
statfanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

2015 -03-25 
18.00 -18.20 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 
§§ 29- 32 

Liliana Lindström (M) ordförande 
Pia Jönsson (S) Birgitta Heyle-Wiahl (FP) 
Gapakumar Nair (S) Hans Rochester (M) 

1(8) 

Kristina Saunders (S) Maria H emåker Apell (M) 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

Jörgen Kinnstad (SD) Robert Hjunstorp (M) 
Bodil Hansson (S) Ninda Menkus (M) 

Clas Andersson (FP) Joakim Borglin (KD) 
Rolf Jörgensson (SD) 
Ingela Löfberg, vård och omsorgschef 
Anita Enqvist, myndighetschef vård och omsorg 
Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutveckla re 
Eva Palmqvist, nämndsekreterare 

Pia Jönsson (S) 
Rådhuset, 2015-03-27 klockan 08.00 

Justerande Pia Jönsson (S) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

?f 



Socialnämnden 2(8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-25 
stalfanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. J u s teringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid : 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Socialnämnden 
2015-03-25 
18.00- 18.20 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 
§§ 29- 32 

2015-03-30 
2015-04-21 
Rådhuset 

tia)iq;[J/J EvaP?!fifi 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

?f 



statfanstorps 
kommun 

Socialnämnden 3(8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-25 

Innehållsförteckning 

§29 Fastställande av tid och p lats för justering av protokollet ............................ 4 
§30 Godkännande av föredragnings lista .. ... ..... ... ..... .... ...... ............ .. ... ... .... .... .... 5 
§31 Riktlinjer för bistånd och tillämpning av socialtjänstlagen inom Vå rd och 

omsorgs verksamhet ................................................................................... 6 
§32 Förfrågningsunderlag Magnoliagården ....................................................... 7 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Socialnämnden 4(8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-25 

§29 Fastställande av tid och plats för justering av 

protokollet 

Socialnämnden beslut ar 

att utse Pia Jönsson (S) a tt, ti llsammans med ordföranden, justera 
dagens protokoll på Rådhuset i Staffanstorp fredagen den27mars 2015 
klockan 08.00. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 30 Godkännande av föredragningslista 

Soc i alnämnden beslutar 

att godkä nna fö redragn ingslistan. 

5(8} 

DATUM: 2015-03-25 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Ut d r agsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Socialnämnden 6(8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-03-2 5 

§31 Riktlinjer för bistånd och tillämpning av 

socialtjänstlagen inom Vård och omsorgs 

verksamhet 
2015-SN-19 

Socialnämnden beslutar 

att anta Riktlinjer för bistånd och tillämpning av socialtjänstlagen inom 
Vård och Omsorgs verksamhet samt 
att riktlinjerna gä ller från och med 2015-04-01. 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är en målinriktad ramlag som ger 
kommunen stor frihet att utforma verksamheten med utgångspunkt från 
lokala förutsättninga r och behov. I lagen anges målen för verksamheten och 
vilka resultat som ska åstadkommas men i regel inte hur detta ska uppnås. 
Socialnämndens riktlinjer ska ses som ett stöd i handläggningen av ärenden. 
Syftet med riktlinjerna är a tt tydliggöra socialnämndens intentioner fö r 
verksamheten och att främja en likartad bedömning av den enskildes behov, 
oavsett handläggare. Riktlinjerna är avsedda som vägledning och är 
underordnade gällande lagstiftning och föreskrifter. 
Nuvarande riktlinjer som antogs 2006 är inte anpassade efter aktuell 
rä ttspraxis och förändringar i lagar och föreskrifter. 
Föreligger förslag till nya riktlinjer för bistånd och tillämpning av 
socialtjänstlagen. Riktlinjerna är sammanstä llda av enhetschef Anita 
Enqvist. 

Yrkanden 

O rdföranden Liliana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Pia 
Jönsson (S), att socialnämnden beslutar a tt anta Riktlinjer fö r bistånd och 
tillämpning av socia ltjän stlagen inom Vå rd och Omsorgs verksamhet samt 
att riktlinjerna gäller fr o m 2015-04-01. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag t ill beslut och 
finner att socialnämnden beslutat i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för bistånd och tillämpning av socia ltjänstlagen inom Vård och 
Omsorgs verksamhet i Staffanstorps kommun, daterade 20 15-02-15 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-1 8 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Sl affanstorps 
kommun 

Socialnämnden 7(8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-25 

§32 Förfrågningsunderlag Magnoliagården 
2015-SN-30 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föreliggande förfrågningsunderlag gällande upphandling 
Magnoliagården för annonsering. 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande avta l med utföraren Attenda som idag d river vå rd - och 
omsorgsboendet Magnoliagå rden går ut den 2015-12-31. Ny upphandling 
av denna verksamhet ska genomföras. 

Föreligger förfrågningsunderlag bestående av tre delar : 
U p p ha odlingsföreskrifter, K ra vs pecifika tio n sam t A v ta Ism a Il. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrka r a tt socia lnämnden besluta r att 
godkänna föreliggande förfrågningsunderlag gällande upphandling 
Magnoliagå rden för annonsering. 

Pia Jönsson (S) yrkar i fö rsta hand avslag på ordförandens yrkande och i 
andra hand, om hennes förstahandsyrkande inte skulle bifallas, att de 
anstä llda ska ha rätt till heltidstjänster och en mö jlighet till deltidstjänster 
för att vara en attraktiv kommun att a rbeta i. 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar avslag på andrahandsyrkandet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer första handsyrkandena mo t varandra och finner att 
socia lnämnden beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. 

Omröstning begärs. 

Socialnämnden godkänner följ ande omröstningsproposition. Den som 
bifa ller ordförandens yrkande rösta r ja . Den som b ifa ller Pia Jönssons (S) 
yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Vid o mröstning avges 7 ja-röster från Birgitta Heyle-Wiahl (FP), Hans 
Rochester (M), M a ria H emåker Apell (M), Jörgen Kinnstad (SD), Ro bert 
Hjunstorp (M), Ninda M enkus (M) och Liliana Lindström (M) samt 4 nej 
röster från Pia Jönsson (S), Gapakumar Nair (S) , Kristina Saunders (S) och 
Bodil Hansson (S) . 

Ordförandens signa tu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

?f 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 8(8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-25 

Forts. § 32 

Ordföranden ställer därefter andrahandsyrkandet mot eget avslagsyrkande 
och finner att socia lnämnden beslutat att avslå Pia Jönssons (S) andra
handsyrkande. 

Omröstning begärs. 

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

Omröstningsresultat 

Vid omröstning avges 7 ja-röster från Birgitta Heyle-Wiahl (FP), H ans 
Rochester (M), Maria Hemåker Apell (M), Jörgen Kinnstad (SD), Robert 
Hjunstorp (M), Ninda Menkus (M) och Liliana Lindström (M) samt 4 nej 
röster från Pia Jönsson (S), Gapakumar Nair (S) , Kristina Saunders (S) och 
Bodil Hansson (S). 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Förfrågningsunderlag Magnoliagården, 2015-03-18; Upphandlings
föreskrifter, Kravspecifika tio n, AvtalsmaIl 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

?f 



Reservation angående att 
konkurrensutsätta Magnoliagården 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar oss mot att konkurrensutsätta 
Magnoliagården enligt (LOU) lagen (2007: l 091) om offentlig upphandling. 
Vi socialdemokrater menar att Staffanstorps kommun ska bedriva och utveckla 
särski Ida boende i egen regi utan vinstintresse. 

Vi reserverar oss även till förmån for våt1 eget yrkande när det gäller forslaget 
till kravspecifikation inför upphandlingen där vi socialdemokrater hävdar att de 
anställda ska ha rätt till heltidstjänster och möjlighet till deltidstjänster for att 
vara en attraktiv kommun att arbeta i. 

För Socialdemokraterna 
Staffanstorp 2015-03-25 

ag,7l(JJ) 
P~~~on(S) 

? . 


