten i Malmös beslut avseende återkallande av över
klagande i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen, daterat 2014-10-08. 

Ordförandens s ignatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 26(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-03 

§116 Redovisning av delegationsbeslut 2014 
2014-SN-17 

Socialnämnden beslutar 

att redovisningen av delegationsbeslu t godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Följande beslu t anmäls som har fattats i enlighet med gällande 
delegationsordning för socialnämnden: 

Arbetsutskottets beslut 2014-11-04 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 128 Yttrande till Kammarrätten avseende L VU 

Arbetsutskottets beslut 2014-11-05 (ej nämndsbehandlade ärenden) : 
§ 132 Begäran om överflytt av ärenden enlig t 2 kap 10 § SoL 
§ 133 Ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap l § SoL 
§ 134 Ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap l § SoL 
§ 135 Omprövning vid p lacering enligt 13 § LVU 
§ 136 Beslut om bistånd enlig t 4 kap l § SoL i form av MTC-behandling 
§ 137 Återrapport avseende d riftstopp Treserva 
§ 138 Rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap l § SoL och 9 § LSS 
§ 139 Jämförande siffror avseende ekonomiskt bistånd 
§ 140 Urvalsärenden, vård och omsorg 
§ 141 Urvalsärenden, Individ- och familjeomsorg 

Ordförande beslut: 
Socialnämndens ordförande beslutade 2014-10-17 att enligt 4 kap 1 § SoL 
avslå ansökan om ekonomiskt bistånd avseende hyresskuld om 37196 kr 
samt att enligt 4 kap 2 § SoL bevilja ekonomiskt bistånd avseende 
hyressku ld om 37 196 kr med krav om återbetalning enligt 9 kap 2 § SoL. 

Socialnämndens ordförande beslu tade 2014-10-15 att bevilja bistånd i 
form av skyddat boende på kvinnojou r under perioden 2014-10-16-2014-
10-21. 

Forts.§ 116 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 27(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-03 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 2014-10-01 - 2014-10-31 
Beslut ekonomi: 2014-10-01 - 2014-10-31 

Beslut utredning/behandling: 2014-10-01 - 2014-10-31 
Faderskap-/föräldraskap: 2014-10-01 - 2014-1 0-31 
Dödsboanmälan: ------------------

Familjerätt inkl adoptioner: 2014-10-01 - 2014-10-31 

IFO-chef Hillevi Ventura beslutade 2014-10-30 om bokföringsmässiga 
avskrivningar av fordringar om totalt 4 320 kronor respektive 21 675 
kronor för perioden 2013-09-30-2014-04-30. 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sjukvård: 
SoL: 2014-10-01 - 2014-10-31 
Färdtjänst: 2014-10-01-2014-10-31 
LSS: 2014-10-01 - 2014-10-31 

Enhetschef myndighet Anita Enqvist beslutade 2014-10-29 om 
bokföringsmässiga avskrivningar av fordringar om totalt 13 737 kronor 
för perioden 2013-09-30-

2014-03-31. 

Enhetschef myndighet Anita Enqvist beslutade 2014-11-24 om jämkning 
av hyra för två månader med 4 648 kr per månad med anledning av 
dubbel bostadskosh1ad. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att socialnämnden besluta t i enlighet med detta. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

M 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§117 Anmälningar 2014-12-03 
2014-SN-1 01 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger anmälningar till socialnämnden. 

Yrkanden 

28(29) 

DATUM: 2014-12-03 

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

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

a) Rapport från Inspektionen för vård och omsorg "Får jag gå på 
promenad idag?" - rapport från tillsynsinsats med anledning av 
uppdrag från regeringen 2014. 

b) Beslut från Socialstyrelsen om beviljat statsbidrag för Äldres behov 
i centrum ÄBIC, 2014, för Staffanstorps kommun. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

29(29) 

DATUM: 2014-12-03 

§118 Övrigt 

Ordförandens signatur 

Laila Olsen (S) ställer fråga om kostpris vid Pilegårdens 
restaurang. 

Cecilia Cavallin (MP), Mi Olofsson (FP) och Annette Holm (KO) 
tackar tjänstemän och övriga nämndsledamöter för gott samarbete 
i socialnämnden. 

Mi Olofsson (FP) tackar för den vackra buketten hon fick tidigare i 
höst. 

Laila Olsen (S) tackar socialnämndens ordförande, tjänstemän och 
övriga nämndsledamöter för det gångna åre t. 

Ordföranden Liliana Lindström (M) tackar samtliga för den 
gångna mandatperioden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


