
Staffansto<ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-09 

Plats och tid Rådhuset Staffanstorp, sammanträdesrum Bjä llerup B kl. 
18:00-18:10 

Beslutande ledamöter Liliana Lindström (M) (ordförande) 
Pia Jönsson (S) (2:e vice ordförande) 
Birgitta Heyle-Wiahl (L) (vice ordförande) 
Gopakumar Nair (S) 
Hans Rochester (M) 
Annika Plym O lson (S) 
Maria Hemåker Apel! (M) 
Robert Hjunstorp (M) 
Cecilia Ca vallin (MP) 
Inger Hossmark (M) ersätter Daniel Neving (C) 
Rolf Jörgensson (SD) ersätter Jörgen Kinnstad (SD) 

Ersättare Bodil Hansson (S) 
Tony Peltola (L) 
Ulla-Britt Johansson (SPI) 

Övriga närvarande Raili Pikkusaari (V) (Insynsplats) 
Ingela Löfberg (Vård- och omsorgschef) 
Anneli Nilsson (Chef individ- och familjeomsorgen) 
Eva Palmqvist (Nämndsekreterare) 
Linda Norbeck (Utvecklingssekreterare) 
Matilda Somell, Adjungerad (Socionomkandidat) 

Utses att justera Pia Jönsson (S) 

Justeringens plats och Rådhuset Staffanstorp, 2016-11-15 08:00 
tid 

Protokollet omfattar § § 105-112 

Ordförandes sign 

lL 
I Justera ndes sign 

r:)F 
I Utdragsbestyrka nde 

Page 1 of 14 



Socialnämnden 

Stalfansto,ps 
kommun 

Samma nträdesprotokol I 2016-11-09 

Underskrifter Sekreterare 

O rdforan 

Justerande 

Ordförandes sign [ J ustera ndes sign [ Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-09 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Socia lnämnden 
201 6-11-09 

201 6-11-15 

Eva Palmqvist 

Datum för anslags 2016-12-07 
nedtagande 

Ord fö randes sign I Justera ndes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokol 1 2016-11-09 

Innehållsförteckning 

§105 
§106 
§107 
§108 
§109 

§110 

§111 
§112 

Ord förandes sign 

Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 
Godkännande av föredragningslistan 
Socialchefen informerar 
Ekonomisk uppföljning 2016 
Kostpolicy för Staffanstorps kommun 
Yttrande till Lunds Tingsrätt fö r beslut enligt 4 kap 10 § förä ldraba lken, 
adoption 
Redovisning av delegationsbeslut 
M eddelanden till socialnämnden 2016 

J Justera ndes sign J Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 

Staffansto,ps 
kommun 

Samma nträdesprotokoll 2016-11-09 

§105 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 t isdagen den 15 november 2016 klockan 08.00. 

Ordföra ndes sign I Justerandes sign 

J l C);O 
U\_ 1·- \· 

I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokoll 

§106 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 

2016-11-09 

Ordförandes sign I Justerand es s ign 

u ~f 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§107 Socialchefen informerar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

2016-11-09 

Ordförande Liliana Lindström (M) hälsar socia lnämnden välkommen till firandet av 

Fältgruppen Staffanstorps 30-års jubileum lördagen den 19 november 2016 klockan 
14.00-17.00 på Rådhuset i Staffanstorp. 

Ordförandes sign / Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokol 1 

§108 Ekonomisk uppföljning 2016 (2016-SN-38) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen ti ll hand lingarna. 

Ärendet i korthet 

2016-11-09 

Ärendet avser ekonomisk månadsuppföljning för socia lnämnden. Vård- och 

omsorgschef Ingela Löfberg och individ- och familjeomsorgschef Anneli 

Ni lsson redogör muntligt för det ekonomiska läget per oktober månad 2016. 

Ordf~randes sign [ Justerandes sign [ Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

Samma nträdesp rotokoll 2016-11-09 

§109 Kostpolicy för Staffanstorps kommun (2016-SN-83) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avge tj änsteskrivelse daterad 2016-10-24 till kommunstyrelsen som yttrande över 

förslag till Kostpolicy för Sta ffanstorps ko mmun. 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsen har den 3 oktober 201 6, § 130, remitterat förs lag till Kostpo licy för 
Staffanstorps kommun till socialnämnden och ba rn- och utbildningsnämnden för 
yttrande senast den 20 november 2016. 

Socialnämnden anser att förs laget till ny Kostpolicy är mycket bra. 

Policyn kommer att bidra till att på ett tydligt sätt visa på vikten av kostens betydelse 
för vä lmående och kostfrågor inom socia lnä mndens verksamheter. Förslaget till 
kostpolicy stärker ytterligare det innehå ll som finns i Seniorplattfo rmen och Riktlinjer 
för kost och nutritio n vilka ä r antagna av socialnä mnden. 

Bed ömningen görs att kostnader kommer att tillkomma fö r socia lnämnden om 
Pedagogiska måltider ska infö ras i de verksamhetsområden som socialnämnden 
a nsva rar fö r. Pedagogisk måltid är idag inget krav fö r de olika utförarna . 

Soc ialnämnden vill även påta la att fo rmuleringen dementa ska undvikas i stället ska 
formuleringen va ra personer med demens. 

Unde r rubriken styra nde lagar och riktlinj er bör göras ett tillägg med SOSFS 2014: 10 
Förebyggande och behandling vid undernäring. 

Yrkanden 
Ord fö ra nden Liliana Lindström (M ) yrka r att socialnämnden ska besluta att 

avge tj änsteskrivelse daterad 2016-10-24 till kommunstyrelsen som yttra nde över 

förslag till Kostpolicy för Staffanstorps kommun. 

Beslutsgång 
O rdfö randen ko nstaterar att det endast före ligger ett förs lag till beslut och finner att 
socialnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjä nsteskrivelse daterad 201 6-10-24 

Ordförandes sign j Juste randes sign j Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Seniorplattform 2016-2021 
Riktlinjer för kost och nutrition, 2015-04-14 
Kommunstyrelsens beslut § 130, 2016 
Förslag till Kostpolicy för Staffanstorps kommun 

2016-11-09 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§111 Redovisning av delegationsbeslut (2016-SN-9) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbes lut. 

Ärendet i korthet 

2016-11-09 

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

Arbetsutskottets beslut 2016-10-18 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 270 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 271 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 272 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 273 Urvalsärenden, Vård och omsorg 
§ 274 Ansökan om LSS-insats i from av bostad med särskild service för barn och unga 
enligt LSS § 9:8 
§ 275 Jämförande siffror avseende ekonomiskt bistånd 
§ 276 Urvalsärenden, Individ och familj eomsorg 
§ 277 Rapport avseende utredningar enligt 11 kap 1 § SoL som pågått mer än fy ra 
månader 
§ 278 Ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 279 Ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 280 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 281 Beslu t om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 282 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 283 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 284 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 285 Övervägande vid placering i familj ehem enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 286 Övervägande vid placering i fa miljehem enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 287 Övervägande vid placering i fa miljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 288 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 289 Övervägande vid placering i fa miljehem enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 290 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 291 Övervägande vid placering i fa miljehem enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 292 Övervägande vid placering i fa miljehem enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 293 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 294 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 295 Info rmation om personärende avseende personlig assistans 

Ordförandes sign 

~ 
I J ustera ndes sign 

'?f 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffaosto<ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-09 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-10-18 jämlikt 13 § LVM (Lagen om vård 
av missbrukare i vissa fall) om omedelbart omhändertagande. 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 2016-09-01-2016-09-30 
Beslut ekonomi: 2016-09-01-2016-09-30 
Beslut utredning/behandling: 2016-09-01-2016-09-30 
Faderska p-/föräldraskap: 2016-09-01-2016-09-30 
Dödsboanmälan: 2016-09-01-2016-09-30 
Familjerätt inkl adoptioner: 2016-09-01-2016-09-30 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sjukvård: 
SoL: 2016-09-01-2016-09-30 
Färdtjänst: 2016-09-01-2016-09-30 
LSS: 2016-09-01-2016-09-30 

Beslut enligt Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m: 
Beslut om bostadsanpassnings bidrag: 2016-09-01- 2016-09-30 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-09 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

lL 'Y-f 
/ Utdragsbestyrkande 
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Staffansto<ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-09 

§112 Meddelanden till socialnämnden 2016 (2016-SN-11) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Föreligger anmälningar till socia lnämnden en ligt fö lj a nde 

a) Beslut från kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-17, § 136 gä llande ändrade 
avgifter inom vård och omsorg (2016-SN-55-4). 

b) Beslut från kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-17, § 158 gällande beslut 
om handläggning av medborgarförslag för att kunna boka en hel fä rdtjänstbil fö r att 
transportera saker (2016-SN-92-3) . 

c) Beslut från kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-17, § 159 gällande beslut 
om handläggning av medborgarförslag om hjälp med "reseservice" (201 6-SN-91-3 ). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-09 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 

?f Page 14 of 14 


