
STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 1 (9) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 2015-01-19 
Sammanträdestid: Klockan 16.00-17.00 

Ajournering 16.35-16.45 
Plats: Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
Paragrafer: §§ l - 6 

Beslutande: Liliana Lindström (M) ordförande 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

Pia Jönsson (S) Birgitta Heyle-Wiahl (FP) 
Gapakumar Nair (S) Annika Plym Olson (S) 
Maria Apell Hemåker (M) Jörgen Kinnstad (SD) 
Robert Hjunstorp (M) Daniel Neving (C) 
Ninda Menkus (M) tjänstgörande ersättare 
Kristina Saunders (S) tjänstgörande ersättare 

Bodil Hansson (S) 
Anita Östergren (SPI) 
Maria Stellinger Ernblad 
Ingela Löfberg 
Annette Christiansson 

Pia Jönsson (S) 

Clas Andersson (FP) 
Rolf Jörgensson (SD) 
Hillevi Ventura 
Anneli Nilsson 

Rådhuset, 2015-01-20 klockan 08.30 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 2(9) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-01-19 

Anslag l Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Bes l u tsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sä tts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Socialnämnden 
2015-01-19 
Klockan 16.00 - 17.00 
Rådhuset, sammanträdesrum U ppåkra 
§§ 1 - 6 

2015-01-20 
2015-02-12 
Rådhuset 

~ 
Bianca Mogren 

Ordförandens signatur~ 

f 
Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 3(9) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-01-19 

Innehållsförteckning 

§l Fastställande av tid och pla ts för justering av protokollet ............................ .4 
§2 Godkännande av föredragningslis ta .. .......... ........ .... .. ....................................... 5 
§3 Tystnadsplikt och sekretess .................... .. ...... .... .............................. ..... .. .... .... .. .. 6 
§4 Val till socialnämndens arbe tsutskott.. ...................... .. ...... .. ........ .......... ............ 7 

§5 Val till Samarbetsorganet mellan Region Skåne och Skånes kommuner 
(REKO) ........... .... ...... .................... ............. .. ................. ............... ... ..... ... .... .......... .. 8 

§6 Val till s tyre lsen för Klöverlyckan ekonomisk förening .......... .. ........ .... .. ....... 9 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ ·-r 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(9) 

DATUM: 2015-01-19 

§1 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 Staffans torp tisdagen den 20 januari 2015 
klockan 08.30. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§2 Godkännande av föredragningslista 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

~ 

5(9) 

DATUM: 2015-01 -1 9 

Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§3 Tystnadsplikt och sekretess 
2015-SN-1 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

6(9) 

DATUM: 2015-01-19 

Kommunjuristen Björn Anbring informerar om tysh1adsplik t, sekretess 
och jäv. skriftlig t material, såsom sekretessförbindelse för 
mandatperioden 2015-2018 och vissa bestämmelser i offentlighets- och 
sekretesslagen, har sänts till socialnämnden. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

sekretessförbindelse med bilaga; Vissa bestämmelser i offentlighets- och 
sekretesslagen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 7(9) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-01 -19 

§4 Val till socialnämndens arbetsutskott 
2015-SN-2 

Socialnämnden beslutar 

att för perioden 2015-2018 tillledamöter i socialnämndens arbetsutskott 
utse: 
Liliana Lindström (M) 
Pia Jönsson (S) 
Birgitta Heyle-Wiahl (FP), 

att för perioden 2015-2018 till ersättare i socialnämndens arbe tsutsko tt 
utse: 
Hans Roches ter (M) 
Maria Apell Hemåker (M) 
Annika Plym Olson (S), 

att för tiden 2015-2018 till ordförande i socialnämndens arbetsutskott utse 
Liliana Linds tröm (M), 

att för tiden 2015-2018 till1:e vice ordförande i socialnämndens 
arbe tsutskott utse Birgitta Heyle-Wiahl (FP) samt 

att för tiden 2015-2018 till 2:e vice ordförande i socialnämndens 
arbe tsutskott utse Pia Jönsson (S). 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden upptar ärende om val av ledamöter, ersättare, ordförande 
och två vice o rdförande till socia lnämndens arbetsutskott för perioden 
2015-2018. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socia lnämnden ska besluta 
enlig t ovan. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
konstaterar att socialnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Ordförandens signatu~ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 8(9) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-01-1 9 

§5 Val till Samarbetsorganet mellan Region Skåne och Skånes 

kommuner (REKO) 
2015-SN-3 

Socialnämnden beslutar 

att till ledamöter i Samarbetsorganet mellan Region Skåne och Skånes 
kommuner (REKO) för perioden 2015-2018 utse Liliana Lindström (M) 
och Pia Jönsson (S), 

att till ersä ttare i Samarbetsorganet mellan Region Skåne och Skånes 
kommuner (REKO) för perioden 2015-2018 utse Birgitta Heyle Wiahl (FP) 
och Annika Plym Olson (S) samt 

att för perioden 2015-2018 utse vård- och omsorgschefen och medicinskt 
ansvarig sjuksköterska att som tjänstemannarepresentanter närvara vid 
Samarbetsorganets sammanträden. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har att, för perioden 2015-2018, välja två ledamöter och 
två ersättare till Samarbetsorganet mellan Region Skåne och Skånes 
kommuner (REKO) samt att utse tjänstemannarepresentanter att närvara 
vid Samarbetsorganets sammanträden. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
enligt ovan. 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 9(9) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-01-19 

§6 Val till styrelsen för Klöverlyckan ekonomisk förening 
2015-SN-4 

Socialnämnden beslutar 

att tillledamot i s tyrelsen för Klöverlyckan ekonomisk förening för 
perioden 2015-2018 utse Liliana Lindström (M) samt 

att till suppleant i styrelsen för Klöverlyckan ekonomisk förening fö r 
perioden 2015-2018 utse vård- och omsorgschefen. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden upptar val av ledamot och suppleant i s tyrelsen fö r 
Klöverlyckan ekonomisk förening för perioden 2015-2018. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
enlig t ovan. 

Beslutsgång 

O rdföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
konstaterar att socialnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


