
Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 1 (16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2015-08-24 
18.00 - 19.10 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§ 71 - § 81 ( ej § 7 5) 

Liliana Lindström (M) ordförande 
Pia Jönsson (S) Birgitta Heyle-Wiahl (FP) 
Gopakumar Nair (S) Hans Rochester (M) 
Annika Plym Olsson (S) Maria Hemåker Apell (M) 
Jörgen Kinnstad (SD) Robert Hjunstorp (M) 
Cecilia Cavallin (MP) Ninda Menkus (M) 

Kristina Saunders (S) Bodil Hansson (S) 
Clas Andersson (FP) Anita Östergren (SPI) 
Joakim Borglin (KD) Rolf Jörgensson (SD) 
Ingela Löfberg, vård och omsorgschef 
Hillevi Ventura, kvalitetssamordnare socialtjänsten 
Anneli Nilsson, tf chef individ och familjeomsorgen och 
chef förebyggande enheten barn och unga 
Margaret Fritz, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 
71-74 
Birgitta Larsson, Attendo del av § 73 
Malin Nikula, Attendo del av § 73 
Daniel Bevreus, Humana del av§ 73 
Tina Andersson, Humana del av§ 73 
Karin Chrisander, Klöverlyckan, del av§ 73 
Eva Palmqvist, nämndsekreterare 

Pia Jönsson (S) 
Rådhuset 2015-08-31 klockan 16.00 

~~ D.L,~~ ~ 
9,t<:1f· an e Liliana [mdström (M) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 2(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-08 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Socialnämnden 
2015-08-24 
18.00 - 19.10 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§§ 71 - 74, 76 - 81 (§ 75 omedelbart justerad) 

2015-09-01 
2015-09-23 
Rådhuset 

Ordförandens signatur Juste randes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 3(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-08 

Innehållsförteckning 

§71 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet ............................ 4 
§ 72 Godkännande av föredragningslista ............................................................ 5 
§ 73 Information om kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser 2014 för 

verksamheter på entreprenad inom äldreomsorgen ..................................... 6 
§74 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2014 för vård och omsorgs 

verksamheter ................................................................. ............................. 7 
§ 76 Information om Öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård ........ 8 
§ 77 Information om Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård .... ..... 9 
§ 78 Informationshanteringsplan för handlingar inom allmän administrativ styr-

och stöd verksamhet samt ekonomiadministration - nämnder .................... 10 
§79 Redovisning av domar 2015 .. ................................... .......................... ...... 12 
§80 Redovisning av delegationsbeslut 2015 ...... .... ........................................... 13 
§81 Anmälningar 2015-08-24 .............................. .............. ... .... ...................... 16 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 4(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-06-08 

§71 Fastställande av tid och plats för justering av 

protokollet 

Socialnämnd e n beslutar 

att utse Pia Jönsson (S) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 31 augusti 2015 
klockan 16.00. 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

?f 



Statt a nstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(16) 

DATUM: 20 15-06-08 

§72 Godkännande av föredragningslista 

Socia lnämnde n beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 6( 16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-08 

§73 Information om kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelser 2014 för 

verksamheter på entreprenad inom äldreomsorgen 
2015-SN-45 

Soc i a lnämnde n beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärende b es krivn i ng 

Företrädare för Attendo, Humana och Klöverlyckan informerar och 
besvarar frågor med utgångspunkt i kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelser 2014 för verksamheter på entreprenad inom 
äldreomsorgen. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur U td r agsbestyrka nde 

ll .f. 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 7(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-08 

§74 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2014 

för vård och omsorgs verksamheter 
2015-SN-44 

Socialnämnden beslutar 

att anta föreliggande kvalitets- respektive patientsäkerhetsberättelser fö r 
2014 och publicera dessa på kommunens hemsida. 

Ärendebeskrivning 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om ledningssystem (SOSFS 2011:9) ska vå rdgiva ren 
dokumentera både sitt systematiska kvalitetsarbete samt 
patientsäkerhetsarbete i en kvalitets- respektive patientsäkerhetsberättelse 
varje år. 

I berättelserna ska det framgå hur det systematiska kvalitetsarbetet och 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående å r, vilka åtgärder 
som har vidtagits samt vilka resultat som uppnåtts för att säkra kvaliteten 
och patientsäkerheten. Båda berättelserna ska hållas tillgängliga fö r den 
som önskar få ta del av dessa . 

Dokumenten har nu reviderats efter återremiss av socialnämnden 
2015-06-08. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden besluta r att 
anta förel iggande kvalitets- respektive pa tientsäkerhetsberättelser fö r 2014 
och publicera dessa på kommunens hemsida. 

Bes lutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endast fö religger ett förs lag till beslut och 
finner att socia lnämnden beslutat i enlighet med detta . 

Särskilt yttrand e 

Pia Jönsson (S) lämnar särskilt yttrande, bilaga § 74. 

Beslut s underlag 

Kvalitetsberättelse vå rd och omsorg 2014, daterad 2015-08-03 

Patientsäkerhetsberä ttelse vå rd och omsorg 2014, daterad 2015-08 -03 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Särskilt yttrande 
Socialnämndens kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse 2014 för 
vård och omsorgs verksamheter 

Staffanstorps kommun utgår från att vara "Framtidens kommun" och i framtidens kommun 
anser vi socialdemokrater att man ska åldras med trygghet och tillgång till en god och säker 
vård och omsorg. Vad vi kan konstatera från kvalitetsrapporten för 2014 är att endast 
40 % av vårdtagarna upplever sig trygga inom hemtjänsten och 43 % på våra särskilda 
boende. Vi socialdemokrater anser att Staffanstorps kommun kan bättre. 

Det är beklagligt att Staffanstorps kommun inte har kommit längre med arbetet kring 
kvalitetsregister som Senior alert och BPSD (beteendemässiga och Psykiska Symtom vid 
Demens). Detta är två nationella kvalitetsregister för vård och omsorg med syfte att förbättra 
det förebyggande arbetet kring den enskilde. Senior alert registrerar riskbedömningar och 
åtgärder som vidtas för att därmed förbättra vård och omhändertagandet och öka säkerheten 
för den enskilde i kommunernas sociala omsorger. Det är ett väl utarbetat och bra 
kvalitetsregister som registrerar risk för fall, trycksår, onormal viktnedgång, monohälsa och 
blåsdysfunktion/inkontinens. 

BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) är ett arbetssätt och en 
behandlingsmetodik för aggressivitet, oro, hallucinationer och sömnstörningar. Olika 
individanpassade vårdåtgärder som kan användas för att minska eller undvika behov av tvång 
och/eller läkemedel. Staffanstorps kommun har även gått miste om prestationspengar som 
staten har delat ut för arbetet med dessa två kvalitetsregister. 

Hjärup 150830 

l on,")01) 
Pia Jön on (S) 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 8(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-06-08 

§76 Information om Öppna jämförelser av social 

barn- och ungdomsvård 
2015-SN-70 

Socia l n ä mn d e n b es luta r 

att lägga informationen till handlingarna . 

Äre ndebeskrivn i ng 

Kvalitetssamordnare socialtjänsten Hillevi Ventura redogör för rapport om 
Öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård. 

Yr ka nden 

O rdfö randen Liliana Lindström (M ) yrkar att socialnämnden beslutar a tt 
lägga info rmationen till handlingarna. 

Bes lut sgån g 

Ordfö randen konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att socialnämnden besluta t i enlighet med detta . 

Be s luts underl a g 

Rapport om Öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård 

Ordförandens signatur J usterandes signatur Utd ragsbestyrka nde 



5 taff anstorps 
kommun 

Socialnämnden 9(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-08 

§77 Information om Öppna jämförelser av missbruks

och beroendevård 
2015 - SN-71 

Soc i alnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Kvalitetssamordnare socialtjänsten Hillevi Ventura redogör fö r rapport o m 
Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
lägga info rmationen till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att socia lnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunde rlag 

Rapport om Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 10(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-08 

§78 Informationshanteringsplan för handlingar inom 

allmän administrativ styr- och stödverksamhet 

samt ekonomiadministration - nämnder 
2015-SN-69 

Socialnämnden bes l utar 

att anta förslag på informationshanteringsplan för handlingar inom allmän 
administrativ styr- och stödverksamhet samt ekonomiadministration -
nämnder samt 
att samtidigt, som förslag på informationshanteringsplan för handlingar 
inom allmän administrativ styr- och stödverksamhet samt 
ekonomiadministration - nämnder antas, upphäva samtliga tidigare 
informationshanteringsplaner (dokumenthanteringsplaner) som rör allmän 
administrativ styr- och stödverksamhet samt ekonomiadministration. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har föreslagits anta en informationshanteringsplan i 
enlighet med Staffanstorps kommuns arkivreglemente. En 
informationshanteringsplan för handlingar inom allmän administrativ styr
och stödverksamhet samt ekonomiadministration för samtliga nämnder har 
nu tagits fram som bygger på nämnda plan för kommunstyrelsen 
Syftet är att handlingar inom allmän administrativ styr- och stödverksamhet 
samt ekonomiadministration ska hanteras på samma sätt inom alla 
verksamheter i kommunen oavsett nämnd eller styrelse. 
Informationshanteringsplanen fungerar som styrdokument för flödet av 
allmänna handlingar inom verksamheterna och anger vilka handlingar som 
får ga llras, när detta ska ske, vilka handlingar som ska bevaras för 
framtiden, rutiner och förvaringsplatser för handlingarna. På så sätt ger 
informa tionshanteringsplanen myndigheten nödvändig kontroll och 
överblick över sina allmänna handlingar och samtidigt förbättras 
allmänhetens möjligheter till insyn och till eftersökning av information hos 
myndigheten. 
Översyn av informationshanteringsplanen ska göras årligen och revideras 
vid behov (§ 6 arkivlagen). 
När denna plan antas upphör samtliga tidigare 
informationshanteringsplaner rörande handlingar inom allmän 
administrativ styr- och stödverksamhet och ekonomiadministration att 
gä lla . 

Yrka nde n 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
anta förslag på informationshanteringsplan för handlingar inom allmän 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

lA 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 11(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-06-08 

Forts. § 78 

administrativ styr- och stödverksamhet samt ekonomiadministration -
nämnder samt att samtidigt, som förslag på informationshanteringsplan för 
handlingar inom allmän administrativ styr- och stödverksamhet samt 
ekonomiadministration - nämnder antas, upphäva samtliga tidigare 
informa tionshanteringsplaner (dokumenthanteringsplaner) som rör allmän 
administrativ styr- och stödverksamhet samt ekonomiadministration. 

Be s l utsgå ng 

Ordföranden konstatera r att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att socia lnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Be s lutsunder l a g 

Tjänsteskrivelse, 2015-07-07 
Förslag till informationshanteringsplan för handlingar inom allmän 
administrativ styr- och stödverksamhet samt ekonomiadministra tion -
nämnder, 2015-07-07 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nde 

?f 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 12(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 20 15-06-08 

§79 Redovisning av domar 2015 
2015-SN-5 

Socialnä mnden bes l utar 

att redovisningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 

I ärendet föreligger domar avseende beslut inom socialnämndens 
verksamhetsområde. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
godkänna redovisningen. 

Beslutsgå ng 

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

Bes lutsunde rl a g 

Förvaltningsrätten i Malmös dom avseende bistånd enligt 4 kap 1 § 
socia ltjänstlagen (Sol) daterad 2015-05-25 

Förvaltningsrätten i Malmös dom avseende bistånd enligt socia ltjänstlagen 
daterad 2015 -06-08. 

Förvaltningsrätten i Malmös dom avseende bistånd till boende enligt 
socia ltjänstlagen daterad 2015-06-09. 

Kammarrätten i Gö teborgs dom avseende beredande av vård av unga 
da terad 2015-06-25 . 

Förvaltningsrätten i M almös dom avseende återkrav av utgivet ekonomiskt 
bistånd enligt socialtjänstlagen daterad 2015-06-25 . 

Kammarrätten i Göteborgs dom avseende bostadsanpassningsbidrag 
daterad 2015-07-01. 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

?f. 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 13(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-08 

§80 Redovisning av delegationsbeslut 2015 
2015-SN-6 

Socialnämnden beslutar 

att redovisningen av delega tionsbeslut go dkänns. 

Ärendebeskrivning 

Följande beslut anmäls som har fattats i enlighet med gällande 
delega tionsordning fö r socialnämnden. 

Arbetsutskottets beslut 2015-06-09 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 76 Anmälan om missförhållande enligt Lex Sarah 
§ 77 Anmälan om missförhålla nde enligt Lex Sarah 
§ 78 Anmälan om missförhålla nde enligt Lex Sarah 
§ 7 9 Ansökan om LSS-insats i from av bostad med särskild service jml § 9:9 
LSS 
§ 80 Ansökan om LSS-insa ts i from av bostad med särskild service jml § 9:9 
LSS 
§ 81 Ansökan om LSS-insats i from av bostad med sä rskild service jml § 9:9 
LSS 
§ 82 Ansökan om bistånd jml 4 kap 1 § SoL i form av fo rtsatt 
anhö rigvårdare 
§ 83 Utredning avseende se rvering av alkoholdrycker 
§ 84 Stadigvarande fa miljehemsplacering jml 11 § L VU 
§ 85 Övervägande enligt 14 § 2 st punkt 1 LVU av om beslut om 
umgängesbegränsning behövs 
§ 86 Övervägande enligt 14 § punkt 2 L VU av om beslu t om att ej röja 
vistelseorten fortfa rande behövs 
§ 87 Stadigvarande p lacering i familjehem 
§ 88 Stadigvarande placering i familjehem 
§ 89 Stadigvarande placering i familjehem 
§ 90 Stadigvarande placering i familjehem 
§ 9 1 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL 
§ 92 Omprövning vid p lacering enligt 13 § LVU 
§ 93 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL 
§ 94 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 95 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL 
§ 96 Urva lsä renden, Vård och omsorg 
§ 97 Urva lsärenden , Individ- och familjeomsorg 
§ 98 Överklagande 
§ 99 Yttrande till Kammarrätten 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

LL 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 14(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-08 

Forts. §80 

Arbetsutskottets beslut 2015-07-06 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 102 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 103 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 104 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 105 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 106 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 107 Åtgärder kring handläggning av bostadsanpassningsbidrag 
§ 108 Anmälan om missförhållande enligt Lex Sarah 
§ 109 Anmälan om missförhållande enligt Lex Sarah 
§ 110 Ansökan enligt lagen om vård av missbrukare 
§ 111 Förlängning av insats/eftervård 
§ 112 Utredning jml 11 kap 1 § SoL 
§ 113 Placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 114 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Arbetsutskottets beslut 2015-07-31 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 117 Förlängning av insats/eftervård enligt 4 kap SoL 
§ 118 Ansökan om bistånd jml 4 kap 1 § SoL till utslussningsboende 

Ordförandebeslut: 
Socialnämndens ordförande beslutade 2015-07-07 att enligt 4 kap 1 § SoL 
avslå ansökan om en natts boende då rätt till bistånd inte förelåg då 
möjlighet att lösa boendesituationen fanns genom egna kontakter. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-07-07 att bevilja bistånd till 
boende på vandrarhem tiden 2015-07-07-2015-07-13 en ligt 4 kap 1 § SoL. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-07-20 att bevilja bistånd till 
boende på vandrarhem tiden 2015-07-20-2015-07-24 en ligt 4 kap 1 § SoL. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-08-03 att bevilja bistånd enligt 
4 kap 1 § SoL i form av tillfällig placering i familjehem. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-08-03 att bevilja bistånd enligt 
4 kap 1 § SoL i form av tillfällig placering i familjehem. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-08-05 att bevilja akutboende i 
form av hotell, fem nätter, till en kostnad om 595 kr per natt. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-08-07 att bevilja bistånd i form 
av boende på vandrarhem under perioden 2015-08-07-2015-08-10. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffans torps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 15(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-06-08 

Forts§ 80 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socia lnämnden besluta r att 
redovisningen av delega tionsbeslut godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finne r att socia lnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 16(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-08 

§81 Anmälningar 2015-08-24 
2015-SN-51 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Föreligger anmälningar till socia lnämnden enligt följande. 
Beslut angående riktlin jer gä llande nyttigheter för förtroendevalda, 2015-
05-22 (2015-KS-244 ). 

Protokollsutdrag från KF § 74, 2015 angående införande av 
va lfrihetssystem enligt LOV.inom särskilt boende (2015-SN-17). 

Protokollsutdrag KF § 73, 2015 . Beslut om budget 2016 för Staffanstorps 
kommun inklusive flerårsplan 2017- 2018. (2015-SN-65 ). 

Region Skånes Handlingsplan till "Ramöverenskommelse om samverkan 
mellan Region Skåne och Skånes kommuner gä llande personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt barn och ungdom som ha r eller riskerar att 
utveckla psykisk ohälsa" för år 2016 (2015-SN -68). 

Beslut från Inspektionen för vård och o msorg (IVO) daterat 2015-07-01 om 
anmälan enligt 14 kap 7 § SoL inom verksamhetsområde äldreomsorg vid 
korttidsboende rörande handhavande av kontanta medel; IVO avslutar 
ärendet (2015-SN-47 ). 

Beslu t från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) datera t 2015-07-10 om 
anmälan enligt Lex M aria vid korttidsboende; IVO avslutar ärendet (2015-
SN-52) 

Beslut från Inspektionen fö r vå rd och omso rg (IVO) daterat 2015-07-03 om 
anmälan enligt Lex Sarah ino m verksamhetsområde funk tionsnedsä ttning 
LSS vid Humana Assistans AB, Ma lmö; IVO avslutar ärendet. 

Yrkanden 

O rdföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar a tt 
lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur Justera ndes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 

Sammanträdes tid: 

Plats: 

Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 

2015-08-24 

Klockan 18.00 - 19.10 

Rådhuset 

§ 75 

Liliana Lindström (M) ordf. 

Pia Jönsson (S) 
Birgitta Heyle-Wiahl (FP) 

Gopakumar Nair (S) 

Hans Rochester (M) 
Maria Hemåker Apell (M) 

Robert Hjunstorp (M) 

Ninda Menkus (M) 

Kristina Saunders (S) 

Bodil Hansson (S) 

Rolf Jörgensson (SD) 

Ingela Löfberg 
Hillevi Ventura 

1 (5} 

DATUM: 2015-08-24 

Annika Plym Olson (S) 

Jörgen Kinnstad (SD) 

Cecilia Cavallin (MP) 

Clas Andersson (FP) 

Anita Östergren (SPI) 

Joakim Borglin (KD) 
Anneli Nilsson 

Eva Palmqvist 

Justering: klockan 19.15 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur u Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SOCIALNÄMNDEN 2(5) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL DATUM: 2015-08-24 

Anslag I Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslu tsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdes tid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Socialnämnden 
2015-08-24 
Klockan 18.00 - 19.10 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§ 75 

2015-08-25 
2015-09-16 
Rådhuset 

·-- ------ ---- -- -- -- --- --- ----------- -- ----- --- -- --- ------ ----- -------- ---- --------- --- --- --- - ------ --- ---

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

?f 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

§ 75 Avgift inom vård och omsorg 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

N 

3(5) 

DATUM: 2015-08-24 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

§ 75 Avgift inom vård och omsorg (2014-SN-83) 

Socialnämnden beslutar dels 

att upphäva sitt beslut den 14 april 2015 § 39, samt 
dels föreslå kommunfullmäktige besluta 

4(5) 

DATUM: 2015-08-24 

att, då fr o m den 1 oktober 2015, ska uttas dels en avgift uppgående till 
900 kronor för varje beviljad insatsperiod avseende stödformen "Hem
team", dels en avgift om 400 kronor per gång för av vårdtagare begärd 
hämtning av sådana tekniska hjälpmedel som ska återlämnas till kommu

nen. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Ärendebeskrivning 

Vid socialnämndens sammanträde den 14 april 2015, § 39, har handlagts 
ärende med förslag innehållande att vissa nya avgifter inom socialnämn
dens vård- och omsorgsverksamhet skulle börja uttas from den 1 juli 

2015. 

Socialnämndens beslut i ärendet har givits ett annat innehåll än som åsyf
tats, i följd varav i ärendet aktualiserade nya avgiftsbestämmelser ännu 

inte har börjat gälla. 

Vid detta förhå llande bör nytt beslut fa ttas snarast möjligt om fö reslagna 

nya avgiftsbestämmelser. 

Yrkanden 
Ordförande Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
dels att att upphäva sitt beslut den 14 april 2015 § 39, samt dels föres lå 
kommunfullmäktige besluta att, då fr o rn den 1 oktober 2015, ska uttas 
dels en avgift uppgående till 900 kronor för varje beviljad insatsperiod av
seende stödformen "Hemteam", dels en avgift om 400 kronor per gång för 
av vårdtagare begärd hämtning av sådana tekniska hjälpmedel som ska 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

.f 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SOCIALNÄMNDEN 5(5) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-24 

återlämnas till kommunen samt att protokollet över beslutet ska vara fö
remål för omedelbar justering. 

Pia Jönsson (S) yrkar att socialnämnden ska besluta att upphäva sitt beslut 
den 14 april 2015 § 39, dels föreslå kommunfullmäktige besluta att, då 
fr o m den 1 oktober 2015, ska uttas dels en avgift uppgående till 900 kro
nor för varje beviljad insatsperiod avseende stödformen "Hemteam", dels 
en avgift om 200 kronor per gång för av vård tagare begärd hämtning av 
sådana tekniska hjälpmedel som ska återlämnas till kommunen. 

Cecilia Cavallin (MP) instämmer i Pia Jönssons (S) yrkande. 

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
fa ller 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 (SO), Robert 
Hjunstorp (M), Ninda Menkus (M), Liliana Lindström (M) samt 4 nej
röster från Pia Jönsson (S), Gopakumar Nair (S), Annika Plym Olson (S) 
och Cecilia Cavallin (MP) 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-13 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-31 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande ~r. 



Reservation 
Avgift för hämtning av hjälpmedel 

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 150824 


