
stalfanstorps 
kommun 

Socialnämnden 1 ( 18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2015-04-14 
17.30- 18.00 
Rådhuset sammanträdesrum Bjällerup B 
§§ 33-36, 38-45 (§37 omedelbar justering) 

Liliana Lindström (M) ordförande 
Pia Jönsson (S) Birgitta Heyle-Wiahl (FP) 
Gapakumar Nair (S) Hans Rochester (M) 
Annika Plym Olson (S) Maria Hemåker Apell (M) 
Jörgen Kinnstad (SD) Robert Hjunstorp (M) 
Cecilia Ca vallin (MP) Daniel Neving (C) 

Ninda Menkus (M) 
Bo di! Hansson ( S) 
Rolf Jörgensson (SD) 

Kristina Saunders (S) 
Clas Andersson (FP) 

Maria Stellinger Ernblad, humanistisk chef 
Ingela Löfberg, vård och omsorgschef 
Anita Enqvist, myndighetschef vård och omsorg 
Anneli Nilsson, tf chef individ och familjeomsorgen och 
chef förebyggande enhet barn och unga 
Hillevi Ventura, kvalitetssamordnare 
Margaret Fritz, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Catharina Petersson, enhetschef §40-§45 
Bianca Mogren, nämndsekreterare 

Pia Jönsson (S) 
Rådhuset, 2015-04-20 klockan 16.00 

$~~~ 
O ·· n_de Liliana Lindström (M) 

~. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 2(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Socialnämnden 
2015-04-14 
17.30-18.00 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§§ 33-36, 38-45 (§ 37 omedelbar justering) 

2015-04-21 
2015-05-13 
Rådhuset 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Socialnämnden 3(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

Innehållsförteckning 

§33 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet ............................ 4 
§ 34 Godkännande av föredragningslista ............................................................ 5 
§35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken ......... 6 
§36 Ekonomisk uppföljning ................................................................................ 7 
§38 Införande av valfrihet enligt LOV (Lagen Om Valfrihet) i särskilt boende 

2015-SN-17 ................................................................................................ 8 
§39 Avgift inom vård och omsorg ................................................................... 10 
§40 Riktlinjer kost och nutrition ..................................................................... 12 
§41 Statsbidrag Prio psykisk ohälsa ................................................................. 13 
§42 Ansökan om statsbidrag för att öka kunskapen om homosexuellas, 

bisexuellas och transpersoners situation .................................................... 14 
§43 Information om avtalstecknande i upphandling Personlig assistans och 

ledsagarservice 2014-SN-104 ................................................................... 15 
§44 Redovisning av domar 2015 ..................................................................... 16 
§45 Redovisning av delegationsbeslut 2015 ..................................................... 17 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 4(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

§33 Fastställande av tid och plats för justering av 

protokollet 

Socialnämnden beslutar 

att utse Pia Jönsson (S) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 20 april klockan 16.00. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



l~ l l.~~/ 
Slaffanstorps 

kommun 

Socialnämnden 5(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

§34 Godkännande av föredragningslista 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att föredragningslistan godkänns med ordförandes ändringar. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) föreslår att ärendet Införande av 
valfrihet enligt LOV (Lagen Om Valfrihet) i särskilt boende ska läggas till 
dagens föredragningslista. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§36 Ekonomisk uppföljning 
2015-SN-39 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

7(18) 

DATUM: 2015-04-14 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för månaderna januari och februari 
2015. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar 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 

Tjänsteskrivelse 2015-03-31 
Månadsuppföljning januari- februari 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



-~--

Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 8(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

§38 Införande av valfrihet enligt LOV (Lagen Om 

Valfrihet) i särskilt boende 2015-SN-17 

Socialnämnden beslutar 

att instämma i och bekräfta socialnämndens ordförandes i ärendet fattade 
delegationsbeslut, samt att tillstyrka att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens beslutsförslag enligt kommunstyrelsens ordförandes 
skrivelse daterad 2015-03-27. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ordförande har föreslagit kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta att i Staffanstorps kommun, enligt 
reglering i lag (2008:962) om valfrihetssystem, införa valfrihetssystem inom 
verksamhetsområdet särskilt boende, att detta valfrihetssystem ska 
annonseras på den nationella webbplats som har upprättats för detta 
ändamål samt att uppdra till socialnämnden att vidta de åtgärder som 
påkallas för att genomföra besluten enligt första- och andra attsatserna 
ovan. 

Inför kommunstyrelsens sammanträde gavs socialnämnden tillfälle att yttra 
sig i ärendet, vilket gjordes genom ett delegationsbeslut av socialnämndens 
ordförande, i enlighet med 19.4.1 socialnämndens delegationsordning. 

Kommunstyrelsen har den 13 april2015 beslutat föreslå kommun
fullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes skrivelse i 
ärendet. Socialnämnden har att bereda ärendet inför kommunfullmäktiges 
avgörande av detta. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
instämma i och bekräfta socialnämndens ordförandes i ärendet fattade 
delegationsbeslut, samt att tillstyrka att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens beslutsförslag enligt kommunstyrelsens ordförandes 
skrivelse daterad 2015-03-27. 

Beslutsgång 

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

Särskilda uttalanden 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltar inte i beslutet. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 9(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

Forts § 38 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse daterad 2015-03-27 
Socialnämndens ordförandes delegationsbeslut daterad 2015-04-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

9.f 
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Slaffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 1 0(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

§39 Avgift inom vård och omsorg 
2014-SN-83 

Socialnämnden beslutar 

att införa avgift för Hemteam med 900 kr per beviljad insatsperiod, 
att införa avgift för hämtning av hjälpmedel med 400 kr per tillfälle samt 
att avgifterna gäller fr o m 2015-07-01. 

Ärendebeskrivning 

Under 2013 infördes stödformen Hemteam i form av projekt. Under 
projekttiden var insatsen avgiftsfri. Från och med 2014 är Hemteam en 
permanent stödform och beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen. De 
insatser som ingår - omvårdnad och hemsjukvård - är i vanliga fall 
avgiftsbelagda. Av detta skäl bör även stödformen Hemteam generera en 
avgift. 

När behovet av ett tekniskt hjälpmedel upphör är det vårdtagarens ansvar 
att hjälpmedlen återlämnas till kommunen. Vid behov kan kommunen bistå 
med hämtning av hjälpmedlen. Hämtning av hjälpmedel är ingen 
sjukvårdsinsats utan en service som kommunen tillhandahåller. Nuvarande 
avgift för hämtning är 80 kr vilket motsvarar ett hemsjukvårdsbesök. Då 
kommunens kostnad för servicen är betydligt högre bör avgiften anpassas 
till faktisk kostnad. 

Socialnämnden beslutade 2014-11-05 att återremittera ärendet för 
utredning av hur många insatsperioder det gäller i Hemteam respektive 
hämtning av hjälpmedel samt vilka intäkter avgifterna innebär för insats i 
Hemteam respektive för hämtning av hjälpmedel samt för att inhämta 
information om hur många kommuner i Skåne som har hemteam och som 
tar betalt för hemteamsinsatsen. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
införa avgift för Hemteam med 900 kr per beviljad insatsperiod, att införa 
avgift för hämtning av hjälpmedel med 400 kr per tillfälle samt att avgift
erna gäller fr o m 2015-07-01 

Pia Jönsson (S) yrkar att införa avgift för Hemteam med 900 kr per beviljad 
insatsperiod, att avgifterna gäller fr o m 2015-07-01, samt att införa avgift 
för hämtning av hjälpmedel med 200 kr per tillfälle 

Cecilia Ca vallin (MP) instämmer i Pia Jönsson (S) yrkande. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 11( 18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

Forts. § 39 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs. 

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

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avges 7 ja-röster från Birgitta Heyle-Wiahl (FP), Hans 
Rochester (M), Maria Hemåker Apell (M), Jörgen Kinnstad (SD), Robert 
Hjunstorp (M), Daniel Neving (C) och Liliana Lindström (M) samt 
4 nej-röster från Pia Jönsson (S), Gopakumar N air (S), Annika Plym Olson 
(S) och Cecilia Cavallin (MP). 

Reservation 

Pia J önsson ( S) reserverar sig skriftligt enligt bilaga l. 

Beslutsunderlag 

Utredning daterad 2015-03-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation 
Avgift för hämtning avhjälpmedel 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot att införa en ökad avgift 
på 400 kronor för hämtning av hjälpmedel som är utprovat av Staffanstorps kommun. 

Den socialdemokratiska gruppen anser att ökningen är för stor från nuvarande avgift på 
80 kronor till förslaget på 400 kronor för att få hjälp med hämtning av hjälpmedel från 
kommunen. Den socialdemokratiska gruppen anser att ökningen ska vara från idag 80 kronor 
till 200 kronor. 

Hjärup 140417 

För Socialdemokraterna 

~~-Y'D'l7 
Pia Jönsson (S) 



• Slaffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§40 Riktlinjer kost och nutrition 
2015-SN-37 

Socialnämnden beslutar 

12(18) 

DATUM: 2015-04-14 

att anta föreliggande förslag till Riktlinjer för kost och nutrition för Vård 
och Omsorg. 

Ärendebeskrivning 

Riktlinjer för kost och nutrition för det särskilda boendet fastställdes 2007-
08-22 av socialnämnden. Syftet med dessa var att arbeta förebyggande för 
att undvika undernäring hos de äldre som bor på särskilt boende. 

Under 2011 och 2012 pågick ett projekt i Staffanstorps kommun 
tillsammans med Geriatriskt centrum och Vårdcentralen Staffanstorp med 
inriktning mot nutrition. Syftet var att identifiera screening metoder för att 
tidigt upptäcka undernäring i såväl särskilt- som ordinärtboende. Under 
projektet erhöll all personal, såväl i den kommunala verksamheten som på 
entreprenad, utbildning i mat och matens betydelse. 

2014 publicerades Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
Förebyggande av och behandling av undernäring, 2014:10. Vårdtagare som 
vårdas på särskilt boende och i hemsjukvården omfattas av dessa råd. 

Förslag till nya riktlinjer för kost och nutrition har tagits fram för 
vårdtagare i ordinärt- LSS- och särskilt boende och utifrån ställda krav i ny 
lagstiftning. 
Syftet är att vårdtagare med olika insatser ska erbjudas möjlighet att kunna 
upprätthålla ett gott näringssta tus. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
anta föreliggande förslag till Riktlinjer för kost och nutrition för Vård och 
Omsorg. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-24 
Förslag till Riktlinjer för kost Vård och Omsorg 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§41 statsbidrag Prio psykisk ohälsa 
2015-SN-38 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna projektplan daterad 2015-03-05. 

Ärendebeskrivning 

13( 18) 

DATUM: 2015-04-14 

Staffanstorps kommun erhöll efter 2014 års inrapporterade prestationer, 
medel för fortsatt utvecklingsarbete inom området psykisk ohälsa. Individ
och familjeomsorgen planerar med del av dessa medel arbeta vidare med 
2014 års handlingsplaner och 2015 års prestationskrav enligt projektplan 
vad det avser barn och unga med särskilda behov. Totalt tilldelade 
prestationsmedel för arbetet med Prio Psykisk ohälsa 2014 är 617 859 kr. 
Aktuell projektplan för barn och unga avser 300 000 kronor av dessa 
medel. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
godkänna projektplan daterad 2015-03-05. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-27 
Projektplan avseende barn i behov av särskilda insatser i samverkan med 
skola och/eller Barn- och ungdomspsykiatrin inom satsning för Prio psykisk 
ohälsa daterad 2015-03-05 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Socialnämnden 14(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

§42 Ansökan om statsbidrag för att öka kunskapen om 

homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 

situation 
2015-SN-34 

Socialnämnden beslutar 

att till socialstyrelsen lämna ansökan om utvecklingsmedel för att öka 
kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om statsbidrag för att öka kunskapen om 
homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. 

Genom stadsbidraget ges möjlighet för tonårsmottagningen och 
familjecentralen att få utökad kunskap i hbt-frågor. Det blir även en 
möjlighet att nå brukare som enheterna idag inte når eller har rätt 
bemötande gentemot. Chefen för förebyggande enheten barn och unga har 
redogjort för ärendet i tjänsteskrivelse daterad 2015-03-24. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
till socialstyrelsen lämna ansökan om utvecklingsmedel för att öka 
kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-24 
Projektbeskrivning daterad 2015-03-04 
Ansökan daterad 2015-02-01. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Slaffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 1 5( 18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

§43 Information om avtalstecknande i upphandling 

Personlig assistans och ledsagarservice 

2014-SN-104 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föreliggande information och lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har genomfört upphandling av Personlig assistans inklusive 
kommunalt basansvar och Ledsagarservice i enlighet med förfrågnings
underlag antaget av socialnämnden den 3 december 2014, ref. nr 1410-00. 

Efter anbudstidens utgång och genomförd utvärdering fattades beslut om 
att anta anbud från anbudsgivare Paalama Assistans AB. 
Anbudet antogs med motiveringen att anbudet uppfyller samtliga i 
förfrågningsunderlaget ställda krav och är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet med hänsyn till erbjuden kvalitet och med tillämpning 
av de två utvärderingskriterier som angivits i förfrågningsunderlaget. 

Avtal tecknades med Poolarna Assistans AB 2015-03-16. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
godkänna föreliggande information och lägga ärendet till handlingarna. 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Slaffanstorps 

kommun 

Socialnämnden 16( 18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

§44 Redovisning av domar 2015 
2015-SN-5 

Socialnämnden beslutar 

att redovisningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 

I ärendet föreligger domar avseende beslut inom socialnämndens 
verksamhetsområde. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar 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 4 kap l § 
socialtjänstlagen, daterad 2015-02-19. 
Förvaltningsrätten i Malmös dom avseende bostadsanpassningsbidrag, 
daterad 2015-03-10. 
Förvaltningsrätten i Malmös dom avseende bistånd enligt socialtjänstlagen, 
daterad 2015-03-11. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 17(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

§45 Redovisning av delegationsbeslut 2015 
2015-SN-6 

Socialnämnden beslutar 

att redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Ärendebeskrivning 

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

Arbetsutskottets beslut 2015-03-09 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 28 Familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 29 Familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 30 Familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 31 Anmälan risk för missförhållande - Lex Sarah 
§ 32 Ansökan om fortsatt placering jml 4 kap 1 § SoL 
§33 Ansökan om fortsatt placering jml 4 kap 1 § SoL 
§ 34 Övervägande vid placering enligt 13 § L VU 
§ 35 Övervägande vid placering enligt 13 § LVU 
§ 36 Beslut om ekonomiskt bistånd till en depositionsavgift 
§ 37 Beslut om återkrav av ekonomiskt bistånd som betalas ut obehörigen 
§ 3 8 Ansökan om eftergift av ekonomiskt bistånd som utgivits obehörigen 
§ 40 Urvalsärenden, Vård och omsorg 
§ 41 Urvalsärenden, Individ- och familjeomsorg 

Ordförandebeslut: 
Socialnämndens ordförande beslutade 2015-03-17 att bevilja förlängd 
placering i jourhem under fyra veckor jämnlikt 4 kap 1 § SoL a l 650 
kronor per dygn. 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 2015-02-01-2015-02-28 
Beslut ekonomi: 2015-02-01-2015-02-28 
Beslut utredning/behandling: 2015-02-01-2015-02-28 
Faderskap-/föräldraskap: 2015-02-01-2015-02-28 
Dödsboanmälan: ------------------
Familjerätt ink! adoptioner: 2015-02-01-2015-02-28 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sjukvård: 
SoL: 2015-02-01-2015-02-28 
Färdtjänst: 2015-02-01-2015-02-28 
LSS: 2015-02-01-2015-02-28 

Ordförandens signatur 

~~~ 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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statfanstorps 

kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 18( 18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

Forts. § 45 

Enhetschef myndighet Anita Enqvist beslutade 2015-03-19 att avskriva 
fordran avseende avgift för vård och omsorg med totalt 3 087 kronor, då 
det saknas tillgångar i dödsboet. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar 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. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SOCIALNÄMNDEN 1(5) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2015-04-14 
Klockan 17.00- 18.00 
Rådhuset 
§37 

Liliana Lindström (M) ordf. 
Pia Jönsson (S) 
Birgitta Heyle-Wiahl (FP) 
Gapakumar N air (S) 
Hans Rochester (M) 

Maria Hemåker Apell (M) 
Robert Hjunstorp (M) 
Daniel Neving (C) 

Ninda Menkus (M) 
Bodil Hansson (S) 
Rolf Jörgensson (SD) 
Ingela Löfberg 
Catharina Peterson 
Margaret Fritz 
Bianca Mogren 

Pia Jönsson (S) 

Annika Plym Olson (S) 

Jörgen Kinnstad (SD) 
Cecilia Cavallin (MP) 

Kristina Saunders (S) 
Clas Andersson (FP) 
Raili Pikkusari (V), insyn 
Anneli Nilsson 
Maria stellinger Ernblad 
Anita Enqvist 
Billevi Ventura 

Rådhuset, 2015-04-14 klockan 18.00 

~':tc31Lktf=~ 
' sekreterare B1anca ~g:_en 

~~_U~Kb> 
?re~.. e Liliana Lindström (M) 

J-~ ")JCJ2L;C 
Justerand Pia Jönsson (S) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Anslag l Bevis 

2(5) 

DATUM: 2015-04-14 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 

Socialnämnden 
2015-04-14 

Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

Klockan 17.00- 18.00 
Rådhuset 
§ 37 

2015-04-15 
2015-05-07 
Rådhuset 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

3(5) 

DATUM: 2015-04-14 

§ 37 Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighets- 4 
prövning 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SOCIALNÄMNDEN 4(5) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

§ 37 Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighets
prövning 

Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande daterat 2015-04-07 till Förvaltningsrätten i mål med dnr 
2955-15 samt 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsrätten har förelagt Staffanstorps kommun att yttra sig i för
valtningsrättens mål med dnr 2955-15 dels över i målet framställt yrkande 
om inhibition och dels i sak i ärendet. 

Yrkanden 
Ordförande Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta att 
till Förvaltningsrätten i Malmö, i deras mål 2955-15, avge yttrande enligt 
bilaga l, samt att protokollet över beslutet ska vara föremål för omedelbar 
justering. 

Pia Jönsson (S) yrkar att socialnämnden ska besluta att till Förvaltningsrät
ten i Malmö, i deras mål2955-15, ska avge yttrande av innehåll att social
nämnden tillstyrker såväl i överklagandet framställd begäran om inhibit
ion tillstyrks, som yrkandet om att det överklagade beslutet ska upphävas, 
det sistnämnda då med hänvisning till att kommunfullmäktiges beslut 
den 18 juni 2007 § 107, dels inte avsåg ett beslut att införa LOV i hela 
kommunen (lagen tillkom för övrigt två år senare än beslutet, som majori
teten hänvisar till) upphandling via LOU lagen (2007:1091) om offentlig 
upphandling, dels med hänsyn till att två allmänna val har genomförts se
dan 2007 (ändrade mandatförhållanden) och att det är därför rimligt att 
ärendet prövas av det nya kommunfullmäktige. 

Miljöpartiet stödjer det socialdemokratiska yrkandet 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SOCIALNÄMNDEN 5(5) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att socialnämn
den beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. 

Omröstning begärs. 

Socialnämnden godkänner följande omröstningsproposition. Den som bi
faller ordförandens yrkande röstar ja. Den som bifaller Pia Jönsson (S) yr
kande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avges 7 ja-röster från Birgitta Heyle-Wiahl (FP), Hans 
Rochester (M), Maria Hemåker Apell (M), Jörgen Kinnstad (SD), Robert 
Hjunstorp (M), Daniel Neving (C), Liliana Lindström (M) samt 4 nej-röster 
från Pia Jönsson (S), Gapakumar N air (S), Annika Plym Olson (S) och 
Cecilia Cavallin (MP) 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-07 
Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö daterat 2015-04-07 
Överklagande 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ll 



Reservation 
Yttrande i mål2955-15 angående laglighetsprövning 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot yttrande i mål 2955-15 
angående laglighetsprövning. Vi reserverar oss mot beslutet att Staffanstorps kommun 
bestrider bifall till yrkandet om inhibition och till överklagandet. 

Vi anser att socialnämnden ska besluta att till Förvaltningsrätten i Malmö, i deras 
mål 2955-15, ska avge yttrande av innehåll att socialnämnden tillstyrker såväl i överklagandet 
framställd begäran om inhibition tillstyrks, som yrkandet om att det överklagade beslutet ska 
upphävas, det sistnämnda då med hänvisning till att kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 
2007 § l 07, dels inte avsåg ett beslut att infOra LOV i hela kommunen (lagen tillkom för 
övrigt två år senare än beslutet, som majoriteten hänvisar till) upphandling via LOU lagen 
(2007:1091) om offentlig upphandling, dels med hänsyn till att två allmänna val har 
genomförts sedan 2007 (ändrade mandatförhållanden) och att det är därför rimligt att ärendet 
prövas av det nya kommunfullmäktige. 

För Socialdemokraterna 
~rp 2015-04-14 

CTITt(07)'f.Y{) 
Pia Jönsson (S) 
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