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DATUM: 20 16-05-18 

§52 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 Staffanstorp måndagen den 23 maj 2016 klockan 
08.00. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 
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DATUM: 2016-05-1 8 

§53 Godkännande av föredragningslista 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna att ett ärende rubricerat "Analys av resultatet av 
Socia lstyrelsens brukarundersökning angående särskilt boende" läggs till 
föredragningslistan och behandlas som nytt ärende 7 samt 
att föredragningslistan fastställs med ovan angiven ändring. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

?f 
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DATUM: 2016-05- 18 

§54 Information från Pilegårdens växelvård för demens om 

arbete med hund inom vården 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Undersköterskan och hundföraren Malin Persson från Pilegårdens 
växelvå rd för demens informerar om arbete med hund inom vården och 
visar vårdhunden Signe. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbes tyrka nde 
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DATUM : 2016-05-18 

§55 Information om Trygghetsdagarna 

Ordföra ndens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Fältassistent Pa trik T el1 och chef för individ och fa mil jeomsorg Anneli 
N ilsson informera r om Trygghetsdagarna som kommer att äga rum den 2-3 
juni 2 01 6 i Staffanstorps ko mmun och de olika aktiviterer som kommer att 
äga rum under dessa d agar. 

Juste randes signat ur Utdragsbestyrkande 

~.p 
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DATUM : 2016-05 -1 8 

§56 Socialchefen informerar 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Tf socialchef Anette Fäldt informerar om 
Genomförd upphandling av Pilegårdens restaurang och 
kostproduktion 
Vårdcentralen i Staffanstorp 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

'7-f 
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kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-18 

§57 Införande om valfrihet enligt LOV (Lagen Om Valfrihet) i 

särskilt boende 
2015-SN-17 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föreliggande förfrågningsunderlag, med tillägg att 
tillsvidareanställd omvårdnadspersonal ska ha minst omvårdnadsprogram 
eller liknande gymnasieutbildning, gällande upphandling enligt lagen om 
valfrihet (LOV) för annonsering på valfrihetswebben, 

att i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15 annonsera 
förfrågningsunderlaget from 2016-06-01 samt 

att med anledning av ovan beslutade ackrediteringsvillkor, uppdra åt 
socialchef, att till socia lnämnden senast maj 2017 inkomma med en 
handlingsplan som redovisar hur nämnden ska arbeta med systematiskt 
kvalitetsarbete, uppföljning och revidering. 

Ärendebeskrivning 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15 har ett förfrågningsunderlag 
avseende kundval inom vård- och omsorgsboende för äld re upprättats. 
Förfrågningsunderlaget innehåller krav på utförare, tjänst samt 
avta lsvillkor. Ersättningen till utförare är beräknad utifrån dagens 
kostnader med ett tillägg för kvalitetsökning inom bemanning av 
sjuksköterska samt ett tillägg för lokalhyror i den del som inte täcks av 
hyror från brukarna. 
Det är viktigt att poängtera att kostnad för införa nde av LOV inte är 
kostnadsdrivande. Det som ökar kostnaderna är till a llra största delen 
demografi och därefter kva litetsökningen med 5% av dygnskostnaden. 
Socialnämnden kommer att erhålla fler underlag för beslut under perioden 
2016-2018 avseende revidering av avtal avseende bl.a. LOU, riktlinjer samt 
planering avseende kommunika tion och uppfö ljning av kva litet. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström yrkar att socia lnämnden ska besluta att 
godkänna före liggande förfrågningsunderlag gä llande upphandling enligt 
lagen om valfrihet (LOV) för annonsering på valfrihetswebben, a tt i 
enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15 annonsera 
förfrågningsunderlaget from 2016-06-01 samt att med anledning av ovan 
beslutade ackrediteringsvillkor, uppdra å t socialchef, att till socialnämnden 
senast maj 2 01 7 inkomma med en handlingsplan som redovisar hur 
nämnden ska arbeta med systematiskt kva litetsa rbete, uppfö lj ning och 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 57 

revidering. 

10(2 1) 

DATUM : 2016-05- 18 

Pia Jönsson (S) lämnar följande tilläggsyrkande, med instämmande av 
Cecilia Cavallin (MP), 
1. att socialnämnden ska besluta att hemställa till kommunfullmäktige att 
få ersättning för omställningskostnader, ökad kvalitet och ökad 
schablonersättning för lokalkostnader avseende de lokaler som inte täcks av 
hyrorna från de boende vid införande av LOV, 
2. att tillsvidareanställd omvårdnadspersonal ska ha minst 
omvårdnadsprogram eller liknande gymnasieutbildning, 
3. att förbättra arbetsmiljön genom att undvika delade turer, 
4. att underleverantörer ska inte anlitas för omvårdnadsarbete samt 
5. att utföraren ska samverka med de fackliga organisationerna. 

Ordföranden Liliana Lindström (M) instämmer i Pia Jönssons (S) m.fl. 
tilläggsyrkande (2) vad gäller att tillsvidareanställd omvårdnadspersonal 
ska ha minst omvårdnadsprogram eller liknande gymnasieutbildning och 
yrkar avslag i resterande delar. 

Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer, sedan socialnämnden godkänt denna 
propositionsordning, först proposition på eget yrkande enligt ovan och 
finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsgång 2 

Därefter stä ller ordföranden proposition på Pia Jönssons (S) m.fl. 
tilläggsyrkande (2) vad gä ller att tillsvidareanställd omvårdnadspersonal 
ska ha minst omvårdnadsprogram eller liknande gymnasieutbildning och 
finner att socialnämnden har beslutat att bifalla detta tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 3 

Slutligen ställer ordföra nden proposition på eget avslagsyrkande mot Pia 
Jönssons (S) m.fl. tilläggsyrkanden 1, 3, 4-5 enligt ovan och finner att 
socia lnämnden har beslutat att avslå dessa tilläggsyrkanden. 

Omröstning begärs. 

Socialnämnden godkänner fö ljande omröstningsproposition. Den som 
bifaller ordförandens avslagsyrkande röstar ja . Den som bifaller Pia 
Jönssons (S) m.fl . tilläggsyrkande enligt 1, 3, 4-5 ovan röstar nej. 

Ordförandens signatur u Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 11(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 6-05- 18 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för ordförandens avslagsyrkande och 4 nej-röster för Pia 
Jönssons (S) m.fl. tilläggsyrkande enligt 1, 3, 4-5 ovan, beslutar 
socia lnämnden i enlighet med ordförandens avslagsyrkande. 

d Or inarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Liliana Lindström (M) X 
Pia Jönsson (S) X 
Birgitta Heyle-Wiahl (L) X 
Gopakumar Nair (S) X 
Hans Rochester (M) Ninda Menkus (M) X 
Annika Plym Olson (S) X 
M aria Hemåker Apell (M) Inger Hossmark (M) X 
Jö rgen Kinnstad (SD) Rolf Jörgensson (SD) X 
Robert Hjunstorp (M) X 
Cecilia Cavallin (MP) X 
Daniel Neving (C) X 
Totalt 7 4 -

Reservationer 

Pia Jönsson (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget tilläggsyrkande, 
bilaga § 57. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 20 16-05-02 
Underlag avseende förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlag 
Ko mm unika tionsplan 

Ordförandens signatu r j_)__, Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nde 



Reservation, införande av LOV 
(Lagen om valfrihetssystem) för särskilt 
boende i Staffanstorps kommun 

Att införa LOV, Lagen om valfrihetssystem för särskilt boende i Staffanstorps kommun 
kommer att bli mycket kostsamt, inte enbart på grund av demografi utan även genom 
kostnadsökning med schablonersättning för lokalkostnad avseende de lokalytor som inte täcks 
av hyrorna från de boende. Schablonersättningen kommer att uppgå till 200 kr per boende och 
vårddygn vilket är en kostnadsökning med 100 kr per boende och vårdd ygn för de nya 
lokalerna. Det tillkommer även en ökad kostnad för kvalitetsökning med 5 %. Den 
sammanlagda kostnadsökningen för kvalitetsökning och schablonersättning kommer att bli ca 
9,5 milj kr. Det kommer även att medföra omställningskostnader, kostnader för nuvarande 
lokaler vilket enligt en sammanlagt ekonomisk beräkning i sin helhet hamnar på 27,5 milj kr 
för att införa LOV i Staffanstorps kommun. Vi socialdemokrater anser att socialnämnden ska 
hemställa till kommunfullmäktige om ersättning för dessa kostnadsökningar för införandet av 
LOV. 

För att kunna konkurrera i framt iden om vård och omsorgspersona l och kunna ge personalen 
en god arbetsmiljö och goda arbetsförhåll ande ska delade turer undvikas och utföraren ska 
samverka med de fackliga organisationerna för att tillsammans arbeta för en bra arbetsmi ljö. 
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig även mot att utföraren har möjlighet att anl ita 
underleverantörer för att utföra vård och omsorgsarbetet. 

Det kommer att krävas ett systematiskt kvalitetsarbete och uppföljningar fö r att kontrollera 
fö lj samheten av ackrediteringsvillkoren för den verksamhet som utfö rs enl igt LOV Lagen om 
valfrihetssystem. Detta är både tidsödande och kostsamt när det gäller personalresurser. Vi 
har sett idag vilka svårigheter vi har att kontrollera och följa upp ackrediteringsvillkoren för 
utförarna för LOU (Lagen om offentlig upphandling) där vårdtagarna har satt sitt betyg och 
där kvalitetsindikatorerna för verksamheten varit mycket låga (bl.a nöjdhetsgraden inom 
särskilt boende och resultaten från öppna jämförelser). 

Vi socialdemokrater anser att Staffanstorps kommun ska vara en trygg och säker kommun att 
åldras i och det ska finnas en äldreomsorg att vara stolt över med hög kvalitet, hög 
personalkontinuitet och som ständigt utvecklas med långsiktighet. Det ska även finnas 
möjlighet till inflytande, påverkan och insyn både för medborgare och för politiker. Många 
känner en större trygghet när kommunen själv driver verksamheten och efterfrågan är stor 
från medborgarna av ett kommunalt alternativ till särskilt boende. 

Staffanstorp den 20 maj 2016 

m~~erna i Staffanstorps kommun 

Pi!~irl~n (S) 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 12(2 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 6-05-18 

§58 Analys av resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning 

angående särskilt boende 
2016-SN-42 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra till socialchefen att, till socialnämndens sammanträde i 
september 2016, presentera en ana lys av resultatet av Socialstyrelsens 
brukarundersökning angående särskilt boende och en handlingsplan för 
för bättringar. 

Ärendebeskrivning 

Vid socialnämndens sammanträde i april 2016 presenterades resultatet av 
den brukarundersökning som Socialstyrelsen genomför bland boende på 
särskilt boende i Sveriges kommuner. Resultatet fö r Staffanstorps särskilda 
boende visade på att fl era brukare inte är nöjda med sin situation. 
Skillnaderna va rierar mellan de olika boendena i kommunen och det behövs 
mer information om orsaker till att resultatet totalt för kommunen visar på 
att brukarna är mindre nöjda än i jämförbara kommuner i närheten. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Pia 
Jönsson (S) , att socia lnämnden ska besluta att uppdra t ill socialchefen att, 
till socialnämndens sammanträde i september 20 16, presentera en ana lys av 
resultatet av Socialstyrelsens bruka rundersökning angående särskilt boende 
och en handlingsplan för förbättringar. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse daterad 2016-05-18 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 

J_,l_ 



5 ta ff anstorps 
kommun 

Socialnämnden 13(2 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-05- 18 

§59 Ekonomisk uppföljning 2016 
2016-SN-38 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden januari - april 
2016. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser månadsuppföljning för socia lnämnden januari - april 2016. 
Tf socialchef Anette Fäldt föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden januari - april 
2016. 

Pia Jönsson (S) yrkar att socia lnämnden ska besluta att en handlingsplan 
med riskanalys behöver utarbetas. 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar avslag på Pia Jönssons (S) 
yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller proposition på eget och Pia Jönssons (S) yrkande och 
finner att socia lnä mnden beslutat i enlighet med eget yrkande. 

Protokollsanteckning 

Pia Jönsson (S) och den socialdemokratiska gruppen lämnar 
protoko llsanteckning, bilaga § 59. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-10 
M ånadsuppföljning januari - april 2016 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

? (? 



Protokollsanteckning, ekonomisk 
uppföljning för socialnämnden maj 2016 

Den socialdemokratiska gruppen oroar sig för det ekonomiska 
budgetunderskottet som prognosen visar i maj månad 2016. Socialnämndens 
verksamheter visar på ett överskridande på - 8,150 milj kr 
Vi anser att en handlingsplan med riskanalys behöver utarbetas. 

Staffanstorp 2016-05-18 

c;;f;f-cm'Ot) 
Pia Jönsson (S) 
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kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§60 Föreningsbidrag 2016 
2016-SN-46 

Socialnämnden beslutar 

14(21) 

DATUM: 2016-05-18 

att fördela föreningsbidrag enligt föreliggande förslag, bilaga § 60 samt 
att uppdra till socialchefen att, under hösten 2016, göra en översyn av och 
fö rklaring till riktlinjerna för föreningsbidrag och att förtyd liga 
info rmationen på hemsidan. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förs lag framtaget av vård och omsorgschef Ingela Löfberg till 
fördelning av fören ingsbidrag för 2016. Ansökningar har inkommit från 16 
fören ingar. Belopp att förde la för å r 2016 är 290 000 kr. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att fördela föreningsbidrag enligt föreliggande förslag, bilaga § 60 samt 
att uppdra till socialchefen att, under hösten 2016, göra en översyn av och 
förk laring till riktlinjerna för föreningsbidrag och att för tydliga 
informationen på hemsidan. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-25 
Förslag ti ll förde lning av föreningsbidrag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps kommun, Socialnämnden 

Ansökan Föreningsbidrag 2016 Antal 
medlemmar 

Adoptionscentrum Skåne 599 (18 i Stp) 

BRIS Region Syd 5 260 (12 i Stp) 

Flackarps byförening/För Skånska möllor 44 

FMN Malmö, Föräldraföreningen Mot Narkotika 201 (5 i stp) 

FUB i Lund med omnejd 322 (46 i stp) 

Hjärt- och lungsjukas förening i Lund XX 

Hörselskadades Förening i Lund, HRF 331 (19) 

Kvinnojouren 87 ( 3 i stp) 

Lundabygdens Celiakiförening 996 (74 i stp) 

NHR Lundabygden 321 (19 i stp) 

PRO Staffanstorp 850 (750 i stp) 

Reumatikerföreningen Lundabygden 664 (70 i stp) 

RTP Mellersta Skåne 331(15 i stp) 

SPF Club 230 1030 

SRF, Synskadades Riksförbund i Lundabygden 170 (18 i stp) 

Svenska Kommunalpensionärers förbund avd 24 1792 (242 i stp) 

TOTALT 

Ansökan 2016 Bidrag 2015 

3 000 2 000 

60 380 11000 

15 000 0 

5 000 3 000 

10 000 6 000 

XX 3 000 

5 000 4 000 

100 000 0 

5 000 2 000 

5 000 4000 

130 000 118 000 

7000 4000 

5 000 0 

142 000 118 000 

60 000 4000 

8 000 6 000 

560 380 290 000 

r 

Förslag 2016 

2 000 

14 000 

0 

3 000 

6 000 

3 000 

4 000 

0 

2 000 

4 000 

118 000 

4 000 

2 000 

118 000 

4 000 

6 000 

290 000 
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Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§61 Pris inom tillgänglighet och trygghet 2016 
2016-SN-47 

Socialnämnden beslutar 

15(2 1} 

DATUM: 2016-05- 18 

att tilldela Tillgänglighets priset 2016 om 10 000 kronor till Staffanstorps 
Judoklubb/Handikappjudon. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden delar varje år ut ett pris för bästa insats inom tillgänglighet 
och trygghet i Staffanstorps kommun. 

Staffanstorps Judoklubb driver en träningsgrupp inom handikappj udo . 
Sporten har funnits sedan 1970 och lä mpar sig för personer med varierande 
funktionshinder exempelvis för personer med synskada, rörelsehinder eller 
u tvecklingsstörning. 

Staffanstorps Judoklubb, har med de två tränarna Pihl Blomgren och Bert 
Bengtsson, byggt upp en vä lrenommerad verksamhet och har även under 
flera år arrangerat Staffanstorps Open i handikappjudo vilket lockat 
deltagare från många länder. 

M ed sitt engagemang bidrar Staffanstorps Judoklubb till att skapa 
möjlighet för personer med funktionshinder att delta i ett sportsligt 
sammanhang. 

Det antecknas till protokollet a tt utdelning av Tillgänglighetspriset 2016 
kommer att äga rum på Rådhuset den 15 juni 2016 klockan 17.00. 

Yrkanden 

O rdföranden Liliana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Pia 
Jönsson (S), att socialnämnden ska beslu ta att tilldela Tillgänglighetspriset 
2 01 6 om 10 000 kronor till Staffanstorps Judokl ubb/Handikappjudon. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och 
finner att socia lnämnden besluta t i en lighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-25 

Ordförandens signa tur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 16(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-05-18 

§62 Kvartals- och individrapporter 2016 enligt 4 kap 1 § Sol och 

9 § LSS 
2016-SN-44 

Socialnämnden beslutar 

att rapporterna godkänns samt 
att kvartals- och individrapporter överlämnas till revisorerna och kvartals
rapporter överlämnas till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Enligt socialtjänstlagen 16 kap § 6 f-h och§ 28 f-g LSS är socialnämnden 
skyldig att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL respektive 
9 § LSS, som inte verkställts inom tre månader eller avbrott i verkställighet 
där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbro tt. 
Rapportering ska ske en gång per kvartal till socialstyrelsen, kommunens 
revisorer och kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socia lnämnden ska besluta 
att rapporterna godkänns samt a tt kvartals- och individrapporter 
överlämnas till revisorerna och kvartalsrapporter överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

- Kvartalsrapporter avseende kvartal 1, 20 16 för ind ivid och familjeomsorg 
och vård och omsorg 
- Nio individrappo rter inom verksamhetsområde äld reomsorg, där fyra av 
rapporterna avser återrapport om a tt beslutet har verkställts/avsluta ts. Yt
terliga re två beslu t kommer a tt verkstä llas under april/maj 2016 
- Två individrapporter inom verksamhetsområd e funktionshinder, Sol, 
varav en rapport avser å terrapport o m att beslutet ha r verkstä llts 
- Elva individrapporter inom verksamhetsområde funktionshinder, LSS, 
varav fyra av rapporterna avser å terrapport om att beslutet har 
verkställts/avslutats 
- Två individrapporter inom verksamhetsområde Individ och 
familjeomsorg, varav en avser å terrapport om a tt ärendet avslutats utan att 
verkstä llas 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§63 Redovisning av domar 
2016-SN-10 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

I ärendet före ligger dom avseende personlig assistans. 

Beslutsunderlag 

17(21) 

DATUM: 20 16-05-18 

Dom från förva ltningsrätten i Malmö, daterad 2016-04-22, om personlig 
assistans 

Ordförandens signatur ~ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§64 Redovisning av delegationsbeslut 
2016-SN-9 

Socialnämnden beslutar 

att redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Beslutsunderlag 

18(2 1) 

DATUM : 2016-05-1 8 

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

Arbetsutskottets beslut 2016-04-06 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 80 Beredning av ärenden om bostadsanpassningsbidrag 
§ 81 Ansökan om bistånd jämlikt 4 kap 1 § Sol om internatboende i samband 

med skolgång 
§ 82 Ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 ka p 1 § Sol avseende 

hemutrustning 
§ 83 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 84 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 85 Beslut enligt 24 och 25 §§ Förvaltningslagen 
§ 86 Beslut om stadigvarande p lacering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 87 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 88 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 89 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 ka p 1 § Sol 
§ 90 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 91 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 92 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 93 Beslu t om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 94 Övervägande vid placering i familj ehem enligt 6 ka p 8 § Sol 
§ 95 Urva lsärenden , Vård och omsorg 
§ 96 Urva lsärenden, Individ och fa miljeomsorg 

Arbetsutskottets beslut 2016-04-20 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 99 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 100 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 101 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

9f 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 64 

19(21) 

DATUM: 2016-05-18 

Arbetsutskottets beslut 2016-05-02 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 104 Beredning av ärenden om bostadsanpassningsbidrag 
§ 105 Muntlig återrapportering Lex Sarah 
§ 106 Muntlig återrapportering Lex Sarah 
§ 107 Ansökan om bistånd jämlikt 4 kap 1 § SoL 
§ 108 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 109 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 110 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 111 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 112 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 113 Jämförande siffror avseende ekonomiskt bistånd 
§ 114 Rapport avseende utredningar enligt 11 kap 1 § SoL som pågått mer än 

fyra månader 
§ 115 Rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS 
§ 116 Urvalsärenden, Vård och omsorg 
§ 117 Urvalsärenden, Individ och familjeomsorg 
§ 118 Medgivande enligt 6 kap 12 § , 13 § och 14 § SoL att ta emot ett utländskt 

barn i syfte att adoptera det 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-02-03 att bevilja kostnad för boende 
under perioden 2016-02-03-2016-03-12 uppgående till 40 785 kronor. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-04-13 jämlikt 4 kap 1 § SoL om sju 
nätters boende på vandrarhem under perioden 2016-04-13-2016-04-19. 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 2016-04-01-2016-04-30 
Beslut ekonomi: 2016-04-01- 2016-04-30 
Beslut utredning/behandling: 2016-04-01-2016-04-30 
Faderskap-/föräldraskap: 2016-04-01-201 6-04-30 
Dödsboanmälan: 2016-04-01-2016-04-30 
Familjerätt inkl adoptioner: 2016-04-01- 2016-04-30 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sjukvård: 
SoL: 2016-04-01-2016-04-30 
Färdtjänst: 2016-04-01-2016-04-30 
LSS: 2016-04-01- 2016-04-30 

Beslut enligt Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m: 
Beslut om bostadsanpassningsbidrag: 2016-04-01-2016-04-30 

Ordförandens signatur u_ Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§65 Meddelanden till socialnämnden 
2016-SN-11 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Föreligger anmälningar till socia lnämnden enligt följande. 

20(21) 

DATUM: 2016-05-18 

a) Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 
sj ukvården i Skåne (2015-SN-40-9). 

b) Beslut avseende ansökan om godkännande som utförare av tjänster 
inom kundval en ligt Lag om valfrihet, omvårdnadsinsatser; 
Staffanstorps kommun beslutar att godkänna Förenade Care som 
utförare (2016-SN-29-2) 

c) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående tillsyn 
av ej verkstä llt beslut enligt lagen (1993 :387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS i Staffanstorps kommun; beslutar att 
avsluta ärendet (2016-SN-1-5). 

d) Beslut avseende ansökan om godkännande som utförare av tjänster 
inom kundval enligt Lag om va lfrihet; Staffanstorps kommun 
beslutar att godkänna Städtanten som utförare (2016-SN-40-1) 

e) Protokollsutdrag från KF § 59, 20 16, med beslut i ärende om 
motion från Laila Olsen (S) angående en god personalkontinuitet i 
hemtjänsten i Staffanstorps kommun, varvid kommunfullmäktige 
avslår motionen samt att personkontinuiteten ska beaktas när 
ackrediteringsvillkoren för LOV hemtjänst ses över(2014-SN-108-5 ). 

f) Protokollsutdrag från KF § 60, 2016, med beslut i ärende om 
motion från Laila O lsen (S) angående att inrätta en dietist för god 
och säker nutritionsvård i Staffanstorps kommun varvid 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen (2014-SN-107-5). 

g) Protokollsutdrag från KF § 61, 2016, med beslut i ärende om 
motion från Laila O lsen (S) angående att avbryta kundval enligt 
LOV i hemtjänsten och införa en ny modell för resurs- och 
kva li tetsuppföljning i Staffanstorps kommun, kommunfu llmäktige 
beslu tar att avslå motionen (2014-SN-109-5). 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

21(2 1) 

DATUM: 201 6-05-18 

§66 Övrigt 

Ordförandens signatur 

Pia Jönsson (S) stä ller fråga om biljardbord och om det är möjligt att 
undersöka olika lokaler för placering av ett biljardbord i kommunen. 

Pia Jönsson (S) stä ller fråga om Hälso- och sjukvårdsavta let som besvaras 
av tf socialchef Anette Fäldt. 

Justerandes signa tur Utdragsbestyrkande 

(lA_ 


