
Slaffanstorps 
kommun 

Soc ialnä mnde n 1(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 
Samma nträdesdatum: 
Sammanträdestid : 
Pla ts: 
Pa ragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltaga re: 

Justerande: 
Juster ing: 

Underskrifter: 

2015-03-09 
18.00 - 18.40 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§ § 14 - 28 

Liliana Lindström (M) ordförande 
Pia Jönsson (S) Birgitta Heyle-Wiahl (FP) 
G a pakumar Nair (S) H ans Rochester (M) 
Annika Plym O lson (S ) M aria H em åker Apel! (M) 
Jö rgen Kinnstad (S D ) Robert Hj unstorp (M) 
Cecilia Cavallin (MP) Daniel Neving (C) 

N inda M enkus (M ) 
Per G rö nberg (M ) 
Clas Andersson (FP) 
Joakim Bo rglin (KD ) 
Ra ili Pikkusaari (V) 

Kristina Saunders (S) 
Bodil H ansson (S) 
Anita Östergren (SPI) 
Ro lf Jö rgensson (SD ) 

M aria Stellinger Ernblad, humanistisk chef 
Ingela Löfberg, vå rd och o msorgschef 
Hillevi Ventura, kva litetssamordna re 
Anneli Nilsson, tf chef individ och fami ljeom sorgen och 
chef fö rebyggande enhet barn- och unga 
Eva Palmqvist, nämndsekreterare 

Pi a J önsson ( S) 
Rådhuset, 2015-03-16 klock an 12.00 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Socialnämnden 2(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-09 
statfanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Proto kollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet fö rva ras 

Underskrifter: 

Socia lnämnden 
2015-03-09 
18.00-18.40 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjä llerup B 
§ § 14 - 28 

2015-03-17 
2015-04-09 
Rådhuset 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Socialnämnden 3(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-03-09 

Innehållsförteckning 

§14 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet ............................ 4 
§ 15 Godkännande av föredragningslistan .............................. .. ... ........ ............... 5 
§16 Adoptionsutreclning; yttrande till Lunds tingsrätt enligt FB 4 kap 10 § ....... 6 
§ 17 Adoptionsutredning; yttrande till Lunds tingsrätt jämlikt 4 kap l O § FB .. ... 7 
§18 Bokslut 2014 ............................ .. .. ... ..... ... .................. .. ... .. ....................... ... 8 
§19 Redovisning av socia lnämndens interna kontroll år 2014 ........................... 9 
§20 Ansökan om statsbidrag 2014 ................... ..... .......................... .... .. ...... .... 10 
§21 Projektet P rio Psykisk ohälsa .................................................................... 11 
§22 Förslag införande av LOV inom särskilt boende ....... ........ ........................ 12 
§23 Rapport avseende utredningar enligt 11 kap l § SoL ................................ 15 
§24 Kvartals och individrapporter 2014 enligt 4 kap l § SoL och 9 § LSS ....... 16 
§25 Redovisning av domar 2015 .. .... .. .. .. .. .. ...... ... .......... ...... ...... .... ........... .. .. .. . 17 
§26 Redovisning av delegationsbeslut 2015 ....................................... ........ .. .... 18 
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Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 4(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-03-09 

§ 14 Fastställande av tid och plats för justering av 

protokollet 

Soc ialnämnden bes l utar 

att utse Pia Jönsson (S) al.l, til lsammans med o rd fö randen! j u..,Lcra 

dagens protokoll på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 16mars 
klockan 12.00 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(.f 



Slaffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(22) 

DATUM: 2015-03-09 

§ 15 Godkännande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föred ragn ingsli stan . 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§18 Bokslut 2014 
2015-SN-25 

Soc i alnämnden beslutar 

8(22) 

DATUM: 2015-03-09 

att godkänna bokslut 2014 för socia lnämnden samt att ärendet överlämnas 
till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser godkännande av bokslut för 2014 för socia lnämnden. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
godkänna bokslut 2014 för socialnämnden samt att ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Beslutsgång 

O rdföranden komtaterar att det cnda ~ t fördiggL:r ett fö rslag till bc'i lut och 
finn er att socialnämndl·n beslutat i L·nlighct med dl' tta. 

Beslutsunderlag 

Bokslut 2014 jämte bilagor 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 9(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-09 

§19 Redovisning av socialnämndens interna kontroll 

år 2014 
2015-SN-26 

Socialnämnden bes l ut a r 

att uppföljning av socialnämndens interna kontro llplan år 2014 godkänns 
samt att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen fö r vidare behandling. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser godkännande av genomförd intern kon tro ll år 2014 för 
socia lnämndens verksamhetsområde. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socia lnämnden beslutar att 
uppföljning av socialnämndens interna kontrollplan år 2014 godkänns samt 
att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Beslutsgång 

Ordfö randen komta terar a tt det endast förcliggL'l' ett fö rslag till bc'> lut och 
finn er att socia lnämndl·n bes lutat i L·nlighct rn cd dd ta . 

Be s lutsunderlag 

Uppfö ljning av socia lnämndens inte rna kontrollp lan å r 20 14 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 

~f. 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 10(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-09 

§20 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 

samt ansökan om statsbidrag 2014 
2014-SN-39 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna redovisning av verksamhet med person ligt ombud 
verksamhetsår 2014 samt 
att godkänna ansökan om sta tsbidrag för verksamhet med personligt 
ombud för 2015. 

Ärendebeskrivning 

Inför beslut om sta tsbidrag till person ligt ombud fö r 2015 ö nskar 
Länsstyrelsen en redovisning för 2014 års verksamhet samt vilka planer 
som finns för å r 2015 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socia lnämnden ska besluta 
att godkänna redovisning av ve rksamhet med person ligt ombud 
verksamhetså r 20 14 samt att godkänna ansökan om statsbidrag för 
verksamhet med personl igt o mbud för 2015. 

Beslutsgång 

O rdföranden komta tera r att det enda <. t fördiggvr L' tt fö r~lag till bc~ l ut och 
finne r att o.;ocia lnämndvn beslutat i L'nlighct med dl· tta. 

Beslutsunde rlag 

Ansökan o m statsbidrag datera d 2015-01-12 
Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014 en ligt förfrågan 
från Länsstyre lsen i Skåne 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-02-19 

Ordförandens signatur k Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§21 Projektet Prio Psykisk ohälsa 
2015-SN-18 

Socialnämnde n bes lutar 

att godkänna projektplan daterad 2 015-02-19 

Ärendebeskrivning 

11 (22) 

DATUM: 20 15-03-09 

Staffanstorps kommun erhöll efter 2014 å rs inrapporterade prestationer, 
medel för fo rtsatt utvecklingsarbete inom området psykisk ohälsa. Vård o ch 
omsorg planerar med del av dessa medel arbeta vidare med 2014 års 
ha ndlingsplaner och 2015 å rs pres tatio nskrav en ligt projektplan. Tota lt 
tilldelade pres tationsmedel fö r arbetet med Prio Psykisk ohä lsa å r 2015 är 
617 859 kr. 

Yrka nden 

Ordföranden Liliana Lindströ m (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att godkänna pro jektplan daterad 2015-02-19. 

Beslutsgån g 

Ordföranden kon~tatc rar att det cnda -., t förcl iggt'l' l' tt fö rslag till bc~ lut och 
finner a tt <;o cia lnämnck n bes lutat i L' nlighct ml'd ck tta . 

Beslutsunderlag 

Tjä nsteskrivelse da terad 2015-02-19 
Projektplan Prio Psyk isk ohälsa 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

12(22) 

DATUM : 2015-03-09 

§2 2 Fö r s lag i nf ö rande av LOV i nom särskilt boende 

Ordförandens signatur 

Soc i a lnämnden beslu ta r 

att infö ra LOV i sä rskilt boende, 
att ti ll vå rd- och o msorgschefen ge uppdraget a tt ta fram en handlingsp la n 
för genomfö randet av LOV i sä rskilt boende sa mt a tt ta fram 
ack rediteringsvi ll ko r m.m. som är nödvändigt fö r införandet samt 
att vid socialnämndens sammanträ de i maj 2015 gö ra en å terrapportering 
kring aktuell sta tus kring hand lingsp lanen. 

Ärendebeskrivni ng 

Efter a tt lagen (2008:962) o m va lfrihetssystem, LO V, infö rdes fa ttade 
socia lnämnden i Sta ffansto rp beslut o m a tt införa ö kad va lfrihet ino m 
hemtjänsten geno m a tt medbo rga ren själv ska kunna vä lja vem som ska 
utfö ra de insatse r som bevilja ts en ligt socialtjänstlage n när det gäller serv ice 
och o mvårdna d. 

Ett av socialnämndens mål under 2014 var a tt nämnden ska sä rskilt 
prio ritera a rbetet med helhetssyn samt va lfri het fö r de medborgare som ha r 
behov av stöd, råd och insa tser från socialtj änsten . 

Fråga är nu om fö rslag ti ll införande av LOV i sä rsk ilt boende. 

Yrkanden 

O rdföranden Lilia na Lindströ m (M) yrka r a tt socialnämnden besluta r a tt 
infö ra LOV i särskilt boende, a tt ti ll vå rd- och o msorgschefen ge uppd raget 
a tt ta fram en hand lingsp lan för genomfö randet av LO V i sä rski lt boende 
sa mt att ta fram ackrediteringsvillko r m.m. som är nö dvändigt fö r 
införa ndet samt a tt vid socia lnämndens sammanträde i ma j 2015 göra en 
å terrapportering k ring aktuell sta tus kring handlingsplanen . 

Pia Jö nsson (S) yrka r i fö rsta hand avs lag på o rd förandens yrkande och i 
and ra hand, o m hennes fö rstahandsyrka nde inte skulle bifallas, följ ande 
ti ll äggsyrkanden: 

att fråga n om LO V ska avgö ras i Ko mmunfullmäkt ige då frågan får anses 

va ra p rincipiell, 

att en utredning ska belysa vilka ko nsekvenser ett infö rande av LOV få r fö r 

elen enski lde bruka ren, fö r kommunen och för de till tä nkta ackred itera de 

fö retagen. Utredningen ska belysas ur såväl ett verksamhets- som ett 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



s talfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 13(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-09 

Forts. § 22 

eko no miskt perspektiv (inkl. momspåverkan ). Utredningen måste presen

te ra ett underlag i form av kva litetskrav, ta fram ett ersättningssystem, göra 

en ma rkna dsana lys samt ta fra m rutiner för uppfö ljning på både sys tem-, 

verksam hets- och avta lsnivå . Frågan o m lokalerna ska även belysas (egna 

loka ler kontra hyrda loka ler av ko mmunen/bolaget) . Även persona lens 

arbetsvi llkor mås te beh and las i utredningen. Trygga a rbetsvillkor , rätt ti ll 

heltid , krav på utbi ldningsnivåe r och ko mpetensutveckling ä r viktigt både 

fö r a tt göra verksamheten attra ktiv och fö r kva liteten på de särski lda 

boen d ena , 

a tt utredningen ska säkers tä lla och ga rantera att minst ett kommunalt 

alterna tiv erbjuds kommuninvånarna framöver. Utredningen ska va ra 

konkret och pek a på hur ett kommuna lt a lterna tiv ko mmer att fungera i 

systemet. Om efterfrågan p å kommunalt driven verksa mhet ö ka r ska den 

kommuna lt dri vna verksa mheten ti llåtas öka i vo lym och omfattning vi lket 

innebä r också a tt kommunalt driven verksamhet få r ti llgång ti lllo ka ler via 

sitt bo lag (SKF), 

a tt kommunalt driven verksamhet ska ha samma villko r som de 

ackrediterade fö reragen (med undantag av mo msen ), 

a tt Staffanstorps ko mmun ska ansöka o m särski lda medel frå n Sta ren för 

a tt utreda ett införa nde av LOV ino m sä rskilt boende i Sta ffa nsto rps 

kommun samt 

a tt fu ll insyn fö r pa rtierna ska råda i processerna (infö r bes lut, infö r 
geno mförande och inte minst gä lla nde uppfö ljning av infö ra ndet). 

O rd fö ra nden Li liana Lindströ m (M) yrka r avslag på ti lläggsyrkandena. 

Beslutsgång 

O rd fö randen -,tä lkr fö rstaha ndsyrkande na mo t va randra och finner a tt 
o.,ocia lnämndcn hesluta t i enl ighet med ord fö ra ndens yrka nde. 

O mröstn ing begä rs. 

\ocialnämndcn godkänn n fn ljandl' o mrö -, rningo., propo-, itinn. 
Den ~om bifa ller o rdföra ndens yrka nde röstar ja . 
Den ~om bifa ller Pia Jö nssons (S) yrkande röstar nej. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

. ,p 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 14(22 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-03-09 

Forts. § 22 

Omrös tnings re su ltat 

Vid omröstningen avges 6 ja-röste r från Birgitta Heyle-Wiahl (FP), H ans 
Rochester (M), Maria Hemå ker Apel! (M), Robert Hjunstorp (M), Daniel 
Neving (C) och Liliana Lindström (M) samt 4 nej-röster frå n Pia Jö nsson 
(S), Gapakuma r Nair (S), Annika Plym O lson (S) och Cecilia Cavallin (MP) 
samt l avstår J ö rgen Kinnstad (SD). 

Ordföranden stä ller, sedan socia lnämnden godkänt denna 
propositionsordning, därefter tilläggsyrkandena mot eget avslagsyrkande 
och finner att socialnämnden bes lutat i enlighet med ordförandens yrkande. 

Omröstning begärs. 

Socia lnämnden godk änner fiilj andc nmrö~tning~p ropmiti o n. 

Den w m bifa ller o rdfö randens yrkande röstar ja. 
Den w m bifa ller Pia Jönssons (S) yrkande röstar nej. 

Omröstn i ngsres ultat 

Vid omröstningen avges 6 ja-röster från Birgitta Heyle-Wiahl (FP), Hans 
Rochester (M), Maria H emåker Apell (M), Robert Hjunstorp (M), Daniel 
Neving (C) och Liliana Lindström (M) samt 4 nej-röster från Pia Jö nsson 
(S), Gopakumar Nair (S), Annika Plym O lson (S) och Cecilia Cava llin (MP) 
samt 1 avstår Jö rgen Kinnstad (SD). 

Reservationer 

Den socia ldemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Beslutsunder l ag 

Ordförandeskrivelse " Förslag införande av LOV inom särskilt boende" 

Justera n des signa tu r Utdragsbestyrkande 



Reservation om införande av LOV 
inom särskilt boende i Staffanstorps 
kommun 

Inledningsvis vill vi framhålla att den enskilde medborgarens möjlighet att välj a ett särskilt 
boende är inte beroende avinforande av LOV. Redan idag kan man välj a/önska vilket boende 
man önskar bosätta sig i. Önskemålet tillgodoses idag i mån av plats. 

Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet att infor (LOV) lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem inom särskilt boende i Staffanstorps kommun. Vi anser att majoriteten har 
laborerat länge nog med äldreomsorgen genom att forst konkurrensutsätta de särskilda 
boendena enligt (LOU) lagen (2007: l 091) om offentlig upphandling och med olika aktörer 
som utf6rare. Nu ska det provas ytterligare en ny modell , kundvalssystem som ett forsök att 
rätta till bri sterna i verksamheten. 

Majoriteten anser att valfrihet är viktig och möjligheten att själv få välja utförare kommer att 
ställ a tydliga krav på utforaren att leverera god service. Vi pratar då om vårdtagare som har ett 
omfattande vårdbehov och som ibland även har en demenssjukdom med minnesproblematik 
som ska göra detta val till särski lt boende. Samtidigt menar majoriteten att de ska ha förmåga 
att ställa krav på utföraren. 

Det framgår av många utredningar att vårdtagaren ofta inte har formåga att själv klarar av att 
göra dessa val. Det blir då närstående som får göra deras va l. Blir inte vårdtagaren nöjd med 
sitt val menar majoriteten attmöj lighet ska finns att göra ett nytt val och byta ut förare. Detta 
är inte så enkelt som det låter att behöva göra nya val och fl ytta till ett nytt särskilt boende 
med ny personal, äldre personer har behov av trygghet och kontinuitet. 

Majoriteten har under de gångna mandatperioderna valt att helt överlåta driften av de 
särskilda boendena till privata aktörer och något kommunalt alternativ har inte funnits for den 
enskilde. Samtidigt har kvalitetsindikatorerna for verksamheten varit mycket låga (bl.a 
nöjdhetsgraden inom särskilt boende och resultaten från öppnajämforelser) . 

Vi socialdemokrater anser att Staffanstorp ska vara en trygg och säker kommun att åldras i 
och det ska finnas en äldreomsorg att vara stolt över med hög kvalitet, hög 
personalkontinuitet och som ständigt utvecklas med en långsiktighet. Det ska även finnas 
möjlighet till inflytande, påverkan och insyn både för medborgare och for politiker. Ska 
Staffanstorp även i framtiden klara av konkurrensen om vårdpersonal måste vi se till att de 
har en trygg anställning, möjlighet till kompetensökning, goda arbetsvillkor och möjlighet till 
heltid. 

Av Skånes 33 kommuner är det bara en enda kommun som har infört LOV i särskilt boende. 
Många utredningar har gjorts av LOV i särskilt boende och de flesta kommuner har kommit 
fram till dels att befolkningsunderlaget i den egna kommunen är for litet för att införa LOV, 
dels att reformen är kostnadsdrivande för kommunen inte minst gällande hanteringen av den 
ev. lediga kapaciteten, effektivitetsfördelar av större enheter m.m. Vi förordar därför att 
Staffanstorps kommun tar över driften av Magnoliagården i kommunalregi, att Pilegården 
drivs huvudsakligen av Humana (vars avtal löper till 20 18) och att Klöverlyckans verksamhet 
fortsätter sin verksamhet i Hjärup. 



Vi socialdemokrater anser även att förslaget om att införa LOV i särskilt boende ska avgöras i 
Kommunfullmäktige då frågan berör många medborgare och är av principiell beskaffenhet. 
Vi socialdemokrater tycker också att det märkligt att en så viktig fråga som införande av LOV 
hamnar som ett extra ärende på dagordningen några dagar innan sammanträdet, det borde 
finnas en bättre framförhållning i en så pass stor och viktig fråga som LOV. 

Staffanstorps kommun har långt kvar till målet "Sveriges bästa livskvalitet för äldre" 

För Socialdemokraterna 
S fanstorp 2015-03-12 



Slaffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 15(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-09 

§23 Rapport avseende utredningar enligt 11 kap l § 

SoL 
2015-SN-22 

Soc ia l nämnden besl utar 

att lägga redogörelsen till hand lingarna. 

Ärende b es krivning 

Ärendet avser redovisning av utredningar enligt 11 kap l § SoL som pågå tt 
mer ä n fyra månader. 

Yr kanden 

Ordfö randen Liliana Lindström (M) yrkar att socia lnämnden beslutar att 
lägga redogörelsen till handlingarna. 

Beslut s g å n g 

Ordföranden kon~tatc ra r att det cnda ~t fördiggn ett förslag till bc:-. lut och 
fin ner att socialnämndl· n beslu tat i m li ghct ITl CLi dvtta. 

Beslutsu nde r lag 

Rapport avseende utredningar enligt 11 kap l § SoL som pågå tt mer än 
fyra månader daterad 2015-02-18 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

\.p 



Slaffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 16(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-09 

§24 Kvartals- och individrapporter 2014 enligt 4 

kap l § SoL och 9 § LSS 
2014-SN-62 

Socialnämnden beslutar 

att godkä nna rapporterna samt 
att ö verlä mna kva rtals- och individ rappo rter t ill reviso rerna och 
k va rta lsrappo rt till ko mmunfullmäktige. 

Ärendebeskrivnin g 

Enligt socia ltjänstl agen 16 kap § 6 f-h och § 28 f-g LSS är socialnämnden 
skyldig att rapportera a lla gynnande beslut en ligt 4 kap l § SoL respektive 
9 § LSS, som inte verkstä llts ino m tre m ånader eller avbrott i verkstä llighet 
dä r biståndet inte å ter verkställts inom tre månader från da tum fö r av bro tt. 
Rapportering ska ske en gång per kvarta l till socia lstyrelsen , kommunens 
revisorer och ko mmunfu llmäk t ige. 

Yrkand en 

Socia lnämndens a rbetsutsko tt fö reslå r att socialnämnden beslu tar att 
godkänna rapporterna samt a tt överlämna kvarta ls- och individ rapporter 
till revisorerna och kvarta lsrappo rt till kommunfu llmäktige. 

Beslutsgång 

Ordfö randen kon!:> ta tcra r att det l'nda <;t förd iggL:r dt fö rslag till bc'> lut och 
fi nner a tt ~oc i a ln ämndcn beslu ta t i L· n lighct med dd ta . 

Beslu tsunderlag 

Pro to ko llsu tdrag SNAU § 25 , 201 5 
Kva rtalsrappo rter avseende kva rta l 4 , 2014 
T re individrapporter inom verksa mhetsområde ä ld reomsorg 
Två individ rapporter ino m verksa mhetsområde fun ktionshinder, LSS 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Socialnämnden 17(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 20 15-03-09 

§25 Redovisning av domar 2015 
2015-SN-5 

Socialnämnden beslutar 

att redovisningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 

I ärendet föreligger domar avseende beslut inom socia lnämndens 
verksamhetsområde. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrka r att socialnämnden beslutar att 
redovisningen godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden kon statera r att det endast fördiggL·r L'tt förslag ti ll bes lut och 
finner att socialnämndL·n beslutat i l'nligh ct med d L· tta. 

Beslutsunderlag 

Kammarrätten i Göteborgs dom avseende placering vid vård av unga, 
da terad 2015-02-05 
Förvaltningsrättens i Nlalmös dom avseende bistånd enligt 4 kap l § 
socialtjänstlagen , daterad 2015-02-02 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 18(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-09 

§26 Redovisning av delegationsbeslut 2015 
2015-SN-6 

Socialnämnden beslutar 

att redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Följande beslut anmäls som har fattats i enlighe t med gällande 
delegationsordning för socia lnämnden. 

Arbetsutskottets beslut 2015-01-20 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 2 Ansökan om LSS-insats i form av bostad med sä rsk ild service jml LSS § 
9:9 
§ 3 Ansökan om bistå nd jml 4 kap 1 § SoL i form av fortsatt 
anhörigvårdare med 40 timmar per vecka 

Arbetsutskottets beslut 2015-02-02 (ej nämndsbehand lade ä renden): 
§ 5 Omprövning av vård enligt 13 § LVU 
§ 6 Övervägande av placering enligt 13 § L VU 
§ 7 Övervägande en ligt 14 § 2 st punkt l LVU av om beslut om 
umgängesbegränsning behövs 
§ 8 Övervägande enligt 14 § 2 st punkt 2 LVU av beslu t om att ej röja 
vistelseorten 
§ 9 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ l O Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 12 Medgivande enligt 6 kap 12 §, 13 §, 14 § SoL att ta emot ett utländskt 
barn i syfte a tt a doptera det 
§ 13 Familjehemsplacering enligt 4 kap l § SoL 
§ 14 Familjehemsplacering enligt 4 k a p l § SoL 
§ 15 Övervägande enligt 14 § 2 st punkt 2 LVU av beslut om att ej röja 
vistelseorten fortfa rande behövs 
§ 16 Övervägande enligt 14 § 2 st punkt l LVU av om beslut om 
umgängesbegränsning behövs 
§ 17 Övervägande enligt 14 § 2 st punkt 2 LVU av beslut om att ej röja 
vistelseorten 
§ 18 Övervägande enligt 14 § 2 st punkt l L VU a v om beslut om 
umgängesbegränsning behövs 
§ 19 Övervägande vid placering enligt 13 § 2 st LVU 
§ 20 Övervägande vid p lace ring enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 21 Övervägande vid p lacering enligt 6 k a p 8 § SoL 
§ 22 Övervägande vid p lacering enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 23 Urva lsärenden, Vård och omsorg 
§ 24 Urva lsärenden, Individ- och familjeomsorg 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

LL- 9f 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 19(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-03-09 

Forts. § 26 

Ordförandebeslut: 
Socialnämndens ordförande beslutade 2015-02-01 att bevilja 
bostadsanpassningsbidrag med 72 309 kronor inklusive moms för 
borttagning av fem stycken trösklar, anordnande av duschplats på l:a 
våningen, breddning av badrumsdörr och montering av ramp till entredörr. 

Socia lnämndens ordförande beslutade 2015-01-29 att bevilja förlängd 
placering i jourhem under perioden 150205-150219 jämlikt 4 kap l § SoL 
a l 550 kronor per dygn. 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 2015-01-01-2015-01-31 
Beslut ekonomi: 2015-01-01-2015-01-31 
Beslut utredning/behandl ing: 2015-01-01-2015-01-31 
Faderskap-/föräldraskap: 2015-01-01-2015-01-31 
Dödsboanmälan: ------------------
Familjerätt inkl adoptioner: 2015-01-01-2015-01-31 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sjukvård: 
SoL: 2015-01-01-2015-01-31 
Färdtjänst: 2015-01-01-2015-01-31 
LSS: 2015-01-01-2015-01-31 

Enhetschef myndighet Anita Enqvist beslutade 2015-01-29 om retroaktiv 
reducering av avgift med l 232 kr per månad för debiteringsmånaderna 
juli, augusti och september 2014. 

Enhetschef myndighet Anita Enqvist beslutade 2015-02-05 om 
å terbetalning av felaktigt debiterad avgift för perioden 140801-141231 med 
totalt 4 4 70 kr. 

Enhetschef myndighet Anita Enqvist beslutade 2015-02-05 att bevilja 
jämkning av hyra med an ledning av dubbel bostadskostnad i samband med 
inflyttning till särskilt boende med totalt 16 162 kr avseende tre månader. 

Enhetschef myndighet Anita Enqvist beslutade 2015-02-05 a tt bevilja 
jämkning av hyra med anledning av dubbel bostadskostnad i samband med 
inflyttning till särski lt boende med 5 387 kr per månad under perioden 
150201-150430. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

( l 0f L/'--- \ < • 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 20(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-03-09 

Forts. § 26 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socia lnämnden beslutar att 
redovisningen av del egationsbeslut godkänns. 

Beslutsgång 

Ordfö ra nden ko n-; tatcrar att det endast förd iggl·r ett förs lag till beslut och 
finner a tt ~oc i a ln ä mnci L'n beslutat i L' nlighct rn cJ (k tta . 

Justerandes signatur 

kA_ ~f 
Utdragsbestyrka nde 



stalfanstorps 
kommun 

Socialnämnden 21(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-03-09 

§27 Anmälningar till socialnämnden 2015 - 03 - 09 
2015-SN-21 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen ti ll hand linga rna . 

Ärendebeskrivning 

Föreligger anmä lninga r ti ll socia lnämnden. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
lägga informatio nen till handlinga rna. 

Beslutsgång 

OrdföranJcn kon:-- tatcrar a tt det cnda ~ t förcliggl r ett fö rslag till bc.., lu t och 
finn er a tt ~oci a lnämndl'n beslutat i l'n lighct med detta . 

Bes lutsunde rlag 

a) Beslut om vida redelegation, socia lnä mndens delega tio nsordning, lngela 
Löfberg, vård och o m sorgschef och Hillevi Ventura , IFO-chef. 
b) Verksamhetsredovisni ng Barnahus, Familjerådgivning och Kriscen trum 
2014. 
c) Statistik för å r 2014, Kriscentrum i mellersta Skå ne. 
d) Yttrande angående skrivelse "Utredning avseende utökning av social 
jour" tjänsteskrivelse från socia lfö rva ltningen i Lunds kommun. 
e) Beslut frå n Inspektionen fö r vård och omsorg daterat 2015-01 -20 
avseende klagomå l om handläggning av begäran om LSS-insats va rmed 
ärendet avslutas. 
f) Beslut om prestationsersättning 2014, sammanhå llen vå rd och omsorg 
om de mest sjuka ä ldre varvid Staffanstorps kommun bevil jats 526 138 kr 
från Sveriges Kommuner och Landsting (2015-SN-9). 
g ) Socia lstyrel sens bedömning av 2014 å rs presta tio ner inom ramen för 
PRIO psykisk o hä lsa (2015-SN-10) . 

Ordförandens signatur L Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

22(22) 

DATUM : 2015-03-09 

§28 Övrigt 

Ordförandens signatur 

Ordföranden Liliana Lindström (M) meddelar att extra sammanträde med 
socialnämnden kommer att äga rum den25ma rs 2015 k lockan 18.00. 

Ordföranden Liliana Lindström (M) meddelar att utbildningsdag för 
socialnämnden kommer att äga rum den 14 april2015. 

Gapakumar Nair (S) stä ller fråga om seniorrådet som besvaras av Birgitta 
H eyle-Wiahl (FP). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


