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Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Socialnämnden 2(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 20 16-06- 15 
Staffanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdesdatum: 
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Plats: 
Paragrafer: 
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Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Socia lnämnden 
2016-06-15 
18.00 - 19.00 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§§ 67-80 

2016-06-17 
2016-07-09 
Rådhuset 

Ordförandens signat ur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

?f 
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Socialnämnden 3(22) 
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Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

?f 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 4(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-15 

§67 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Socialnämnden beslutar 

att utse Pia Jönsson (S) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll på Rådhuset i Staffanstorp fredagen den 17 juni 2016 klockan 
08.00. 

Ordförandens signatur u Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

?f? 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(22) 

DATUM : 2016-06-15 
Staffanstorps 

kommun 

§68 Godkännande av föredragningslista 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan . 

Ordförandens signa tur Justerandes signatur 

9/ 
Utdr agsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(22) 

DATUM: 2016-06-15 

§69 Socialchefen informerar 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Tf socialchef Anette Fäldt informerar om pågående rekrytering av 
socialchef. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

?f 



S taft anstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(22) 

DATUM: 2016-06-15 

§70 Yttrande över motion från Laila Olsen (S) om familjecentral 

i Hjärup 2015-SN-12 

Socialnämnden beslutar 

att avge tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2016 som yttrande till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Laila O lsen har väckt en motion om familjecentral i Hjärup. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 december 2014, § 221 att 
remittera motionen till socia lnämnden fö r yttrande. 
Socialnämnden har den 7 december 2015, § 132 besluta t att avge yttrande. 
Kommunstyrelsen har den 7 mars 2016, § 40 besluta t att återremittera 
ärendet till socialnämnden för att utreda lokalfrågan men också för att föra 
en dialog med Region Skåne. 

Tf socialchef Anette Fäldt redogör. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Birgitta 
H eyle-Wiahl (L), att socia lnämnden ska besluta att avge tjänsteskrivelse 
daterad den 27 maj 2016 som yttrande till kommunstyrelsen. 

Pia Jönsson (S) yrkar, med instämmande av Cecilia Cavallin (MP), att 
socia lnämnden ska besluta att gå vidare i planeringen med att teckna avta l 
med HMC och Region Skåne i Hjärup så fort möjlighet ges att fl ytta (den 
tillfä lliga) försko lan till nya lokaler. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget m. fl. yrkande och Pia Jönssons (S) 
m.fl. yrkande och finner att socialnämnden beslutat i en lighet med eget 
yrkande. 

Reservationer 
Den socia ldemokratiska gruppen reserverar sig muntligt till förmån för eget 
yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 201 6-05-27 
Kommunstyrelsens beslut§ 40, 2016 

Ord förandens signatur lJ.-- Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

9 f 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

8(22 ) 

DATUM: 2016-06-15 

§71 Förslag till ändrade avgifter inom vård och omsorg 

2016-SN-55 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föres lå kommunfullmäktige 
besluta 

att högsta avgift, maxtaxa, för vård och omsorg justeras i enlighet med 
ändring i 8 kap. 5§ socialtjänstlagen (2001:453) och som träder i kraft 
2016-07-01, 
att avgifter för omvårdnad följer den ändrade maxtaxan, 
att avgift för trygghetslarm höj s till 225 kr per månad, 
att avgifter för hemsjukvård höjs till 90 kr per besök upp till 5 besök 
per månad och 450 kr per månad för all planerad regelbunden hemsjuk
vård samt 
att de nya avgifterna enligt ovan ska gä lla from 2016-11-01. 

Ärendebeskrivning 

Fr o m 2016-07-01 införs en ändring i 8 kap . 5§ socia ltjänstlagen 
(2001 :453) som innebär en ändrad beräkning av avgiftstaket fö r maxtaxan. 
För hemtjänst, dagvård och liknande tj änst motsvarar höjningen 2 18 kr per 
månad jämfört med nuvarande beräkningsregel. För bostadsavgift som inte 
omfattas av hyreslagen motsvarar höjningen 199 kr per månad jämfört med 
nuvarande beräkningsregel. 
Kommunens nuvarande avgiftsnivåer för omvårdnad är kopplade till 
maxtaxan . Detta innebär att en höjning av maxtaxan medför en höjning av 
avgiften för omvårdnad. 
Socia lnämndens kostnader för trygghetslarm ha r ökat de senaste åren då 
alltfler enskilda behöver trygghetstelefon med mo bilt nät/ IP teknik. 
N uvarande avgift för trygghetslarm gä ller sedan 2012-01-01. Med 
anledning av de ökade kostnaderna föreslås en höjning av avgiften för 
trygghetslarm med 25 kr per månad. 
Avgiften för hemsjukvård är oförändrad sedan 2002. Då kommunens 
kostnader har ökat, föreslås en höjning med 10 kr per besök och 50 kr per 
månadsavgift. 

Föreslagna avgiftsförändringar beräknas med fö ra en intäktsökning med ca 
250 000 kr per år. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska bes luta 
föres lå kommunstyrelsen besluta fö reslå kommunfu llmäktige besluta att 
högsta avgift, maxtaxa, för vård och omsorg justeras i enlighet med ändring 

Ordförandens signa~ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

9f 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

9(22) 

DATUM: 2016-06-15 

Forts. § 71 

i 8 kap. 5§ socialtjänstlagen (2001:453) och som träder i kraft 2016-07-01, 
att avgifter för omvårdnad följer den ändrade maxtaxan, att avgift för 
trygghetslarm höjs till 225 kr per månad, att avgifter för hemsjukvård höjs 
till 90 kr per besök upp till 5 besök per månad och 450 kr per månad för 
all planerad regelbunden hemsjukvård samt att de nya avgifterna enligt 
ovan ska gälla from 2016-11-01. 

Pia Jönsson (S), som instämmer i ordförandens yrkande, lämnar, med 
instämmande av Cecilia Cavallin (MP), följande tilläggsyrkande att 
socia lnämnden ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att jämkning ska ske av kostavgiften för de 
med låg pension som kommer under förbehållsbeloppet. 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar avslag på Pia Jönssons (S) m .fl . 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer, sedan socialnämnden godkänt denna 
propositionso rdning, först proposition på eget yrkande enligt ovan och 
finner att socialnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta att högsta avgift, maxtaxa, för vård och 
omsorg justeras i enlighet med ändring i 8 kap. 5§ socialtjänstlagen 
(2001:453) och som träder i kraft 201 6-07-01, att avgifter fö r o mvårdnad 
fö ljer den ändrade maxtaxan, att avgift för t rygghetslarm höjs ti ll 225 kr 
per månad, att avgifter för hemsjukvård höjs till 90 kr per besök upp till 
5 besök per månad och 450 kr per månad för all planerad regelbunden 
hemsjukvård samt att de nya avgifterna enligt ovan ska gä lla fr o m 
2016-11-01. 

Därefter stä ller ordföranden proposition på Pia Jönssons (S) m.fl. 
tilläggsyrkande och eget avslagsyrka nde och finner att socialnämnden har 
beslutat a tt avslå Pia Jönssons (S) m.fl. tilläggsyrkande. 

Omröstning begärs. 

Socialnämnden godkänner fö ljande omröstningsproposition. Den som 
bifa ller ordförandens avslagsyrkande röstar ja. Den som bifa ller Pia 
Jönssons (S) m.fl. ti lläggsyrkande rösta r nej. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

?f 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens sig natur 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 71 

Omröstningsresultat 

10(22) 

DATUM: 2016-06- 15 

M ed 7 ja-röster för ordförandens avslagsyrkande och 4 nej-röster för Pia 
Jönssons (S) m.fl. tilläggsyrkande beslutar socia lnämnden i enlighet med 
ordförandens avslagsyrkande. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nei Avstår 

Liliana Lindström (M) X 
Pia Jönsson (S) X 
Bire:itta Hevle-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 lörgensson (SD) X 
Robert Hjunstorp (M) N inda Menkus (M) X 
Cecilia Cavallin (MP) X 
Daniel Neving (C ) Inger Hossmark (M) X 
Totalt 7 4 -

Reservationer 
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen till förmån för 
eget tilläggsyrkande, bilaga § 71. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 201 6-05-25 
Utredning daterad 2 016-05-25 med förslag till ändrade avgifter ino m vård 
och omsorg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation, jämkning av kostavgift 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för vårt eget yrkande, att 
införa jämkning av kostavgiften för de vårdtagare med låg pension som kommer 
under förbehållsbeloppet. 

För de personer som har låg pension, vilket ofta är kvinnor finns möj lighet att söka 
försörjningsstöd via socialkontoret om den enskilde inte har tillräckligt med medel för att 
täcka kostnaderna för mat, bostad och personligt bruk. Vi socialdemokrater ser en taxa med 
jämkning av kostavgiften för de med låg pension som ett värdigare alternativ till 
försörjningsstöd 

Staffanstorp den 15 juni 2016 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 

Q~CT)·nor1 
Pia Jönsson (S) 



5 taff anstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

11(22) 

DATUM : 2016-06-1 5 

§72 Återrapport angående budgetprognos från Socialnämnden 
2016-SN-38 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra åt socialchefen att arbeta vida re med konkreta besparingsförslag 
samt 
att översända tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen och informera om 
socialnämndens budgetunderskott och att nämnden, trots vid tagna 
åtgä rder, inte bedö mer att resultatet för året blir inom budge tram. 

Ärendebeskrivning 

Vid socia lnämndens sammanträde den 20 april 2016 beslöt nämnden a tt 
uppdra å t socia lchefen att å terkomma till socialnämnden med fö rslag på 
å tgä rder för a tt uppnå en budget i balans och att återrapporter ing skulle ske 
vid socialnämndens sammanträde i juni 201 6. 

Tf socialchef Anette Fä ldt fö redrar ärendet. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström yrkar a tt socialnämnden ska besluta att 
uppdra å t socia lchefen att arbeta vidare med konkreta besparingsförslag 
samt att översända tj änsteskrivelsen till kommunstyrelsen och info rmera 
om socia lnämndens budgetunderskott och att nämnden, trots vidtagna 
å tgä rder, inte bedömer a tt resultatet för å ret blir inom budgetram. 

Beslutsgång 

O rd fö randen konsta tera r att det endast fö religger ett förs lag till beslut och 
finner a tt socia lnämnden besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2 01 6-05-27 

Ordförandens signatur Justerandes signatur U tdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

12(22) 

DATUM : 2016-06-15 

§73 Rapport avseende rekrytering av kontaktpersoner 
2016-SN-57 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra till socialchefen att ta fram handlingsp lan för rekrytering samt 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ett flertal ej verkställda bes lut om kontaktperson enligt SoL och LSS har 
rapporterats till Inspektionen för Vård och omsorg, IVO. Föreligger rapport 
om genomförda åtgä rder för att rekrytera kontaktpersoner samt vad som 
återstår att göra för att verkstä lla samtliga beslut. 

Yrkanden 

Hans Rochester (M) yrkar, med instämmande av Pia Jönsson (S), att 
socialnämnden ska besluta att uppdra till socia lchefen att ta fram 
handlingsplan för rekrytering samt a tt lägga informa tionen ti ll 
handlinga rna. 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-26 
Rapport om rekrytering av kontaktpersoner 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



S taft anstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§74 Förlängning av avtal Magnoliagården 
2016-SN-56 

Socialnämnden beslutar 

13(22) 

DATUM: 20 16-06-1 5 

att teckna avtalsförlängning för perioden 2017-02-01-2 018-01-31, med 
Förenade Care, avseende driften av Magnoliagå rden. 

Ärendebesk rivning 

Nuvarande avta l mellan Fö renade Care och Sta ffa nstorps kommun löper 
från och med 2016-01-01 till och med 2017-01-3 1, med mö jlighet till 
förlängning i upp till ett (1) år, från 201 7-02-0 1 till 2018-01-31. 

Meddelande om eventuell avtalsförlä ngning ska ske senast 2016-07-31. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomförde i april 2015 ett 
oanmält verksamhetsbesök på M agnoliagå rden. 

Sedan avta lsstart har Förenade Care arbetat efter den handlingsplan som 
socialnämnden upprättade utifrån uppmärksammade brister vid den 

oanmälda tillsynen. 

Vård och omsorg följ er detta arbete och gör bedömningen att planerade 
och vidtagna åtgärder är relevanta samt att a rbetsta kten är god . 

På dessa grunder föreslås en avtalsförlängning. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Birgitta 
H eyle-Wiahl (L) , a tt socialnämnden ska besluta att teckna avtalsfö rlängning 
för perioden 2 01 7-02-01 -2 01 8-01 -31, med Förenade Ca re, avseende driften 
av M agno liagården. 

Pia Jönsson (S) yrkar, med instä mmande av Cecilia Cavallin (MP), avslag 
på Liliana Lindströ ms yrka nde och yrkar att driften av Magnoliagå rden ska 
tas över i kommuna l regi. 

Beslutsgång 
O rd fö randen ställer proposition på eget m.fl . och Pia Jö nssons (S) m. fl . 
yrkande och finner a tt socia lnämnden beslutat i enlighet med eget yrkande. 

Omröstning begärs. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Sta ffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatu r 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 74 

14(22 ) 

DATUM: 20 16-06- 15 

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

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för ordförandens yrkande och 4 nej-röster för Pia Jönssons 
(S) m.fl. yrkande beslutar socialnämnden i enlighet med ordförandens 
yrkande att socia lnämnden ska besluta att teckna avtalsförlängning för 
perioden 2017-02-01-2018-01-31, med Förenade Care, avseende driften av 
Magnoliagården. 

Ordinarie ledamöter T jänstgörande ersä ttare Ja Nei Avstår 

Liliana Lindström (M) X 
Pia lönsson (S) X 
Birgitta Heyle-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 Hiunstorp (M) Ninda M enkus (M) X 
Cecilia Cavallin (MP) X 
Daniel N eving (C ) Inger Hossmark (M) X 
Totalt 7 4 -

Reservationer 
Den socialdemoratiska gruppen reservera r sig skriftligen till förmån för eget 
yrkande, bilaga § 74. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-25 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

k r;)f I . , 



Reservation, förlängning av avtal för 
Magnoliagården 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar oss mot beslut att förlänga avtalet för 
Magnoliagården för ytterligare ett år (från 2017-02-01-2018-01-31 ). Vi 
Socialdemokrater anser att Magnoliagården ska övergå i kommunal regi. 

I ett antal år har den borgliga majoriteten valt att lägga ut våra särskilda boende på 
entreprenad LOU, Lagen om offentlig upphandling vilket har lett till att kvaliten sammantaget 
har sjunkit och där även IVO inspektion för vård och omsorg har gjort till syn med skarp kri tik 
till Magnoliagården för brister i verksamheten. 

Staffanstorps kommun lever inte upp till de verksamhetsmål som kommunfullmäktige har 
fattat beslut om "Att Valfriheten för medborgaren av boende och omsorg ska öka där även ett 
kommunalt alternativ ska vara möjligt". Vi socialdemokrater vill öka valfriheten för den 
enskilde genom att de ska kunna välja även ett kommunalt alternativ till särskilt boende. 

Staffanstorp den 15 juni 2016 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 

~~\ a r110t) 
Pia J~;ison (S) 



Sta ffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

15(22) 

DATUM: 2016-06-15 

§75 Verksamhetsberättelser från Individ- och familjeomsorgens 

område 
2016-SN-58 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informa tionen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

I ärendet föreligger verksamhetsberättelser från Familjerådgivningen i Lund 
med kranskommuner 2015, Barnahus och Familjecentralen Paletten. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socia lnämnden ska besluta 
att lägga informationen till handlingarna. 

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

Beslutsunderl ag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-03 
Verksamhetsberättelse frå n Familjerådgivningen i Lund med 
kranskommuner 2015 
Verksamhetsberä ttelse Barnahus 
Verksamhetsberättelse Familjecentralen Palet ten 

Ordförandens signa tur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 16(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-06- 15 

§76 Upphandling digitala trygghetslarm för ordinärt boende 

samt IT-stöd för planering, registrering och uppföljning av 

insatser inom hemtjänst 
2016-SN-25 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föreliggande förfrågningsunderlag avseende upphandling av 
d igita la trygghetslarm för ordinärt boende samt IT-stöd för planering, 
registrering och uppföljning av insatser inom hemtjänst. 

Ärendebeskrivning 

Avtal med nuva rande leverantör, Tunstall AB upphör 2016-12-31. Ny 
upphandling ska genomföras. Upphand lingen avser två delområden: 
Delområde 1 - Digita la trygghetslarm med tillhörande produkter och 
tjänster 
Delområde 2 - IT-stöd för planering, registrering och uppföljning av 
insatser inom hemtjänst i ordinärt boende 
Vid socialnämndens sammanträde 2 01 6-04-20 beslutade nämnden att 
återremittera ärendet för komplettering med kostnader vid hyra av digita la 
trygghetstelefoner respektive vid köp av digita l trygghetstelefoner. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Birgitta 
H eyle-Wiahl (L), att socialnämnden ska besluta att godkänna föreligga nde 
fö rfrågningsunderlag avseende upphandling av d igitala trygghetslarm för 
ordinärt boende samt IT-stöd fö r planering, registrering och uppföljning av 
insatser inom hemtjänst. 

Pia Jönsson (S) yrkar, med instämmande av Cecilia Cavallin (MP), att själva 
trygghetstelefonen ska inköpas av Staffanstorps kommun istället för att 
hyras och instämmer i övrigt i o rdföra ndens yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det före ligger ett tilläggsyrkande och stä ller 
proposition på Pia Jönssons (S) m.fl. tilläggsyrka nde och finner att 
socia lnämnden beslutat att avslå ti lläggsyrkandet. Ordföranden ställer 
därefter proposition på eget m.fl. yrkande innebärande att socia lnämnden 
ska besluta att godkänna före liggande fö rfrågningsunderlag avseende 
upphandling av digita la trygghetsla rm för ordinä rt boende samt IT-stöd för 
planering, registrering och uppföljning av insatser inom hemtjänst och 
finner att socialnämnden beslu tat i enlighet med detta. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 76 

Reservation 

17(22) 

DATUM : 2016-06-1 5 

Den socia ldemokratiska gruppen reserverar sig muntligen till fö rmån fö r 
eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-27 
Förfrågningsunderlag daterat 2016-04-12 bestående av 
- Upphandlingsföreskrifter 
- Kravspecifika tion 
- Utkast hyresavtal 
- A vtalsutkast - hyresavta l 
Skrivelse: "Komplettering av uppgifter till förfrågningsunderlag avseende 
upphandling av trygghetslarm" 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ ?f 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§77 Redovisning av domar 
2016-SN-10 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

18(22) 

DATUM: 2016-0 6-15 

I ärendet föreligger dom avseende bistånd enligt socia ltj änsten. 

Beslutsunderlag 
Dom från förvaltningsrätten i Malmö, daterad 2016-05-12, om bistånd 
enligt socialtjänstlagen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§78 Redovisning av delegationsbeslut 
2016-SN-9 

Socialnämnden beslutar 

att redovisningen av delega tionsbeslut godkänns. 

Beslutsunderlag 

19(22) 

DATUM: 2016-06-15 

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

Arbetsutskottets beslut 2016-05-18 (ej närnndsbehandlade ärenden): 
§ 121 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 122 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 123 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 124 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 125 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 126 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 

Arbetsutskottets beslu t 2016-05-30 (ej närnndsbehandlade ärenden): 
§ 129 Beredning av ärenden om bostadsanpassningsbidrag 
§ 130 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 131 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 132 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 133 Beslut enligt 24 och 25 § § Förvaltningslagen 
§ 134 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 135 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 136 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 137 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 138 Beslut om stadigva rande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 139 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 140 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 141 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 142 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 143 Beslut om stadigva rande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 144 Bes lut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 145 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 146 Övervägande vid placering i familjehem en ligt 6 kap 8 § SoL 
§ 147 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 148 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 ka p 8 § SoL 
§ 149 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 150 Jämförande siffro r avseende ekonomiskt bistånd 
§ 151 Urvalsärenden, Vård och omsorg 
§ 152 Urvalsärenden, Individ och familjeomsorg 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

?f 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts.§ 78 

20(22) 

DATUM: 2016-06-15 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-05-16 jämlikt 4 kap 1 § Sol 
att bevilja akut boende på vandrarhem under perioden 2016-05-16-2016-
05-23. 
Socialnämndens ordförande beslutade 2016-05-23 jämlikt 4 kap 1 § Sol 
att bevilja akut boende på vandrarhem under perioden 2016-05-23-2016-
05-30. 
Socialnämndens ordförande beslutade 2016-05-27 jämlikt 4 kap 1 § Sol 
att bevilja akut boende på vandrarhem under perioden 2016-05-30-2016-
06-13. 
Socialnämndens ordförande beslutade 2016-05-26 jämlikt 4 kap 1 § Sol 
att bevilja två nätters boende på hotell under perioden 2016-05-28-2016-
05-29. 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 2016-05-01-2016-05-31 
Beslut ekonomi: 2016-05-01-2016-05-31 
Beslut utredning/behandling: 2016-05-01-2016-05-31 
Faderskap-/föräldraskap: 2016-05-01-2016-05-31 
Dödsboanmälan: 2016-05-01-2016-05-31 
Familjerätt inkl adoptioner: 2016-05-01-2016-05-31 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sjukvård: 
Sol: 2016-05-01- 2016-05-31 
Färdtjänst: 2016-05-01-2016-05-31 
LSS: 2016-05-01-2016-05-31 

Beslut enligt Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m: 
Beslut om bostadsanpassningsbidrag: 2016-05-01-2016-05-31 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§79 Meddelanden till socialnämnden 
2016-SN-11 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Föreligger anmälningar till socialnämnden enligt följande. 

21 (22) 

DATUM: 20 16-06-1 5 

a.) Beslut från Inspektio nen för vå rd och omsorg (IVO) angående ti llsyn av 
ej verkstä llt beslut ang. kontaktperson enligt socialtjänstlagen (2001:453). 
IVO finner att det mot bakgrund av de redovisade omständigheterna inte 
finns skäl att ansöka om utdömande av särskild avgift och avslutar därför 
ärendet. (2015-SN-113-5) 

Ordförandens signatur kA_ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

22(22) 

DATUM: 201 6-06-1 5 

§80 Övrigt 

Ordförandens signatur 

Ordföranden Liliana Lindström (M) informerar om att socialnämndens 
utbildningsdag den 24 augusti 2016 stä lls in och att en dag för 
budgetgenomgång planeras till den 7 september 2016. 

Ordföranden informerar vidare om årets seniorvecka som äger rum 
söndagen den 18 september till och med fredagen den 23 september 2016. 
Socialnämnden kommer att delta söndagen den 18 september 2016 klockan 
13.30-15.00 och därefter dagligen måndag-fredag klockan 10-12. 
Nämnden uppmanas att anmäla aktuella dagar för deltagande ti ll 
nämndsekreterare Eva Palmqvist. 

Ordföranden Liliana Lindström (M) tackar för den gångna våren och 
önskar alla en trevlig sommar. 

Pia Jönsson (S) tackar ordföranden, nämnden och tjänstemän för den 
gångna våren och önskar a lla en trevlig sommar. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


