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Socialnämnden 2(27) 

Staffanstorps 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-07 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesda tum: 

Socialnämnden 
2015-12-07 
18.00 - 18.45 Sammanträdestid: 

Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

LJ_. 

Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§§ 120 - 136 

2015-12-15 
2016-01-07 
Rådhuset 

fi:~ 

Justera ndes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 3(27) 
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f? ' .. '\ . 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(27) 

DATUM: 20 15- 12-07 

§ 120 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att utse Pia Jönsson (S) att, tillsamma ns med ordföra nden, justera dagens 
protoko ll på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 14 december 2015 
klockan 14.00. 

Justera ndes signatur Utdragsbestyrkande 

-1.f. 



Socialnämnden 5(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-07 
Staffanstorps 

kommun 

§121 Godkännande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna fö redragningslistan. 

Ordföran~ ur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(27) 

DATUM: 2015-12-07 

§122 Socialchefen informerar 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlinga rna. 

Ärendebeskrivning 

Socialchefen Maria Stellinger Ernblad informera r om socialnämndens 
verksamheter och följande. 

Seniorplattformen 
Läget korttidsplatser och särskilt boende 
Arbetsma rkna dsenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 7(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 12-07 

§ 123 Brukarenkät avseende färdtjänst 
2015-SN-90 

Socialnämnden beslutar 

att informationen läggs till handlingarna samt 
att översända informationen till Kommunala handikapprådet och 
Kommunala seniorrådet. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med Staffanstorps kommuns avtal med bestä llningscentralen för 
fä rdtjänst, Samres AB, ska en årlig kundenkät genomföras av bolaget. 
Bilagt redovisas resulta tet av undersökningen. 

En enkät skickades ut till alla som var fä rdtjänstberättigade i Staffanstorps 
kommun i mars 2015, vilket var 570 personer. 
Sammanställningen är gjord av Samres AB. 

Sammantaget visar enkäten att kunderna är mycke t nöjda med färdtjänsten. 
Några negativa svar kan i vissa avseende härledas till att kunderna ibland 
blandar ihop Region Skånes sjukresor och fä rdtj ä nsten. Detta gäller i 
synnerhet frågorna 3 och 4. 

Representanter från pensionärs- och handikapporganisationer, Samres AB 
och Staffanstorps kommun träffas fyra gånger per år i ett samråd. 
På samråden framgår också tyd ligt att kunderna är mycket nöjda med 
färdtjänsten. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
a tt info rmationen läggs till handlingarna samt att översända informationen 
till Kommunala ha ndikapprådet och Kommuna la seniorrådet. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast fö religger ett fö rslag ti ll beslu t och 
finner att socialnämnden besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrivelse daterad 2015-10-19 
Bilagd Enkät färdt jänst 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 8(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-07 

§124 Verksamhetstillsyn särskilt boende Attendo 
2015-SN-98 

Socialnämnden beslutar 

att informationen läggs till handlinga rna samt 
att avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg daterat 2015-11-1 7. 

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 14 april 2015 genomfört en 
verksamhetstillsyn vid sä rskilda boendet Magnoliagården i Staffanstorps 
kommun vilket drivs på entreprenad av Attendo. Vid inspektionen 
framkom en del brister och Attendo M agnoliagården har 26 augusti 20 15 
redovisat vidtagna åtgärder. 

IVO har 13 oktober 2015 beslutat att de vidtagna åtgä rderna inte är 
tillräckliga. Då verksamheten från 1 januari 2016 övergår till annan 
utförare har IVO begärt att socialnämnden i Staffanstorp ska inkomma 
med en redovisning för hur nä mnden ska säkerställa att de kvarstående 
bristerna å tgärdas. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att informationen läggs till handlingarna samt att avge yttra nde ti ll 
Inspektionen för vård och omsorg daterat 2015-11 -17. 

Beslutsgång 

O rdfö randen konsta terar a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 20 15-11-18 
Yttrande avseende ti llsynsärende dnr 8.5-32137 samt 
bilaga 1) Beslut IVO dnr 8.5-1 1998/2015 -9, 
bilaga 2) Beslu t IVO dnr 8.5-11 998/201 5-13 och 
bilaga 3) Beslut IVO dnr 8.5-32137 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrka nde 

t.f 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 9(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 12-07 

§125 Riktlinjer för sociala jouren syd i handläggning av ärende 

för avtalskommunerna 
2015-SN-99 

Socialnämnden beslutar 

att anta i ärendet föreliggande riktlinjer för Sociala jouren Syd i 
handläggning av ärende för avta lskommunerna, att gälla från och med 
2016-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Nämnden har ingått avtal om samverkan om social jour enligt 3 kap 6 § 
andra stycket Socia ltjänstlagen. Vellinge kommun har huvudansva r och 
tillhandahåller jourverksamhet enligt upprättat avtal. Samverkan startar 
2016-01-01. För att Sociala jouren ska kunna utföra förekommande 
arbetsuppgifter krävs att socialnämnden antar riktlinjer med övergripande 
villkor, inriktning, och anvisning om upprättande av beslu tsunderlag samt 
vidaredelegering. 

Yrkanden 

Ordförande Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta att 
anta i ärendet fö religgande riktlinjer för Sociala jouren Syd i handläggning 
av ärende för avtalskommunerna , a tt gä lla från och med 2016-01-01. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast före ligge r ett förslag t ill beslut och 
finner att socialnämnden har bes lutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-19 
Riktlinjer fö r Sociala jouren Syd i handläggning av ärende för 
avta lskommunerna 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

·--{ -f 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§126 Ekonomisk uppföljning 2015 
2015-SN-39 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

10(27) 

DATUM: 2015-12-07 

Socialchefen Maria Stellinger Ernblad föredrar ekonomisk uppföljning för 
perioden januari - oktober 2015. 

Yrkanden 

Ordförande Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta att 
lägga informationen till handlingarna . 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse daterad 2015-11-19 
M ånadsuppföljning januari - oktober 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§127 Attestförteckning 2016 
2015-SN-101 

Socialnämnden beslutar 

att fa stställa Attestförteckning för 2016. 

Ärendebeskrivning 

Varje nämnd ska å rligen upprätta en a ttestförteckning. 

Yrkanden 

11 (27) 

DATU M: 2015-12-07 

Ordfö randen Liliana Lindström (M) yrkar att socia lnämnden ska besluta 
att fastställa Attestfö rteckning 2 016. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett fö rslag till beslut och 
finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse daterad 2 015-11-1 9 
Attestför teckning 201 6 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 12(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-07 

§ 128 Information om Genomförandeplaner 2015-2018 
2015-SN-100 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Socialchefen Maria Stellinger Ernblad informerar om Genomförandeplaner 
2015-2018. 

Ordföra ndens sig natu~ Juste randes signatur Utdragsbestyrkande 

~f i. ' 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 13(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-07 

§129 Motion om att inrätta en dietist för god och säker 

nutritionsvård 
2014-SN-107 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att, med hänvisning till det i ärendet redovisade, avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Laila O lsen (S) har väckt en motion om att inrätta en dietist för god och 
säker nutritionsvård. Kommunstyrelsens a rbetsutskott har 2014-11-24 
beslutat att remittera motionen till socia lnämnden för yttrande. 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-19 med yttrande före ligger i ä rendet. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar , med instämmande av Birgitta 
H eyle Wiahl (L) , att socialnämnden ska besluta att fö reslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att, med 
hänvisning ti ll det i ärendet redovisade, avslå motionen. 

Pia Jönsson (S) yrkar, med instämmande av Cecilia Cavallin (MP), att 
socialnämnden ska besluta föres lå kommunstyrelsen bes luta fö reslå 
kommunfullmä ktige besluta bifalla mo tionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller proposition på eget m.fl. och Pia Jönssons (S) m.fl. 
yrka nden och finner att socialnämnden har besluta t i enlighet med eget 
m.fl. yrkande. 

Omröstning begärs. 

Socialnämnden godkänner fö ljande omröstningspropos it ion . Den som 
bifaller ordförandens m .fl. yrkande röstar ja. Den som bifaller Pia Jönssons 
(S) m.fl. yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

M ed 6 ja-röster för ordförandens m.fl. yrkande och 5 nej-röster fö r Pia 
Jönssons (S) m .fl. yrkande, beslutar socialnämnden i enlighet med 
o rdförandens m.fl. yrkande. 

Ordförandens signatur J usterandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Statt ans torps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 14(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 12-07 

Forts. § 129 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej 

Liliana Lindström (M) X 
Pia Jönsson (S) X 
Birgitta Hevle-Wiahl (L) X 
Gopakumar Nair (S) X 
Hans Rochester (M) X 
Annika Plvm Olson (S) X 
Maria Hemåker Aoell (M) X 
Jörgen Kinnstad (SD) Rolf Jörgensson (SD) X 
Robert Hiunstorp (M) Ninda Menkus (M) X 
Cecilia Cavallin (MP) X 
Daniel Neving (C) X 
Totalt 6 5 

Reservationer 

Pia Jönsson (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga § 129. 
Cecilia Cavallin (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 201 5-11 -19 
Motion om att inrätta en dietist för god och sä ker nutritionsvå rd 
Protokollsutdrag KSAU § 213, 2014 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

LL 

Avstår 

-



Reservation 
Inrätta en dietist för god och säker 
nutritionsvård 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslut att avslå att införa en dietist 
för god och säker nutritionsvård. 

Undernäring ökar med åldern och det orsakar ofta stort mänskligt lidande som innebär 
längre vårdtider och ökat omvårdnadsbehov för den enskilde. Många äldre och svårt sjuka 
riskerar att utveckla undernäring, ett tillstånd som även kan ge upphov ti ll ökad risk för fall 
och trycksår. Ju tidigare nutritionsproblemen uppmärksammas desto större är möjligheterna 
att förhindra eller minska dess effekter. 

Enligt socialstyrelsen är det önskvärt att samtliga kommuner har en nutritionsansvarig dietist 
inom äldreomsorgen för att vara en kunskapsresurs i det förebyggande arbetet med att 
upptäcka och behandla undernäring för våra äldre personer. Dietistens yrkeskompetens utgör 
även en resurs för kontinuerlig kompetensökning och handledning för personalen för att 
äldreomsorgen ska kunna hålla en hög kvalite i arbetet med kost och nutrition 

Dietisten kan vara en viktig kunskapsresurs i arbetet med det förebyggande arbetet kring 
nutrition för de mest svårt sjuka äldre och i arbetet kring kvalitetsregistret Senior ale11 som 
förebygger b.la fall, undernäring, trycksår och munhälsa. 

Måltiden ska ses som en integrerad del i alla verksamheter och det är av stor vikt att samtlig 
personal har goda kunskaper för att stärka matglädjen och öka kunskapen om sambandet 
mellan mat, hälsa och välmående. Medarbetarna ska gemensamt bidra till att skapa goda 
förutsättningar för en lustfylld måltid och en positiv matupplevelse för den enski lde och i 
detta arbete är en dietist en stor kunskapsresurs. 

Staffanstorp 151207 

~~aldemokraterna 

, 1dt:fc5()T)01) 
Pia Jönsson (S) 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 15(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-12-07 

§130 Motion om en god personalkontinuitet i hemtjänsten i 

Staffanstorps kommun 
2014-SN-108 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att, med hänvisning till det i ärendet redovisade, avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Laila Olsen (S) har väckt en motion om en god personalkontinuitet i 
hemtjänsten i Staffanstorps kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
den 24 november 2014 § 214 beslutat att remittera motionen till 
socialnämnden för yttrande. Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-19 med 
yttrande fö religger i ä rendet. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Birgitta 
Heyle Wiahl (L), att socia lnämnden ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till det i 
ärendet redovisade, avslå motionen. 

Pia Jönsson (S) yrkar, med instämmande av Cecil ia Cavallin (MP), att 
socia lnämnden ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta bifalla motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m.fl. och Pia Jönssons (S) m.fl. 
yrkanden och finner att socialnämnden har beslu tat i enlighet med eget 
m.fl. yrkande. 

Omröstning begärs. 

Socialnämnden godkänner fö ljande omröstningsproposition. Den som 
bifaller ordförandens m .fl. yrkande röstar ja. Den som bifaller Pia Jönssons 
(S) m.fl. yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

M ed 6 ja-röster för o rdförandens m.fl. yrkande och 5 nej-röster för Pia 
Jönssons (S) m.fl. yrkande, beslutar socia lnämnden i enl ighet med 
o rdförandens m.fl. yrkande. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

~ 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 16(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-07 

Forts§ 130 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ta Nei 
Liliana Lindström (M) X 
Pia Jönsson (S) X 
Birgitta Hevle-Wiahl (L) X 
Gopakumar Nair (S) X 
Hans Rochester (M) X 
Annika Plvm Olson (S) X 
Maria Hemåker Apell (M) X 
Jörgen Kinnstad (SD) Rolf Jörgensson (SD) X 
Robert Hiunstoro (M) Ninda Menkus (M) X 
Cecilia Cavallin (MP) X 
Daniel Neving (C) X 
Totalt 6 5 

Reservationer 

Pia Jönsson (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga § 130. 
Cecilia Cavallin (MP) reserverar sig muntligen mot bes lutet. 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 20 15-11-1 9 
Motion om en god personalkontinuitet i hemtj änsten i Staffanstorps 
kommun 
Protokollsutdrag KSAU § 214, 2014 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Avstår 

-



Reservation 
Personalkontinuitet inom vård och 
omsorg 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslut att avslå 
motionen om god personalkontinuitet inom hemtjänsten i Staffanstorps 
kommun. 

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 
kvalitetsrapportens brukarenkät är att endast 40 % av vårdtagarna upplever sig 
trygga inom hemtjänsten och 43 % på våra särskilda boende. 

För oss socialdemokrater är kontinuiteten en viktig del i arbetet med att öka 
tryggheten för den enskilde. Vi socialdemokrater vill öka personalkontinuiteten 
genom att sätta ett mätbart mål där brukaren inte ska behöva få sina insatser 
utförda av mer än 15 olika personer per månad. 

Staffanstorp 151207 

För Socialdemokraterna 

~/1('.)i) 
Pia Jönsson (S) 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 17(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-1 2-07 

§131 Motion - Öka valfriheten inom äldrevården 
2015-SN-14 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att, med hänvisning till det i ärendet redovisade, avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har väckt en motion om att öka va lfriheten inom 
äldrevården. Kommunstyrelsen har 2015-01-26 beslutat att remittera 
motionen till socialnämnden för yttrande. Tjänsteskr ivelse daterad 
2015-11-19 med yttrande föreligger i ärendet. 

Yrkanden 

Ordföra nden Liliana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Birgitta 
Heyle Wiahl (L), att socialnämnden ska besluta fö reslå kommunstyrelsen 
besluta före~lå kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till det i 
ä rendet redovisade, avslå motionen. 

Pia Jönsson (S) yrkar, med instämmande av Cecilia Cavallin (MP), att 
socialnämnden ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta fö reslå 
kommunfullmäktige besluta bifalla motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller proposition på eget m.fl. och Pia Jönssons (S) m.fl. 
yrkanden och finner att socia lnämnden har beslutat i enlighet med eget 
m.fl. yrkande. 

Omröstning begärs. 

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

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för ordförandens m.fl. yrkande och 4 nej-röster fö r Pia 
Jönssons (S) m.fl. yrkande, beslutar socia lnämnden i enlighet med 
ordförandens m.fl. yrkande. 

Ordförandens signlÄA- Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 18(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 12-07 

Forts.§ 131 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nei 
Liliana Lindström (M) X 
Pia Jönsson (S) X 
Birgitta Hevle-Wiahl (L) X 
Gooakumar Nair (S) X 
Hans Rochester (M) X 
Annika Plym Olson (S) X 
Maria Hemåker Apel} (M) X 
Jörgen Kinnstad (SD) Ro lf Jörgensson (SD) X 
Robert Hjunstorp (M) Ninda Menkus (M) X 
Cecilia Cavallin (MP) X 
Daniel Neving (C) X 
Totalt 7 4 

Reservationer 

Pia Jönsson (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga § 131. 
Cecilia Cavallin (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet. 

Bes I utsunderl ag 

Tjänsteskrivelse 2015-11 -19 
Motion Öka valfriheten inom äldrevå rden 
Delegationsbes lut daterat 2015-01-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Avstår 

-

~ -



Reservation 
Valfrihet inom äldreomsorgen 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslut att 
avslå motionen om att öka valfriheten inom äldreomsorgen. 

Kommunfullmäktige fattade beslut om mål 2015-2018 för Staffanstorps 
kommun och i dessa mål framgår det att valfriheten för medborgaren av boende 
och omsorg ska öka och att det även bör vara möjligt att kunna välja ett 
kommunalt alternativ. 

Vi ser tydligt inom hemtjänst ordinärt boende hur efterfrågan på kommunalt 
alternativ har ökat kraftigt. Fram till 151001 har 34 % av vårdtagarna som är 
beviljade insatser från hemtjänsten valt ett kommunalt alternativ. Vi 
socialdemokrater anser att det är viktigt att lyssna på medborgaren och att 
Staffanstorps kommun ska kunna erbjuda den enskilde ett kommunalt alternativ 
när det gäller särskilt boende. 

Många känner en större trygghet när kommunen själv driver verksamheten. Vi 
tycker också att det är viktigt att det finns kommunala alternativ i möjligast mån 
i alla delar av kommunen. När man har verksamheter i offentlig regi så har man 
en helt annan möjlighet till inflytande, påverkan och insyn både för medborgare 
och politiker. Påverkan och inflytande kan exempelvis gälla meddelarskydd, 
bemanning, utbildning och kontinuitet i personalstyrkan, arbetsvillkoren, m.m. 
men inte minst kvaliteten i verksamheten. 

Staffanstorp 151207 

För Socialdemokraterna 

Q~J)Clf') 
Pia Jönsson (S) 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 19(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-12-07 

§132 Motion om familjecentral i Hjärup 
2015-SN-12 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föres lå kommunfullmäktige 
besluta 

att, med hänvisning till det i ä rendet redovisade, avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Laila O lsen (S) har väckt en motion om fami lj ecentra l i Hj ärup. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2014-12-08 besluta t att remittera 
motionen till socialnämnden för yttrande. Tjänsteskrivelse daterad 
2015-11-19 med yttrande föreligger i ärendet. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Birgitta 
Heyle Wiahl (L), att socialnämnden ska besluta föres lå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmä ktige besluta att, med hänvisn ing till det i 
ärendet redovisade, avslå motionen. 

Pia Jönsson (S) yrkar, med instämmande av Cecilia Cavallin (MP), att 
socialnämnden ska besluta föres lå kommunstyrelsen besluta föres lå 
kommunfullmäktige besluta bi fa lla motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller proposition på eget m.fl. och Pia Jönssons (S ) m.fl. 
yrkanden och finner a tt socia lnämnden ha r beslutat i enlighe t med eget 
m.fl. yrkande. 

Omröstning begärs. 

Socialnämnden godkä nner fö ljande omröstningsproposition. Den som 
bifa ller ordförandens m.fl. yrka nde röstar ja. Den som bifa ller Pia Jönssons 
(5) m.fl. yrkande röstar nej . 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster för ordförandens m.fl . yrkande och 4 nej-röster fö r Pia 
Jönssons (5) m.fl. yrkande och 1 avstår, beslu tar socia lnämnden i enlighet 
med o rdförandens m.fl. yrkande. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

( -t 



Socialnämnden 20(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-12-07 
Staffans torps 

kommun 

Forts. § 132 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nei 
Liliana Lindström (M) X 
Pia Jönsson (S) X 
Birgitta Hevle-Wiahl (L) X 
Gopakumar Nair (S) X 
Hans Rochester (M) X 
Annika Plvm Olson (S) X 
Maria Hemåker Apell (M) X 
Jörgen Kinnstad (SD) RolfJörgensson (SD) 
Robert Hiunstoro (M) Ninda Menkus (M) X 
Cecilia Cavallin (MP) X 
Daniel Neving (C) X 
Totalt 6 4 

Reservationer 

Pia Jönsson (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga § 132. 
Cecilia Cavallin (MP) reservera r sig muntligen mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 2015-11-19 
Motion om familjecentral i Hjärup 
Protoko llsutdrag KSAU § 221, 2014 

Ordf örandcns sig~ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Avstår 

X 

1 



Reservation 
Familjecentral i Hjärup 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslut att 
avslå motionen om familjecentral i Hjärup. 

Den senaste tiden har Hjärup expanderat mycket och det är främst barnfamiljer 
som flyttar till Hjärup. Vi socialdemokrater anser att det är på tiden att se över 
möjligheterna att inrätta en familjecentral även i Hjärup. Vi anser att det är av 
stor vikt att samla den kompetens som finns kring barn, mödravård, öppen 
förskola och kanske också inkludera tandvården för att få en helhet i det 
förbyggande arbetet kring barns hälsa och stöd till familjer. 

Vi anser att Staffanstorps kommun ska fortsätta en dialog tillsammans med 
regionen om ett gemensamt samarbete med en familjecentral i Hjärup 

Staffanstorp 151207 

För Socialdemokraterna 

~7\ ~ 
Pia Jönsson (S) 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 21(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-07 

§133 Motion om att avbryta kundval enligt LOV inom 

hemtjänsten och införa en ny modell för resurs- och 

kvalitetsuppföljning 
2014-SN-109 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäkti ge 
besluta 

att, med hänvisn ing till det i ärendet redovisade, avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Laila O lsen (S) ha r väck t en motion om att avbryta kundval enligt LOV 
inom hemtj änsten och infö ra en n y modell för resurs- och 
kva litetsuppfö ljning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 201 4-1 1-24 
beslutat remittera motionen t ill socia lnämnden för yttrande. 
Tj änsteskrivelse daterad 2015- 11 -20 med yttrande före ligger i ärendet. 

Yrkanden 

Ordföra nden Liliana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Birgitta 
Heyle Wiahl (L), a tt socialnämnden ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
beslu ta föreslå kommunfu llmä ktige bes luta a tt, med hänvisning till det i 
ärendet redovisade, avslå motionen. 

Pia Jönsson (S) yrkar, med instämmande av Cecilia Cavallin (MP), att 
socia lnämnden ska besluta föres lå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta bifa lla motionen. 

Beslutsgång 

O rdföranden stä ller proposition på eget m.fl. o ch Pia Jönssons (S) m.fl. 
yrka nden och finner a tt socia lnämnden har beslutat i en lighet med eget 
m. fl. yrkande. 

Omröstning begärs. 

Socia lnämnden godkänner fö lj ande omröstningsproposi tion. Den som 
bifa ller ordförandens m.fl. yrkande röstar ja. Den som bifaller Pia Jönssons 
(S) m.fl. yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja- röster för ordföran dens m. fl . yrkande och 4 nej-röster för Pia 
Jönssons (S) m .fl . yrkande, beslutar socialnämnden i en lighet med 
ordföra ndens m. fl. yrkande. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

?-f 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

~ 

Socialnämnden 22(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 12-07 

Forts. § 133 

0 d' . 1 d r mane e amoter d T " 1anstgoran e ersattare J a N ' A e1 
Liliana Lindström (M) X 
Pia Jönsson (S) X 
Birgitta Heyle-Wiahl (L) X 
Gopakumar Nair (S) X 
Hans Rochester (M) X 
Annika Plym Olson (S) X 
Maria Hemåker Apell (M) X 
Jörgen Kinnstad (SD) Rolf Jörgensson (SD) X 
Robert Hjunstorp (M) Ninda Menkus (M) X 
Cecilia Cavallin (MP) X 
Daniel Neving (C) X 
Totalt 7 4 

Reservationer 

Pia Jönsson (S) reservera r sig skriftligen mot beslutet, bilaga § 133. 
Cecilia Cavallin (MP) rese rverar sig muntligen mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-20 

-

vstar 

M otion om att avbryta kundval enligt LOV inom hemtjänsten och införa en 
ny modell för resurs- och kvalitetsuppfö ljning 
Protokollsutdrag KSAU § 215, 2014 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation 
Resurs och kvalitetsuppföljning 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslut att 
avslå motionen om att avbryta kundval enligt LOV inom hemtjänsten och 
att införa en ny modell för resurs- och kvalitetsuppföljning. 

Vi socialdemokrater anser att Staffanstorps kommun ska avbryta kundval enligt 
LOV Lag (2008:962) om valfrihetssystem vilket är både kostsamt och upptar 
mycket personalresurser genom kontroll av verksamheten och där det dessutom 
används ett kostsamt IT-system. 
Vi anser att Staffanstorp ska ta fram ett annat resursfördelnings- och 
kvalitetsuppföljningssystem där det är fokus på kvaliten istället för utförd tid 

Staffanstorp 151207 

~ :;;terna 
Pia Jönsson (S) 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 23(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-12-07 

§134 Redovisning av domar 2015 
2015-SN-5 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informatio nen t ill handlinga rna. 

Ärendebeskrivning 

I ärendet föreligger dom avseende beslut inom socia lnämndens 
verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Dom från kammarrätten i Göteborg, daterad 2015-11 -04, om återkrav av 
ekonomiskt bistå nd; nu fråga om återförvisning 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 24(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-07 

§135 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 delega tionsordning 
för socia lnämnden. 

Arbetsutskottets beslut 2015-11-06 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 160 Ansökan om utökade LSS-insatser jämlikt LSS § 9:2 
§ 161 Förslag till beslut om omplacering 

Arbetsutskottets beslut 2015-1 1-1 6 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 164 Återrapportering avseende å tgärder i ärende om Lex Sarah, 

Handhavande av kontanta medel inom korttidsenhet 
§ 165 Åren-apportering avseende beslutade åtgä rder i samband med Treserva 

driftstopp 
§ 166 Ansökan om utökade LSS-insatser jämlikt LSS § 9:2 
§ 167 Ansökan om LSS-insats i form av bostad med sä rskild service för vuxna 

jämlikt LSS § 9:9 
§ 168 Utredning enligt 11 kap 1 § Sol 
§ 169 Övervägande vid placering enligt 4 ka p 1 § Sol 
§ 170 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 171 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 172 Beslut enligt 9 kap 4 § Sol om eftergift avseende ekonomiskt bistånd enligt 

4 kap 1 § Sol som utgått obehörigen 
§ 173 Upphäva nde av beslut enligt 14 § 2 st punkt 2 L VU att ej röja 

viste lseorten 
§ 174 Upphävande av beslut enligt 14 § 2 st punkt 1 L VU om beslut om 

umgängesbegränsning beh övs 
§ 175 Övervägande vid placering enligt 13 § LVU 
§ 176 Övervägande vid placering enligt 6 ka p 8 § Sol 
§ 177 Urva lsä renden, Vård och o msorg 
§ 178 Urva lsä renden , Individ och familjeomsorg 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-11-05 a tt jämlikt 4 kap 1 § Sol bevilja 
nio nätters boende på vandrarhem. 

Ordföra ndens signatur Q Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordfo ra ndens signatur 

Socialnämnden 25(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-12-07 

Forts. § 135 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-11-05 att jämlikt 4 kap 1 §Solbevilja 
sex nätters boende på hotell. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-11-06 att jämlikt 4 kap 1 §Solavslå 
ansökan om akut boende. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-11-12 att jämlikt 4 kap 1 §Solbevilja 
sex nätters boende på vandrarhem. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-11-18 att jämlikt 4 kap 1 §Solbevilja 
fyra nätters boende på vandrarhem. 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 2015-11-01--2015-11-30 
Beslut ekonomi: 2015-11-01--2015-11-30 
Beslut utredning/behandling: 2015-11-01--2015-11-30 
Faderskap-/föräldraskap: 2015-1 l-01--2015-11-30 
Dödsboanmälan: ------------------
Familjerätt inkl adoptioner: 2015-11-01--2015-11-30 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sjukvård: 
Sol: 2015-11-01--2015-11-30 
Färdtjänst: 2015-11-01--2015-11-30 
lSS: 2015-11-01--2015-11-30 

Justerandes sig natur 

9f. 
Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 26(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-07 

§136 Anmälningar 2015 
2015-SN-51 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger anmälningar ti ll socia lnämnden enligt fö lj ande. 

Protokollsutdrag KS § 125, 2015 med beslut att flytta fritidsgårdsverksam
heten från socialnämndens verksamhetsområde till kultur- och frit ids
nämnden samt att frå n socialnämndens budgetram fö r å r 2016 överföra 
3 320 tkr till kultur- och fritidsnämnden avseende nya organ isa toriska 
tillhörigheten för fritidsgårdsverksamheten. 

Tillscåndsbevis daterat 2015-11-18 från Inspektionen fö r vård och omsorg 
(IVO). IVO utfärdar tillståndsbevis för enskild verksamhet med bostad med 
särskild service för vuxna i form av gruppbostad enligt 23 § och 9 § 9 lagen 
(1993:387 ) om stöd och service ti ll vissa funkti onshindrade. 
Tillstånclshavare: Attendo LSS AB. Verksamhetsens namn: Attendo 
Borggårdsallen 4 gruppboende. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 

Qf 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 27(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2015-12-07 

Övrigt 

Socialnämnden uppvaktar Anita Östergren, N inda Menkus, Maria 
Hemåker Apell , Kristina Saunders, Per Grönberg och Joakim Borglin som 
fyllt år. 

Ordföranden Liliana Lindström (M) tackar ledamöter, ersättare och 
tjänstemän för gott samarbete under det gångna året samt önskar alla en 
God Jul och ett Gott Nytt År. 

Pia Jönsson (S) tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för gott 
samarbete under det gångna året samt önskar a lla en God Ju l och ett Gott 
Nytt År. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 


