
Staffansto,ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-05 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B kl. 18 :00-19:00 

Beslutande ledamöter Liliana Lindström (M) (ordförande) 
Pia Jönsson (S) (2:e vice ordförande) 
Gopakumar Nair (S) 
Hans Rochester (M) 
Annika Plym Olson (S) 
Robert Hjunstorp (M) 
Cecilia Cavallin (MP) 
Daniel Neving (C) 
Ninda Menkus (M) ersätter Maria Hemåker Apel ! (M) 
Tony Peltola (L) ersätter Birgitta Heyle-Wiahl (L) (vice 
ordförande) 
Rolf Jörgensson (SD) ersätter Jörgen Kinnstad (SD) 

Ersättare Kristina Saunders (S) 
Bodil Hansson (S) 
Ulla-Britt Johansson (SPI) 
Joakim Borglin (KD) 

Övriga närvarande Raili Pikkusaari (V) (Insynsplats) 
Anette Fäldt (Tf socialchef) 
Cecilia Svensson (Socialchef) 
Ingela Löfberg (Vård- och omsorgschef) 
Anneli Nilsson (Individ- och familjeomsorgschef) 
Bo Gertsson (Utvecklingschef) §§93-95 
Eva Palmqvist (Nämndsekreterare) 
Anita Enqvist (Myndighetschef) 
Linda Norbeck (Utvecklingssekreterare) 

Utses att justera Pia Jönsson 

Justeringens plats och Rådhuset, 2016-10-10 08:00 
tid 

Protokollet omfattar § § 9 3-104 

Ordförandes sign I justerandes sign 
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Underskrifter 

Samma nträdesprotokoll 

2016-10-05 

Sekreterare <Mil~ ~ ........... .. 
Ordförande~ :.~ 

f i-1~· -a-..L.indström 

Justerande .11 .. z:-,D.'1:X) /.) ................. . 
Pia Jön son 
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Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-DS 

Protokollet är justerat. Justeringen har t illkännagivits genom 
anslag. 

Socialnämnden 
2016-10-05 

2016-10-11 Datum för anslags 2016-11-02 
nedtagande 

Rådhuset, SN §§ 93-104, 2016 

Ga!li1.(1dd/!Jiiil?.: ~ .......... . 
Eva Palmqvi~ 

Ordförandes sign I Justerandes sign / Urdragsbestyrkande 
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Staffans to,ps 
kommun 

Sa mmanträdesprotokoll 

2016-10-05 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

§93 
§94 
§95 
§96 

§97 

§98 
§99 
§100 

§101 

§102 
§103 
§104 

Faststä llande av tid och plats för justering av protokollet 
Godkännande av föredragni ngslistan 
Information om medborgarundersökning 2016 
Socialchefen informerar 
Socialnämndens plattform för arbetet med kommunens seniora 
medborgare 
Översyn tillgång av platser vid särskilt boende 
LOV (lag om val frihetssystem) inom verksamheten demensdagvård 
Delårsrapport 2016 
Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utveckl ingen av en 
mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst 
Redovisning av delegationsbeslut år 2016 
Meddelanden till socia lnämnden 2016 
Övrigt 

I Utdragsbesryrkande Ordförandes sign I Ju srera ndes sign 
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Staffansto,ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-05 

§93 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att utse Pia Jönsson (S) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll på 
Rådhuset i Staffanstorp må ndagen den 10 oktober 2016 klockan 08.00. 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Stafransto,ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-05 

§94 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att ärende 3 rubricerat "In format ion från Inspektör/kommunpolis Christer Stålhandske 
utgår från föredragnings listan samt 
att föredragn ingslistan faststä ll s med ovan angiven ändring. 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokoll 

2016-10-05 

§95 Information om medborgarundersökning 2016 

Beslut 
Socialnämnden bes lutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Utvecklingschef Bo Gertsson informerar dels om befolkningsutveckl ingen och dels om 
resultatet av Stati stiska Centra lbyråns medborgarundersökning 2016. 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign I Urdragsbesryrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Socialnämnden 

§96 Socialchefen informerar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Samma nträdesprotokoll 

2016-10-05 

Socialchef Cecilia Svensson och utvecklingssekreterare Linda Norbeck presenterar sig 
och hälsas välkomna. 

Ordförandes sign 

Ll 
I Justerandes sign 

r:;>f 
I Utdragsbescyrkande 
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Staffans to,ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-05 

§97 Socialnämndens plattform för arbetet med kommunens seniora 
medborgare (2015-SN-91) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna förslaget till seniorplattform för perioden 2016-2021 samt 
att ge socialchefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur plattformen ska 
implementeras i både interna och externa verksamheter och bl i ett levande dokument. 

Ärendet i korthet 
I januari 2016 genomfördes en workshop i syfte att förnya Socialnämndens 
seniorplattform. Både medborgare, politiker samt tjänstemän deltog i diskussionerna 
under dagen. Som utgångspunkt hade man den tidigare seniorplattformen samt de mål 
som Kommunfullmäktige har antagit. Varje grupp lämnade ifrån sig 
minnesanteckningar och med dem som utgångspunkt finns nu framtaget en rev iderad 
seniorplattform . 

Den 7 september presenterades den nya versionen för dem som varit delaktiga i 
workshopen. Deltagarna gavs också möjlighet att under de n kommande veckan lämna 
synpunkter om man ville göra några tillägg eller förändringar. Inga ytterligare 
synpunkter har lämnats in. Under presentationen framfördes en del synpunkter som i 
första hand gällde hur plattformen ska användas. Dessa synpunkter kommer att finnas 
med i den handlingsplan som tas fram. Det handlar t ex om ett närmare samarbete med 
tekniska nämnden i trygghetsfrågor. När det gäller goda matvanor vill man hitta 
lösningar för att olika grupper t ex ska kunna få tillgång till kök för kurser och 
samvaro. Informationsfrågorna var ett annat viktigt område och här spelar 
tillgängligheten på hemsidan en stor roll. Man vill också från fö reningarna kunna delta 
och påverka frågor av större vi kt i kommunen . 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta att godkänna 
förslaget till seniorplattform fö r perioden 2016-2021 samt att ge socialchefen i uppdrag 
att ta fram en handlingsplan för hur plattformen ska implementeras i både interna och 
externa verksamheter och bli ett levande dokument. 

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

Ordförandes sign [ Justerandes sign [ Utdragsbestyrkande 
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Staffans totps 
kommun 

Socialnämnden 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-22 
Arbetsmaterial Seniorplattform 2 

Beslut skickas till 
Socialchef 
Vård- och omsorgschef 

Ordfö randes sign I Jusrerandes sign 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-05 
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Staffans torp~ 
kommun 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokoll 

2016-10-05 

§98 Översyn tillgång av platser vid särskilt boende (2016-SN-80) 

Beslut 
Socialnämnden beslu tar 
att ge socialchefen i uppdrag att dels utreda vilka faktiska behov som föreligger, dels 
utreda möjligheten att inrätta ett korttidscentra , samt att presentera alternativa förslag 
på hur behovet kan lösas om korttidscentra inte anses ge önskad effekt och utreda vad 
en utökning av hemteamet kan ge för effekter. Utredningen ska också omfatta en 
ekonomisk konsekvensanalys av alla de i utredningen ingående delarna samt att 
återkomma med rapport vid nämndens sammanträde den 30 november 2016. 

Ärendet i korthet 
Staffanstorps kommun har liksom flera andra kommuner utmaningar med brist på 
platser. Framförallt ser vi detta inom särskilt boende men också inom korttid och 
växelvå rd. Vi har löst akuta situationer genom att köpa korttidsplatser först i Arlöv 
och sedan i Burlöv. 

De ökade volymerna som vi stå r inför har ingen kunnat förutse i de prognoser som 
ligger till grund för planeringen och vi ser, bl.a. genom fler ansökningar att behovet 
kvarstår. Ökade volymer kan innebära att antalet brukare ökar eller att brukarna få r 
ett ökat vå rdbehov. Därför måste vi se över vår verksamhet och behovet gä ll ande 
korttid, växelvård men också vårt lokalbehov. 

Från Alliansens sida anser vi det mer rim ligt att de som ska bo i särskilt boende är kvar 
inom kommunens gränser och vi ll bl a att man utreder om det är möjligt att tillfälligt 
omvandla korttid eller växelvård till permanenta boenden i form av särskilt boende. 
Korttidsplatser/växelvårdsplatser får köpas upp tex genom Kommunfö rbundets 
gemensamma upphandling där vi kan avropa platser. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrka r att socialnämnden ska besluta att ge 
socialchefen i uppdrag att dels utreda vilka faktiska behov som föreligger, dels utreda 
möjligheten att inrätta ett korttidscentra, samt att presentera alternativa förs lag på hur 
behovet kan lösas om korttidscentra inte anses ge önskad effekt. Utredningen ska också 
omfatta en ekonomisk konsekvensana lys av alla de i utredningen ingående de larna 
samt att återkomma med rapport vid nämndens sammanträde den 30 november 2016. 

Pia Jönsson (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande med till ägg att socialchefen även 
ska ges i uppdrag att utreda vad en utökning av hemteamet kan ge fö r effekter och 
vilka de ekonomiska konsekvenserna i så fall skulle bli. 

Ordförandes sign I J usrerandes sign I Urd ragsbestyrka nde 
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Staffans to,ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-05 

Liliana Lindström (M) yrkar bifall till Pia Jönssons (S) tilläggsyrkande. 

Bes I utsgå ng 
Ordföranden konstaterar därmed att det endast föreligger ett fö rslag t ill beslut och 
finner att socialnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse Översyn tillgång av platse r vid särskilt boende 

Ordförandes sign I Juscerandes sign I Ucdragsbestyrka nde 
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Sta flanstotps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-05 

§99 LOV (lag om valfrihetssystem) inom verksamheten 
demensdagvård (2016-SN-77) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att ge socialchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för LOV inom 
demensdagvård och återkomma till socialnämnden vid nämndens 
novembersammanträde. 

Ärendet i korthet 
Staffanstorps kommun bedriver dagvård för personer med demenssjukdom i två 
verksamheter Pilevallen och Wibergsträffen. Driften av dessa verksamheter är 
upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, och drivs på entreprenad av 
Humana. För vistelse på dagvården krävs ett biståndsbeslut. 

LOV, lagen om valfrihet införs i sä rskilt boende under 2018, beslutad i KF 20150615 
§74. Socialnämnden har 20160518, §57, antagit ackrediteringsv illkor för LOV i 
särskilt boende. 

För att öka va lfriheten för medborgare med biståndsbeslut föreslås att LOV införs även 
för demensdagvården. Många av aktörerna som är verksamma inom LOV SÄBO är 
också verksamma inom demensdagvård. Denna koppling är till gagn för medborgarna. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Pia Jönsson (S), att 
socialnämnden ska besluta att ge socia lchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för LOV inom demensdagvård och återkomma till socialnämnden vid nämndens 
novembersammanträde. 

Pia Jönsson (S) yrkar, med instämmande av Cecilia Cavallin (MP), därtill att 
socialnämnden ska besluta att ge socialchefen i uppdrag att även utreda ett kommunalt 
alternativ. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer, sedan socia lnämnden godkänt denna propositionsordning, först 
proposition på eget m.fl. yrkande enligt ovan och finn er att socialnämnden besl utat att 

Ordförandes sign I Justerandes sign / Urdragsbesryrkande 
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Staffanstorps 
kommun 
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Sammanträdesprotokoll 

2016-10-05 

ge socialchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för LOV inom demensdagvård 
och återkomma till socialnämnden vid nämndens novembersammanträde. 

Ordföranden ställer slutligen proposition på eget avslagsyrkande mot Pia Jönssons (S) 
m.fl. tilläggsyrkande enligt ovan och finner att socialnämnden har beslutat att avslå 
detta. 

Omröstning begärs. 

Socia lnämnden godkänner följande omröstningsproposition. Den som bifa ller 
ordförandens avslagsyrkande röstar ja. Den som bifaller Pia Jönssons (S) m.fl. 
tilläggsyrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för ordförandens avslagsyrkande och 4 nej-röster fö r Pia Jönssons (S) 
m.fl. till äggsyrkande har socialnämnden beslutat i enlighet med ordförandens 
avslagsyrkande, se voteringslista . 

Reservationer 
Pia Jönsson (S) reserverar sig muntligen till förmån för eget tilläggsy rkande. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse LOV inom verksamheten demensdagvård 

Ordförandes sign I Ju sterandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

Voteringslista: §99 

Voteringslista 

Ärende: LOV (lag om valfrihetssystem) inom verksamheten demensdagvård, 2016-SN-77 

Voteringslist(or) 
Votering 

Ledamot 

Liliana Lindström(M), ordförande 

Pia Jönsson(S), 2:e vice ordförande 

Gopakumar Nair(S), ledamot 

Hans Rochester(M), ledamot 

Annika Plym Olson(S), ledamot 

Robert Hjunstorp(M), ledamot 

Cecilia Caval lin(MP), ledamot 

Daniel Neving(C), ledamot 

Ninda Menkus(M), ersättare 

Tony Pe ltola(L), ersättare 

Rolf Jörgensson(SD), ersättare 

Resultat 

Ja Nej 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7 4 

Avstår 

0 



Staffans torps 
kommun 

Socialnämnden 

§100 Delårsrapport 2016 (2016-SN-78) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-05 

att ge socialchefen i uppdrag att konkretise ra besparingsåtgärder samt 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Socialnämnden har att, i enlighet med ekonomistyrdirektivet, ti ll kommunstyrelsen 
upprätta delårsrapport för tiden 2016-01 -01 till och med 201 6-08-31. 

Socialnämnden har vid sitt sammanträde 2016-09-07 beslutat delegera till 
socialnämndens arbetsutskott att, för nämndens räkning, besluta i ärende om 
delårsrapport 2016. Socialnämndens arbetsutskott beslutade 20 16-09-20 att 
delårsrapport 201 6 för socialnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen 
för fortsatt behandling samt att föreslå socialnämnden besluta att ge socialchefen i 
uppdrag att konkreti se ra besparingsåtgärder. 

Socialnämnden visar i delårsrapporten på en budgetavvikelse på - 14 850 tkr. För 
socialnämndens del innebär vissa insatser till ett fåtal personer stora kostnader och att 
göra korrekta prognoser i budgetarbetet är svårt. Verksamheterna ser kontinuerl igt 
över vad de kan göra för att minska kostnaderna men storleken på budgetavvikelsen 
gör att det inte är möjligt att göra åtgärder som leder till en budget i balans för 2016. 

De kostnadsminskningar som kan göras kommer inte att ha en större effekt under 
2016 men kan påverka kostnadsnivån framöver. 

De ej lagstadgade verksamheterna är de verksamheter som kan minskas för att få en 
budget i balans framöver. Konsekvenserna av dessa nedskärn ingar måste be lysas 
vidare. Erfarenheterna visa r att förebyggande arbete påverkar behoven på si kt på ett 
positivt sätt och måste därför vägas mot ett ekonomiskt kortare perspektiv. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M ) yrkar att socialnämnden ska besluta att ge 
socialchefen i uppdrag att konkretisera besparingsåtgärder samt att lägga 
informationen till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordförandes sign J Justerandes sign J Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
socialnämnden beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Beslut Snau § 254, 2016 
Tjänsteskrivelse 2016-09-15 
Delårsrapport 
Bilaga Redovisning av genomförandeplaner 
Personalkontinu itet inom hemtjänst augusti månad 2016 
Personalkontinu itet inom hemtjänst per utförare augusti månad 2016 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign I Utdragsbesryrkande 
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Staffans torps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-05 

§101 Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen 
av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst (2016-SN-70) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att överlämna skriftligt svar till Sveriges Kommuner och Landsting {SKL) innebärande 
att Staffanstorps kommun inte deltar i samfinansiering av nationell stödfun ktion på 
SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. 

Ärendet i korthet 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting {SKL) beslutade 2016-06-10 att 
rekommendera kommunerna att till sammans finansiera en nationell stödfunktion på 
SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst, samt 
att under 201 7-2018 utreda vida re och förankra i kommuner och landsting framtida 
finansi ering av en nationell stödfunktion. Den statliga finansieringen av aktiviteter 
bedrivna av SKL på nationell ni vå som syftar till att stötta utvecklingen av en mer 
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör efter 2016. 

Detta gäller bland annat stödet till utvecklingen av de regionala samverkans- och 
stödstrukturerna, regionala utvecklingsledare, utvecklingen av gemensamma 
programråd tillsammans med hälso- och sj ukvården och utveckl ingsstöd ti ll den 
Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten {NSK-S). 
Stödfunktionen beräknas kosta 3,4 miljoner kronor per år och föres lås efter samma 
princip som medlemsavgiften. För Staffanstorps kommuns del innebär det 8 200 kr. 

Det nati onella stödet till utveckling av en kunskapsbaserad socialtjänst är tänkt att 
vara ett stöd till den regiona la stödstrukturen. 

Staffanstorps kommun anser att den avgift som redan erläggs till SKL samt 
Kommunförbundet Skåne bör kunna rymma kostnaderna fö r 2017 och 2018 samt den 
planerade utredningen av den framtida finansieringen av den nationella 
stöd funktionen. 

Yrkanden 
Ordföranden Li liana Lindström {M) yrkar att socialnämnden ska besluta att öve rl ämna 
skriftligt svar till Sveriges Kommuner och Landsting {SKL) innebärande att 
Staffanstorps kommun inte deltar i samfinansiering av nationell stödfunktion på SKL 
till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. 

Ordförandes sign I justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Stalfansto,ps 
kommun 

Socialnämnden 

Beslutsgång 

Samma nträdesprotokoll 

2016-10-05 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-22 
Följebrev 
Bilaga 1 Meddelande från Styrelsen nr 10/2016 och Rekommendation 
Bilaga 2 Sammanställning av kostnad per kommun 

Ordförandes sign I Ju stera ndes sign I Utd ragsbestyrkande 
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Socialnämnden 
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2016-10-05 

§102 Redovisning av delegationsbeslut år 2016 (2016-SN-9) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Ärendet i korthet 
Följande beslut anmäls som har fattats i enlighet med gällande delegationsordning för 
socialnämnden. 

Arbetsutskottets beslut 2016-09-20 (ej nämndsbehandlade ärenden) : 
§ 245 Fastställande av tid och plats för justering av protokol let 
§ 246 Förändring av föredragningslistan 
§ 247 Beredning av ärenden om bostadsanpassningsbidrag 
§ 248 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 249 Urvalsärenden, Vård och omsorg 
§ 250 Ansökan om bistånd jämlikt 4 kap 1 § Sol i form av for tsatt anhörigvårdare 
med 40 timmar per vecka 
§ 25 1 Ansökan om lSS-insats i form av personlig assistans eller ekonomiskt stöd t ill 
skäliga kostnader för sådan assistans jämlikt lSS § 9:2 
§ 252 Jämförande siffror avseende ekonomiskt bistånd 
§ 253 Urvalsärenden, Individ och familjeomsorg 
§ 254 Delårsrapport 2016 
§ 255 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 256 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 257 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 258 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 259 Övervägande vid placer ing i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 260 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 261 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 262 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 263 Övervägande vid placering i fami ljehem enligt 13 § LVU 
§ 264 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 13 § l VU 
§ 265 Övervägande vid placering i fa miljehem enligt 13 § l VU 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-0 8-3 1 jämlikt 4 kap 1 § Sol att bevilja 
akut boende på vandrarhem under perioden 2016-08-31- 2016-09-06. 
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2016-10-05 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-09-06 jämlikt 4 kap 1 § Sol att bevilja 
akut boende på vandrarhem under perioden 2016-09-06-2016-09-20. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-09-08 jämlikt 4 kap 1 § Sol om placering 
på HVB-hem 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 2016-08-01-2016-08-31 
Beslut ekonomi: 2016-08-01-2016-08-31 
Beslut utredning/behandling: 2016-08-01-2016-08-31 
Faderska p-/föräldraskap: 2016-08-01- 2016-08-31 
Dödsboanmälan: 2016-08-01-2016-08-31 
Familjerätt inkl adoptioner: 2016-08-01-2016-08-31 

Äldre- och handikappornsorgen, samt hälso- och sjukvård: 
SoL: 20 l 6-08-01- 2016-08-31 
Färdtjänst: 2016-08-01- 2016-08-31 
LSS: 2016-08-01-2016-08-31 

Beslut en ligt Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m: 
Beslut om bostadsanpassningsbidrag: 2016-08-01-2016-08-31 

Besl utsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Redovisning av delegationsbeslut 2016-10-05 
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§103 Meddelanden till socialnämnden 2016 (2016-SN-11} 

Beslut 
Socialnämnden besluta r 
att lägga info rmationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Föreligger anmälningar till socia lnämnden enligt följ ande. 

a) Arbetsmarknadsstatistik augusti 2016 (2016-SN-8 1) 

Beslutsunderlag 
Tj änsteskrivelse - Medde landen till socialnämnden 2016-10-05 
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§104 Övrigt 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-05 

Det no teras att socia lnä mndens sammanträde den 7 december fl yttas till onsdage n den 
30 november 2016. 

Socialnämnden tackar tf socialchef Anette Fäldt för förtj änstfull a insatser med en 
blo mma. 
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