
Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 1 ( 18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

J usterande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2015-05-19 
18.00 - 18.45 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§ 46 - § 57 

Liliana Lindström (M) ordförande 
Kristina Saunders (S) Birgitta Heyle-Wiahl (FP) 
Gopakumar Nair (S) Hans Rochester (M) 
Bodil Hansson (S) Maria Hemåker Apell (M) 
Jörgen Kinnstad (SD) Robert Hjunstorp (M) 
Anita Östergren (SPI) Daniel Neving (C) 

Per Grönberg (M) Clas Andersson (FP) 
Joakim Borglin (KD) Rolf J örgensson ( SD) 
Ingela Löfberg, vård och omsorgschef 
Anneli Nilsson, tf chef individ och familjeomsorgen och 
chef förebyggande enhet barn och unga 
Hillevi Ventura, kvalitetssamordnare socialtjänsten 
Catharina Petersson, enhetschef 
Eva Palmqvist, nämndsekreterare 

Kristina Saunders (S) 
Rådhuset, 2015-05-22 klockan 08.00 

Ordförande Liliana Lindström (M) 

ck:nz;f:'IC\o...?-0, i .1 :NR'fb 
Justerande Kristina Saunders (S) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 2(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-19 

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 
2015-05-19 
18.00 -18.45 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§ 46 - § 57 

2015-05-22 
2015-06-15 
Rådhuset 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 

kommun 

Socialnämnden 3(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-19 

Innehållsförteckning 

§46 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet ............................ 4 
§47 Godkännande av föredragningslista ............................................................ 5 
§48 Utredning avseende införande LOV (Lagen Om Valfrihet) i särskilt boende 6 
§49 Ekonomisk uppföljning 2015 ...................................................................... 8 
§50 Föreningsbidrag 2015 ................................................................................. 9 
§51 Pilegårdens restaurang och kostproduktion; ISS ........................................ 10 
§52 Yttrande till förvalningsrätten i mål angående laglighetsprövning ............. 12 
§53 Information om ärende hos JO, Riksdagens ombudsmän .......................... 13 
§54 Redovisning av domar .............................................................................. 14 
§55 Redovisning av delegationsbeslut .............................................................. 15 
§56 Anmälningar 2015-05-19 ......................................................................... 17 
§57 Övrigt ....................................................................................................... 18 

Ordförandens signatur Justera~ur Utdragsbestyrka nde 

~ 
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Staffanstorps 

kommun 

Socialnämnden 4(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-19 

§46 Fastställande av tid och plats för justering av 

protokollet 

Socialnämnden beslutar 

att utse Kristina Saunders (S) att, tillsammans med ordföranden, justera 
dagens protokoll på Rådhuset i Staffanstorp fredagen den 22 maj 2015 
klockan 08.00. 

Ordförandens signatur Justerand~ Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(18) 

DATUM: 2015-05-19 

§47 Godkännande av föredragningslista 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

k ~ 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 6(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-19 

§48 Utredning avseende införande LOV (Lagen Om 

Valfrihet) i särskilt boende 
2015-SN-17 

Socialnämnden beslutar 

att överlämna utredning avseende införande av LOV i särskilt boende i 
Staffanstorps kommun till kommunstyrelsen inför ett slutligt 
ställningstagande i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27 § 33 att, med hänvisning till 
minoritetsregeln enligt kommunallagen 5 kap § 36, återremittera ärendet 
till kommunstyrelsen för komplettering av underlag för beslut. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att överlämna utredning avseende införande av LOV i särskilt boende i 
Staffanstorps kommun till kommunstyrelsen inför ett slutligt ställnings-
tagande i kommunfullmäktige. . 

Gopakumar Nair (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering 
av underlag enligt bilaga l. 

Hans Rochester (M) yrkar, med instämmande av Birgitta Heyle-Wiahl (FP), 
att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde med bifall till 
ordförandens yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss mot yrkandet att ärendet 
ska avgöras vid dagens sammanträde mot varandra och finner att 
socialnämnden beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Socialnämnden godkänner följande omröstningsproposition. Den som 
bifaller Hans Rochesters (M) yrkande att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde röstar ja och den som bifaller Gopakumar Nairs (S) yrkande 
om återremiss röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstning avges 8 ja-röster från Birgitta Heyle-Wiahl (FP), Hans 
Rochester (M), Maria Hemåker Apel! (M), Jörgen Kinnstad (SD), Robert 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 
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Staffanstorps 

kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 7(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-19 

forts. § 48 

Hjunstorp (M), Anita Östergren (SPI), Daniel Neving (C) och Liliana 
Lindström (M) samt 3 nej-röster från Kristina Saunders (S), Gopakumar 
Nair (S) och Bodil Hansson (S). 

Ordföranden finner att socialnämnden därmed beslutat att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde samt att det därmed kvarstår ett förslag 
till beslut enligt ordförandens yrkande och finner att socialnämnden 
beslutat i enlighet med detta. 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslutet att 
avgöra ärendet idag, bilaga 2. 

Särskilda uttalanden 

Den socialdemokratiska gruppen deltar inte i beslutet att överlämna 
utredning avseende införande av LOV i särskilt boende i Staffanstorps 
kommun till kommunstyrelsen inför ett slutligt ställningstagande i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-11 
Utredning avseende införande av LOV i särskilt boende i Staffanstorps 
kommun 

Utdragsbestyrkande 



Yrkande, LOV 

Den socialdemokratiska gruppen yrkar på att återremittera ärendet 
avseende komplettering av underlag för införande av LOV i Staffanstorps 
kommun 

Den socialdemokratiska gruppen yrkar på att återremittera ärendet då utredningen 
beskriver enbart innebörden av LOV men saknar fortfarande, inför ett slutligt 
ställningstagande i kommunfullmäktige vilka konsekvenser ett införande av LOV får 
för den enskilde brukaren, för kommunen och för de tilltänkta ackrediterade företagen. 

Utredningen saknar också en belysning av LOV ur såväl ett verksamhets- som ett 
ekonomiskt perspektiv (inkl. momspåverkan). 

Utredningen presentera inte heller ett underlag i form av kvalitetskrav, hur ett 
ersättningssystem kommer att se ut och det saknas också en marknadsanalys. 

Den begärda utredningen skulle även ta fram rutiner för uppföljning på både system-, 
verksamhets- och avtalsnivå. 

Frågan om lokalerna skulle även belysas (egna lokaler kontra hyrda lokaler av 
kommunen/bolaget). 

Även personalens arbetsvillkor måste behandlas i utredningen. Utredningen skulle även 
säkerställa och garantera att minst ett kommunalt alternativ erbjuds 
kommuninvånarna framöver. Utredningen skulle vara konkret och peka på hur ett 
kommunalt alternativ kommer att fungera i systemet. Kommunalt driven verksamhet 
ska ha samma villkor som de ackrediterade företagen (med undantag av momsen). 

0 0 /?fi j<:_L,_ N) fi-R.._ 
För Socialdemokraterna 
Staffanstorp 2015-05-19 
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Reservation, LOV Lag (2008:962) om 
valfrihets system 

Kommunfullmäktige beslutadel50427 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att 
uppdra åt socialnänmden att utreda och belysa vilka konsekvenser ett införande av LOV kan 
få för den enskilde brukaren, för kommunen och för de tilltänkta ackrediterade företagen. Den 
socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot utredningen avseende införande av LOV Lag 
(2008:962) om valfrihetssystem och har yrkat på återremiss då utredningen beskriver enbart 
innebörden av LOV men saknar fortfarande, inför ett slutligt ställningstagande i 
kommunfullmäktige vilka konsekvenser ett införande av LOV får för den enskilde brukaren, 
för kommunen och för de tilltänkta ackrediterade företagen. 

Utredningen saknar också en belysning av LOV ur såväl ett verksamhets- som ett ekonomiskt 
perspektiv (inkl. momspåverkan). 

Utredningen presentera inte heller ett underlag i form av kvalitetskrav, hur ett 
ersättningssystem kommer att se ut och det saknas också en marknadsanalys. 

Den begärda utredningen skulle även ta fram rutiner för uppföljning på både system-, 
verksamhets· och avtalsnivå. 

Frågan om lokalerna skulle även belysas ( egna lokaler kontra hyrda lokaler av 
kommunen/bolaget). 

Även personalens arbetsvillkor måste behandlas i utredningen. Utredningen skulle även 
säkerställa och garantera att minst ett kommunalt alternativ erbjuds kommuninvånarna 
framöver. Utredningen skulle vara konkret och peka på hur ett kommunalt alternativ kommer 
att fungera i systemet. Kommunalt driven verksamhet ska ha samma villkor som de 
ackrediterade företagen (med undantag av momsen). 

Staffanstorp 2015-05-19 

~56"°" S OJ.,J<\d.~ 
Kristina Saunders (S) 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§49 Ekonomisk uppföljning 2015 
2015-SN-39 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

8(18) 

DATUM: 2015-05-19 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för månaderna januari till och med 
april 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 2015-05-11 
Månadsuppföljning socialnämnden januari - april 2015 med analys 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

o(~ 



-~1 -Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

§50 Föreningsbidrag 2015 
2015-SN-46 

Socialnämnden beslutar 

att fördela föreningsbidrag enligt förslag, bilaga 1. 

Ärendebeskrivning 

9(18) 

DATUM: 2015-05-19 

Föreligger förslag framtaget av vård och omsorgschef Ingela Löfberg till 
fördelning av föreningsbidrag för år 2015. Ansökan har inkommit från 17 
föreningar. Beloppet att fördela för år 2015 är 290 000 kr. 

Socialnämnden har ett pris inom det sociala området för bästa insats inom 
tillgänglighet och trygghet i Staffanstorps kommun. Resterande 10 000 kr 
av de budgeterade medlen för föreningsbidrag kommer att utdelas som pris. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
fördela föreningsbidrag enligt bilagt förslag. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-23 
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

d_,;~ 
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Staffanstorps kommun, Socialnämnden 

~nsökan Föreningsbidrag 2015 

' Adoptionscentrum Skåne 
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;:;; 
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BRIS Region Syd 

'FMN Malmö, Föräldraföreningen Mot Narkotika 

FUB i Lund med omnejd 

Hjärt- och Lungsjukas förening i Lund 

Hörselskadades Förening i Lund, HRF 

Lundabygdens Celiakiförening 

NHR Lundabygden 

Spelberoendeföreningen i Staffanstorp 

PRO Staffanstorp 

Reumatikerföreningen Lundabygden 

SPF Club 230 

Svenska Kommunalpensionärers förbund avd 24 

SRF, Synskadades Riksförbund i Lundabygden 

NHRMalmö 

Puggehatten i Skåne 

Flackarps byförening/För Skånska möllor 

TOTALT 

Ansökan 2015 

3 000 

58150 

5000 

10 000 

5000 

5000 

5000 

5 000 

50000 

130 000 

7000 

142 000 

7000 

55000 

1500 

3000 

40000 

414 650 

Antal medlemmar Bidrag2014 Förslag 2015 

599 (18 i Stp) 2000 2000 

(5 851 barn i Stp) 11000 11000 

201 (5 i Stp) 3000 3000 

322 (46 i Stp) 6000 6 000 

185 (16 i Stp) 3 000 3000 

331 (19 i Stp) 4000 4000 

996 (74 i Stp) 2000 2000 

321 (19 i Stp) 4000 4000 

16 (14 i Stp) 0 5000 

850 (750 i Stp) 117 000 118 000 

664 (68 i Stp) 4000 4000 

1030 117 000 118 000 

1792 (242 i Stp) 5000 6000 

170 (17 i Stp) 3 000 4000 

508 (6 i Stp) 0 0 

245 (? Stp) 0 

0 0 

300 000 290 000 
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Staffanstorps 

kommun 

Socialnämnden 1 0( 1 8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-19 

§51 Förslag om förlängning avtal Pilegårdens 

restaurang och kostproduktion; ISS Facility 

Services 
2015-SN-13 

Socialnämnden beslutar 

att förlänga avtalet med ISS Facility Services gällande Pilegårdens 
restaurang och kostproduktion med ett (1) år till och med 2016-08-31. 

Ärendebeskrivning 

Pilegårdens restaurang och kostproduktion drivs sedan 2012 av ISS Facility 
Services. Avtalstiden löper ut 2015-08-31 och möjlighet finns till ett (1) års 
förlängning av avtalet. Överenskommelse om förlängning ska ha träffats 
senast 2015-05-31. 
Vård och omsorg föreslår att avtalet med ISS Facility Services bör förlängas 
med anledning av att tid krävs för förberedelser samt utredning av en ny 
eventuell upphandling av driften. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att förlänga avtalet med ISS Facility Services gällande Pilegårdens 
restaurang och kostproduktion med ett (1) år till och med 2016-08-31. 

Gopakumar Nair (S) yrkar att Pilegårdens restaurang och kostproduktion 
ska övergå i kommunal regi när avtalstiden löper ut 2015-08-31, då med 
avslag på ordförandens yrkande. 

Ordföranden yrkar avslag på Gopakumar Nairs (S) yrkande att Pilegårdens 
restaurang och kostproduktion ska övergå i kommunal regi när avtalstiden 
löper ut. 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs. 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ll- 4 
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Staffanstorps 

kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 11 ( 18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-19 

forts. § 51 

Omröstningsresultat 

Vid omröstning avges 8 ja-röster från Birgitta Heyle-Wiahl (FP), Hans 
Rochester (M), Maria Hemåker Apell (M), Jörgen Kinnstad (SD), Robert 
Hjunstorp (M), Anita Östergren (SPI), Daniel Neving (C) och Liliana 
Lindström (M) samt 3 nej-röster från Kristina Saunders (S), Gopakumar 
Nair (S) och Bodil Hansson (S}. 

Ordföranden konstaterar att socialnämnden beslutat, med avslag på 
Gopakumar Nairs (S} yrkande, att förlänga avtalet med ISS Facility Services 
gällande Pilegårdens restaurang och kostproduktion med ett ( 1) år till och 
med 2016-08-31. 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslutet, 
bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-23 

Justerandes signatur 

~ 
Utdragsbestyrkande 



Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot förlängning av avtal på ett år 
tom 2016-08-31 för Pilegårdens restaurang och kostproduktion. Underlaget inför beslut är 
bristfälligt, saknar kvalitetsrapporter och mätning av kundnöjdhet. Den socialdemokratiska 
gruppen yrkade på att verksamheten övergår i kommunal regi. 

För Socialdemokraterna 
Sta~l)t~storp 2015-05-19 

~50,f"'\o-_ Scu.t.X\,~('...) 

Kristina Saunders (S) 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 12(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-19 

§52 Yttrande till förvaltningsrätten i mål 2955-15 

angående laglighetsprövning 

Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande daterat 2015-05-12 till förvaltningsrätten i mål med dnr 
2955-15. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsrätten har berett Staffanstorps kommun tillfälle att yttra sig i 
förvaltningsrättens mål med dnr 2955-15. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
avge yttrande daterat 2015-05-12 till förvaltningsrätten i mål med dnr 
2955-15. 

Beslutsgång 

Ordföranden kons ta te rar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-12 
Yttrande till förvaltningsrätten i Malmö daterat 2015-05-12 
Protokollsutdrag KF § 33, 2015 
Underrättelse daterad 2015-04-27 från förvaltningsrätten med bifogad 
handling 
Protokollsutdrag KS § 64, 2015 

Ordförandens signatur Juster~natur Utdragsbestyrkande 

k 
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Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 13(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-19 

§53 Information om ärende hos JO, Riksdagens 

ombudsmän 
2014-SN-16 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

2015-02-20 uttalade Riksdagens ombudsmän kritik mot socialnämnden i 
Staffanstorp för brister vid handläggning av ett ärende om dödsboanmälan. 

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 

Beslut från Riksdagens ombudsmän daterat 2015-02-20 
Sammanställning av Catharina Petersson daterad 2015-04-20 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

6 
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Staffanstorps 

kommun 

Socialnämnden 14(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-19 

§54 Redovisning av domar 
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 
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 

Förvaltningsrätten i Malmös dom avseende bostad med särskild service för 
vuxna enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, daterad 2015-03-31. 

Förvaltningsrätten i Malmös dom avseende bostadsanpassning, daterad 
2015-04-08. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 15(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-19 

§55 Redovisning av delegationsbeslut 
2015-SN-6 

Socialnämnden beslutar 

att redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Ärendebeskrivning 

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

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 

Arbetsutskottets beslut 2015-04-14 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 43 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 44 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 45 Anmälan om risk för missförhållanden enligt Lex Sarah 
§ 46 Utredning enligt 11 kap 1, 2 §§ SoL 
§ 47 Utredning enligt 11 kap 1, 2 §§ SoL 
§ 48 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 49 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 50 Stadigvarande familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 51 Övervägande enligt 14 § punkt 2 LVU av om beslut om att ej röja 
vistelseorten fortfarande behövs 
§ 52 Övervägande enligt 14 § 2 st punkt 1 LVU av om beslut om 
umgängesbegränsning behövs 
§ 53 Övervägande enligt 14 § punkt 2 LVU av om beslut om att ej röja 
vistelseorten fortfarande behövs 
§ 54 Övervägande enligt 14 § 2 st punkt 1 LVU av om beslut om 
umgängesbegränsning behövs 
§ 55 Ansökan om ekonomiskt bistånd till kostnad för behandling för 
spelberoende på Game Over i Linköping 
§ 5 6 Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnad och kostnad för 

gravsten 

Utdragsbestyrkande Ordförandens signatur Justerandes signatur 

{b 
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Staffanstorps 

kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 1 6( 18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-19 

forts. § 55 

§ 57 Beslut om att föra talan enligt 9 kap 3 § SoL avseende återkrav av 
ekonomiskt bistånd 

§ 58 Beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 59 Urvalsärenden, Vård och omsorg 
§ 60 Urvalsärenden, Individ- och familjeomsorg 

Ordförandebeslut: 
Socialnämndens ordförande beslutade 2015-03-17 om placering vid SIS 
institution till en kostnad om 4 900 kronor per dygn jämlikt 4 kap 1 § SoL. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-03-27 om tillfällig placering 
vid familjehem jämlikt 11 § L VU. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-04-15 att bevilja en natts 
vandrarhem/hotellboende jämlikt 4 kap 1 § SoL. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-05-06 att utse Blinkfyrar och 
SPF/PRO till pristagare för bästa insats inom tillgänglighet och trygghet 
2015. 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 2015-03-01--2015-03-31 
Beslut ekonomi: 2015-03-01--2015-03-31 
Beslut utredning/behandling: 2015-03-01--2015-03-31 
Faderskap-/föräldraskap: 2015-03-01--2015-03-31 
Dödsboanmälan: ------------------
Familjerätt inkl adoptioner: 2015-03-01--2015-03-31 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sjukvård: 
SoL: 2015-03-01--2015-03-31 
Färdtjänst: 2015-03-01--2015-03-31 
LSS: 2015-03-01--2015-03-31 

Justerandes signatur 

LL ~2) 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§56 Anmälningar 2015-05-19 
2015-SN-51 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger anmälningar till socialnämnden. 

Yrkanden 

17(18) 

DATUM: 2015-05-19 

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 

a) Protokollsutdrag från KF § 7, 2015 angående svar på motion om 
förändring av nuvarande avgiftsystem inom äldreomsorgen i Staffanstorps 
kommun (2014-SN-58). 

b) Beslut från Länsstyrelsen Skåne om statsbidrag till verksamhet med 
personligt ombud varvid Länsstyrelsen beviljar socialnämnden i 
Staffanstorps kommun medel för 0,5 tjänst som personligt ombud för år 
2015 med 151 200 kronor (2015-SN-31). 

d) Beslut från Socialstyrelsen om statsbidrag till kommuner och landsting 
för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
situation varvid Staffanstorps kommun beviljas 100 000 kronor i 
statsbidrag för år 2015 (2015-SN-34 ). 

e) Beslut från Förvaltningsrätten i Malmö angående laglighetsprövning 
enligt kommunallagen, frågan om inhibition; Socialnämnden i Staffanstorps 
kommuns beslut den 9 mars 2015, §22, får inte verkställas (2015-SN-17). 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2015-05-19 

§57 Övrigt 

Ordförandens signatur 

- Fråga från Rolf Jörgensson (SD) angående hemsjukvård som besvaras av 
vård och omsorgschef Ingela Löfberg. 

- Vård och omsorgschef Ingela Löfberg informerar om avvikelser från 
särskilt boende. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


