
Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 
Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

2015-11-16 
18:00 - 19.00 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§§ 109 - 119 

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

1 (15) 

Annika Plym Olson (S) Maria Hemåker Apell (M) 

Övriga deltagare: 
Ersättare: 

lnsynsplats: 
Tjänstemän: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur~ 

Jörgen Kinnstad (SD) Robert Hjunstorp (M) 
Cecilia Cavallin (MP) Daniel Neving (C) 

Ninda Menkus (M) 
Bodil Hansson (S) 
Anita Östergren (SPI) 
Raili Pikkusaari (V) 

Kristina Saunders (S) 
Clas Andersson (FP) 
Joakim Borglin (KD) 

Maria Stellinger Ernblad, Socialchef 
Anneli Nilsson, Chef individ och familjeomsorgen 
Ingela Löfberg, Vård och omsorgschef 
Anita Enqvist, Myndighetschef 
Susanne Bresby, Silviasjuksköterska §§ 109-111 
Eva Palmqvist, Nämndsekreterare 

Pia Jönsson (S) 
Rådhuset, 2015-11-27, klockan 08.00 

tfl.~ist 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 2( 15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1- 16 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Besl u tso rgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Socialnämnden 
2015-11-16 
18.00 - 19.00 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§§ 109 - 119 

2015-11-30 
2015-12-22 
Rådhuset 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 3(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11 -1 6 

Innehållsförteckning 

§ 109 Faststä llande av tid och plats fö r justering av protokollet .......................... .. 4 
§ 110 Godkännande av föredragningslista ...... .. ...... .... ... .... .............. ... ... ............... 5 
§ 111 Information av Silviasjuksköterska Susanne Bresby .... .. .. ...................... ...... 6 
§ 112 Socialchefen informerar .. .. .. ... ... ..................... .. ..... .. ... ... ..... .............. ... .. ..... . 7 
§ 113 Riktlinjer och rutin för hantering av privata medel inom vå rd och omsorg. 8 
§ 114 Social jo ur .... .... .. ....... ... .... .... .. .. ..... ........ .. ... ..... ... .. ..... .... ..... ..... ................ ... 9 
§ 115 Kvartals- och individrapporter 2015 enligt 4 kap 1 § Sol och 9 § LSS ..... 10 
§116 Sammanträdestider 2016 .. ... ..... ...... ..... .... .. ... .... ................. ....................... 11 
§ 117 Redovisning av delegationsbeslut 2015 ....... ............ ............. ..... ... .. ... ........ 12 
§ 11 8 Anmälningar 2015 ..... ........................ ... ............. ... .. .. .. .... ...... .... ... ............. 14 
§ 119 Övrigt .. .... ...... ................. ... .... ........ .. .. .. .. ....... ...... ............. .. ....................... 15 

Ordfö randens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Sta ffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(15) 

DATUM : 2015-1 1-16 

§109 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att utse Pia Jönsson (S) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll på Rådhuset i Staffa nstorp fredagen den 2 7 november 2015 
klockan 08.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

9 f 



Socialnämnden 5(1 5) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-16 
Staffanstorps 

kommun 

§110 Godkännande av föredragningslista 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föredragnings listan. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Socialnämnden 6( 15) 

Staffanstorps 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-16 

§111 Information av Silviasjuksköterska Susanne Bresby 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlinga rna. 

Ärendebeskrivning 

Silviasjuksköterska Susanne Bresby informerar om demensvården i 
Staffanstorps kommun samt om trygghetsresor. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

~ 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§112 Socialchefen informerar 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Socialchefen informerar om följande. 
iPad till förtroendevalda 
Ensamkommande barn 
Ekonomisk uppföljning januari - oktober 2015 

7(15) 

DATUM: 2015-11-16 

Ordförandens signatur ~ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 8(1 5) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-11-1 6 

§113 Riktlinjer och rutin för hantering av privata medel inom 

vård och omsorg 
2015-SN-93 

Socialnämnden beslutar 

att an ta reviderade Riktlinjer och ru t in fö r hantering av privata medel inom 
vård och omsorg. 

Ärendebeskrivning 

I samband med en Lex Sarahutredning avseende hantering av en 
vårdragares kontanter, upptäcktes bland annat brister i kommunens 
gä llande rutin för hantering av privata medel. Ett av utredningens 
åtgärdsförslag var a tt rutinen bör ses över och uppdateras med en del om 
hur brukares behov ska tillgodoses när de inte har anhörig eller god man 
som kan tillvarata brukarens intresse. I rutinen bör även beaktas hur 
brukarens intresse ska tas ti llvara när denne in te är vid fullt medvetande. 
Förslag till reviderade rutiner h ar utarbeta ts av enhetschef Ola Bentzen och 
enhetschef Anita Enqvist. Förslaget omfattar dels generella riktlinjer som 
gä ller a lla utförare av inom vård och omsorg, priva ta utförare såväl som 
kommunala, dels lo ka la rutiner för kommunal verksamhet. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socia lnämnden beslutar att 
anta reviderade Riktlinjer och rutin för hantering av privata mede l inom 
vård och omsorg. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta tera r att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att socialnämnden besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-28 
Förslag ti ll reviderade "Riktlinjer och rutin fö r hantering av privata medel 
inom vård och omsorg" daterad 2015-10-27 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

9f. 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 9( 15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-1 1-16 

§114 Social jour 
2015-SN-95 

Socialnämnden beslutar 

att Staffanstorps kommun ansluter sig till och tecknar avtal med Social Jour 
Syd. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps kommun köper idag tjänsten Socia l Jour av Lunds 
jourverksamh et. Jourverksamhet ti llhandahå lls under vissa specifika 
tidsinterva ll. Lund h ar ut rett om de kan erb juda en heltäckande jour till 
kra nskommuner men kommit fram till att man inte kommer att erbjuda 
den tjänsten. 

Staffanstorps kommun har fått möjlighet att ansluta sig till Social Jour Syd . 
Det innebär att tillgång ti ll en h eltäckande jour. Såvä l Lomma som Kävl inge 
har önskat att gå med i Social Jour Syd men Socia l Jour Syd ha r endast 
tackat ja till Staffanstorp. 

Yrkanden 

O rdföranden Liliana Lindström (M) yrkar, med ins tämmande av Pia 
Jönsson (S), att socialnämnden beslutar att Staffanstorps kommun anslu ter 
sig till och tecknar avta l med Social Jour Syd. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att socia lnämnden bes lutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse da terad 2015-11-05 

Ordförandens signat~ Justerandes signatu r Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 10( 15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11 -1 6 

§115 Kvartals- och individrapporter 2015 enligt 4 kap 1 § Sol och 

9 § LSS 
2015-SN-55 

Socialnämnden beslutar 

att rapporterna godkänns samt 
att kvarta ls- och individrapporter överlämnas till revisorerna och kvarta ls
rapporter överlämnas ti ll kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Enligt socia ltjänstlagen 16 kap§ 6 f-h och § 28 f-g LSS är socia lnämnden 
skyldig att rapportera a lla gynnande bes lut enligt 4 kap 1 § SoL respektive 
9 § LSS, som inte verkstä llts inom tre månader eller avbrott i verkstä llighet 
där biståndet inte åter verkstä llts inom tre månader från datum fö r avbrott. 
Rapportering ska ske en gång per kvartal till socialstyrelsen, kommunens 
revisorer och kommunfu llmäktige. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
rapporterna godkänns samt att kvartals- och individrapporter överlämnas 
till revisorerna och kvartalsrapporter överlämnas till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ord föranden konstaterar att det endast före ligger ett förs lag til l beslut och 
finner att socialnämnden beslu tat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-30 
Kvarta lsrappor ter avseende kva rtal 3, 2015 för individ och famil jeomsorg 
och vård och omsorg 
Fem individrapporter inom verksamhetsområ de ä ldreomsorg, där en av 
rapporterna avser återrapport om att beslutet har verks tällts. 
Tre individrapporter inom verksamhetsområde funktio nshinder, SoL, va rav 
en rapport avser avbro tt i verkstä llighet 
Åtta individrapporter inom verksamhetsområde funktionshinder, LSS, 
varav tre rapporter avser avbrott i verkstä llighet 
En individrapport inom verksamhetsområde Individ och famil jeomsorg, 
som avser avbrott i verkställighet 

Ordförandens signatur }\J\___. Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

~.p 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 11 (15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 11 -16 

§116 Sammanträdestider 2016 
2015-SN-94 

Socialnämnden beslutar 

att hålla sammanträden under år 201 6 enligt föreliggande fö rslag. 

Ärendebeskrivning 

I ärendet före ligger förs lag till sammanträdesdatum 2016 fö r 
soc ialnämnden enligt föreliggande förslag. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socia lnämnden beslutar att 
hålla sammanträden under å r 2016 enligt föreliggande förs lag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag ti ll beslut och 
finner att socia lnämnden beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrivelse daterad 2015-10-30 
Socia lnämndens mötestider fö r 2016 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 12(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-1 6 

§117 Redovisning av delegationsbeslut 2015 
2015-SN-6 

Socialnämnden beslutar 

att redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Ärendebeskrivning 

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

Arbetsutskottets beslut 2015-10-26 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 150 Ansökan om LSS-insats i form av bostad med särskild service 

jämlikt LSS § 9:9 
§ 151 Ansökan om utökade LSS-insatser jämlikt LSS § 9:2 
§ 152 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 153 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 154 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 155 Övervägande vid placering en ligt 6 kap 8 § SoL 
§ 156 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 157 Urvalsärenden, Vård och omsorg 
§ 158 Urvalsärenden, Individ och familjeomso rg 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-10-15 att jämlikt 4 kap 1 § SoL bevilja 
tre nätters boende på vandrarhem/hotellboende. 

Socialnämndens ordförande bes lutade 2015- 10-1 9 att jäml ikt 4 ka p 1 § SoL bevilja 
fem nätters boende på vandrarhem/hotellboende. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-10-22 att jämlikt 4 kap 1 § SoL bevilja 
sju nä tters boende på vandrarhem/hotellboende. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-10-2 3 att jämlikt 4 kap 1 § SoL bevil ja 
nio nätters boende på vandra rhem/hotellboende. 

Socia lnä mndens ordförande beslutade 2015-10-29 att jämlikt 4 kap 1 § SoL bevilja 
tre nätters boende på vandrarhem/hotellboende. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-10-29 att jämlikt 4 kap 1 § SoL bevilja 
tre nätters boende på vandrarhem/hotellboende. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-10-30 om tillfä llig omplacering jämlikt 
11 § LVU då det inte var möjlig t a tt bo kvar i d et dåvarande fa miljehemmet. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdr agsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 117 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 2015-10-01--2015-10-31 
Beslut ekonomi: 2015-10-01--2015-10-31 
Beslut utredning/behandling: 2015-10-01--2015-10-31 
Faderskap-/föräldraskap: 2015-10-01--2015-10-31 
Dödsboanmälan: ------------------
Familjerätt inkl adoptioner: 2015-10-01--2015-1 0-31 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sjukvård: 
SoL: 2015-10-01--2015-10-31 
Färdtjänst: 2015-10-01--2015-10-31 
LSS: 2015-10-01--2015-10-31 

13(15) 

DATUM: 2015- 11-16 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

lA_ 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§118 Anmälningar 2015 
2015-SN-51 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger anmälningar till socialnämnden enligt föl jande. 

14(15) 

DATUM: 20 15- 11-16 

Beslut daterat 2015 -10-15 från Inspek tionen för vå rd och omsorg (IVO) i 
ärende om anmälan enligt lex Sarah enligt LSS inom verksamhetsområde 
funktionsnedsä ttning LSS vid personlig assistans, Staffansto rp. IVO avslu tar 
ärendet (2015-SN-74-5). 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

15(15) 

DATUM: 201 5-11-1 6 

§119 Övrigt 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden å terkopplar reflektioner från dagens utbildning. 

Det noteras vidare att inbjudan till den gemensamma julavslutningen den 
14 december 2015 är utsänd till nämnden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 


