
STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 1 (13) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 

Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafe r: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2015-01-26 

14.00 - 15.30 

Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§§ 7-13 

Liliana Lindström (M) ordförande 
Pia Jönsson (S) Birg itta Heyle-Wiahl (FP) 

Gapakumar Nair (S) Maria Hemåker Apell (M) 
Jörgen Kinnstad (SD) Daniel Neving (C) 
Clas Andersson (FP) tjänstgörande ersätta re 
Kristina Saunders (S) tjänstgörande ersättare 
Bodil H ansson (S) tjänstgörande ersättare 

Anita Öste rgren (SPI) tjänstgörande ersä tta re 

Rolf Jörgensson (SD) 
Maria Stellinger Ernblad, H umanistisk chef 
Ingela Löfberg, Vård- och omsorgschef 

Hillevi Ventura, Individ- och familjeomsorgschef 
Anneli Nilsson, chef för förebyggande enheten 
Catharina Pe tersson, enhetschef 
Annette Christiansson, enhetschef 
Maria Leijgård, alkoholhandläggare § 11 
Eva Palmqvist, nämndsekreterare 

Gapaku mar Nair (S) 
Rådhuset, 2015-01-30 klockan 13.00 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 2(13) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-01 -26 

Anslag l Bevis 

Protokolle t är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

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

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokolle t förvaras 

Underskrifter: 

Socialnämnden 
2015-01-26 

14.00 - 15.30 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§§ 7-13 

2015-02-02 

2015-02-24 
Rådhuset 

~'\~ 
Bianca Mogren 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 3(13) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-01-26 

l n n e hållsförteckning 

§7 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet ........ ... .... .. .... .. ... .. .4 
§8 Godkännande av föredragningslista ... ... ............. .... ... .. ... .. .. ... .. ... .. ......... ........... 5 
§9 Information om socialnämndens verksamhetsområden .... ............. ... ..... ....... 6 
§10 Delegationsordning ....... .. ..... .. .... ... .... ... ............... .......... ..... ... ............................ ... 7 
§11 Ansökan enligt 8 kap 2 § alkohollagen ... .. .... ... ..... .. ........ .. ... ... .. .. ... .. ... .... ......... .. 8 
§12 Redovisning av domar 2015 .................. ... ............. .. ... .... ......... .... .... .. ................ 10 
§13 Redovisning av delegationsbeslut 2015 .. ...... ........... .. .. ..... .. ... ... ... ... ..... .. .... ... ... 11 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 4(13) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-01-26 

§7 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Socialnämnden beslutar 

att utse Gapakumar Nair (S) att, tillsammans med ordföranden, justera 
dagens protokoll på Rådhuset i Staffanstorp fredagen den 30 januari 
klockan 13.00 

Ordförandens signatu~ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Socialnämnden 5(13) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-01-26 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§8 Godkännande av föredragningslista 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

~; - '-----

Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(13) 

DATUM: 2015-01-26 

§9 Information om socialnämndens verksamhetsområden 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Information om socialnämndens verksamhetsområden. 

Yrkanden 

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. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(13) 

DATUM: 2015-01-26 

§1 O Delegationsordning 

Ordförandens signatur 

2015-SN-7 

Socialnämnden beslutar 

att anta föreliggande förslag till Delegationsordning 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande gällande delegationsordning är antagen av socialnämnden 
2013-05-29. Därefter har socialnämnden antagi t beslut avseende enskilda 
punkter i delegationsordningen. Föreliggande förs lag är en uppdatering 
av dessa enskilda beslut samt föreslagna förändringar som angivits med 
fe t tex t. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att anta föreliggande förslag till Delegationsordning. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse delegationsordning 
Förslag till Delegationsordning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

_/ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 1 O( 13) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-01 -26 

§12 Redovisning av domar 2015 
2015-SN-5 

Socialnämnden beslutar 

att redovisningen god känns. 

Ärendebeskrivning 

I ärendet föreligger domar avseende beslut inom socialtjänstens 
verksamhetsområde. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningsrätten i Malmös dom avseende bistånd enligt 
socialtjänstlagen, daterad 2014-11-25. 
Förvaltningsrätten i Malmös dom avseende bistånd enligt 
socialtjänstlagen, daterad 2014-11-27. 
Förvaltningsrätten i Malmös dom avseende bistånd enligt 
socialtjänstlagen, daterad 2014-12-08. 
Förvaltningsrätten i Malmös dom avseende överklagande av beslut enligt 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), 
daterad 
2014-12-18. 
Förvaltningsrätten i Malmös dom avseende bistånd enligt 
socialtjänstlagen, da te rad 2015-01-13. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§13 Redovisning av delegationsbeslut 2015 
2015-SN-6 

Socialnämndens beslutar 

att redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Ärendebeskrivning 

11(13) 

DATUM: 2015-01-26 

Följande beslut anmäls som har fattats i enlighet med gällande 
delegationsordning för socialnämnden. 

Arbetsutskottets beslut 2014-12-03 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 143 Ansökan om bostadsanpassning 
§ 144 Utredning enligt 6 kap 6 § SoL avseende medgivande att som 
familjehem ta emot placering för tillfällig vård och fostran 
§ 145 Övervägande vid placering enligt 13 § LVU 
§ 146 Övervägande enligt 14 § 2 st punkt l LVU av om beslut om 
umgängesbegränsning fortfarande behövs 
§ 147 Övervägande enligt 14 § 2 st punkt 2 LVU av om beslut om att ej 
röja vistelseorten fortfarande behövs 
§ 148 Övervägande vid placering enligt 13 § LVU 
§ 149 Övervägande enligt 14 § 2 st punkt l LVU av om beslut om 
umgängesbegränsning fortfarande behövs 
§ 150 Övervägande enligt 14 § 2 st punkt 2 LVU av om beslut om att ej 
röja vistelseorten fortfarande behövs 
§ 151 Övervägande enligt 14 § 2 st punkt l LVU av om beslut om 
umgängesbegränsning fortfarande behövs 
§ 152 Övervägande enligt 14 § 2 st punkt 2 LVU av om beslut om att ej 
röja vistelseorten fortfarande behövs 
§ 153 Jämförande siffror avseende ekonomiskt bistånd 
§ 154 U rvalsärenden, vård och omsorg 
§ 155 Urvalsärenden, Individ- och familjeomsorg 

Arbetsutskottets beslut 2014-12-19 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 157 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Ordförandens signatuf 

{J-
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 12(13) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-01-26 

Ordförande beslut: 
Socialnämndens ordförande beslutade 2014-10-29 att bevilja förlängd 
placering i jourhem under två veckor jml 4 kap l § SoL a l 550 kr per 
dygn. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2014-11-12 att bevilja förlängd 
placering i jourhem under två veckor jml4 kap l § SoL a l 550 kr per 
dygn. 

Socialnämndens ordförande bes l u ta de 2014-11-27 att bevilja förlängd 
placering i jourhem under två veckor jml4 kap l § SoL a l 550 kr per 
dygn. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2014-12-10 att bevilja förlängd 
placering i jourhem under fyra veckor jml 4 kap l § SoL a l 550 kr per 
dygn. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-01-07 att bevilja förlängd 
placering i jourhem under fyra veckor jml4 kap l § SoL a l 550 kr per 
dygn. 

Socialnämndens ordförande beslutade att bevilja bistånd i form av 
hotellboende under perioden 2014-11-19-2014-11-25. 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 2014-11-01 - 2014-12-31 
Beslut ekonomi: 2014-11-01-2014-12-31 
Beslut utredning/behandling: 2014-11-01 - 2014-12-31 
Faderskap-/föräldraskap: 2014-11-01 - 2014-12-31 
Dödsboanmälan: ------------------
Familjerätt inkl adoptioner: 2014-11-01 -2014-12-31 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sjukvård: 
SoL: 2014-11-01 - 2014-12-31 
Färdtjänst: 2014-11-01 - 2014-12-31 
LSS: 2014-11-01- 2014-12-31 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Socialnämnden 13( 13) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-01-26 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur . 

l;L 
Justerandes signatur Ut d r ag s bestyrkan de 


