
Staflans torps 
kommun 

Socialnämnden 

Sa mmanträdesprotokol I 2016-11-30 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra, plan 6 kl. 18:00-18 :55 

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) 
Maria Hemåker Apell (M) 
Jörgen Kinnstad (SD) 
Cecilia Cavallin (MP) 
Ninda Menkus (M) ersätter Robert Hjunstorp (M) 
Kristina Saunders (S) ersätter Annika Plym Olson (S) 
Inger Hossmark (M) ersätter Daniel Neving (C) 

Ersättare Bodil Hansson (S) 
Tony Peltola (L) 
Ulla-Britt Johansson (SPI) 
Joakim Borglin (KD) 
Rolf Jörgensson (SD) 

Övriga närvarande Raili Pikkusaari (V) (lnsynsplats) 
Cecilia Svensson (Socialchef) 
Ingela Löfberg (Vård och omsorgschef) 
Anneli Ni lsson (Chef individ- och fami ljeomsorgen) 
Eva Palmqvist (Nämndsekreterare) 

Utses att justera Pia Jönsson (S) 

Justeringens plats och Rådhuset Staffanstorp, 2016-12-06 08:00 
tid 

Protokollet omfattar § § 113-12 7 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staftanstotps 
kommun 

Underskrifter 

Ordförandes sign 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2016-11-30 

Sekreterare ~~~ 
Ordföran~ .... .................................................... . 

Justerande ~ ~::: ........................ . 
Pia Jönsson (S) 

I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 

Page 2 of 28 



Staffanstorps 
kommun 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-30 

Protoko llet är justerat . Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Socialnämnden 
2016-11 -30 

201 6-12-07 Datum fö r anslags 2016-12-29 
nedtagande 

W.~ .... .. . 
Eva PalmqvYsf 

Ordföra ndes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorµs 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-30 

Innehållsförteckning 

§113 
§114 
§115 
§116 
§117 
§1 18 
§119 
§120 
§121 

§122 

§123 
§124 
§125 
§126 
§127 

Ordfö randes sign 

Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 
Godkännande av föredragningslistan 
Socialchefen informerar 
Besparingsåtgärder för socialnämndens verksamhetsområde 
Budget 2017 
Internkontrollplan 2017 
Attestordning 2017 
Sammanträdesdatum 2017 
Redovisning av domar år 2016 
Yttrande till Lunds Tingsrätt för beslut enligt 4 kap 10 § förä ldrabalken, 
adoption 
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § förä ldrabalken 
Nedläggning av faderskapsutredn ing enligt 2 kap 7 § förä ldrabalken 
Redovisning av delegationsbeslut år 2016 
Meddelanden till socialnäm nden 2016 
Övrigt 

j Justerandes sign j Utdragsbesryrkande 
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-30 
Staffc1nsto,ps 

kommun 

§113 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att utse Pia Jönsson (S) att, till sammans med ordföranden, justera dagens protokoll på 
Rådhuset i Staffanstorp ti sdagen den 6 december 2016 klockan 08.00. 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Urdragsbestyrkande 
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Staffanstotps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§114 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 

2016-11-30 

Ordförandes sign j Justerandes sign j Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-30 
Stafiansto,ps 

kommun 

§115 Socialchefen informerar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlinga rna. 

Ärendet i korthet 
Socialchef Cec ilia Svensson informerar om uppdrag från socia lnä mnden, SN § 98, 
201 6, angående översyn a v tillgång av pla tser vid sä rskilt boende mm samt, SN § 99, 
201 6, att utreda fö rutsättninga rna för LOV inom demensdagvå rd. Dessa 
utredninga r kommer att presenteras för socia lnä mnden under bö rja n av år 2017. 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Urdragsbesryrkande 
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-30 
Staffans to1ps 

kommun 

§116 Besparingsåtgärder för socialnämndens verksamhetsområde 
(2016-SN-93) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna besparingsåtgärder föreslagna i utredning daterad 2016-11-16. 

Ärendet i korthet 
Socialnämnden har den 5 oktober 2016 § 100 bland annat beslutat att ge socialchefen i 
uppdrag att konkretisera besparingsåtgärder med anledning av budgetavvikelse. 
Utvalda samt konkretiserade besparingså tgärder i verksamhet ti llhörande Individ- och 
fa miljeomsorg samt Vård- och omsorg va ldes ut vid socialnämndens budgetdag den 7 
september 2016 efter diskussion med socialnämndens ledamöter, dåvarande socialchef, 
ansvarig chef för Individ- och fami ljeomsorg samt ansvarig chef för Vård och omsorg. 
Utredningen redovisas i dokument daterat 2016-11-16. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Birgitta Heyle-Wiahl 
(L), att socialnämnden ska beslu ta att godkänna besparingsåtgärder föreslagna i 
utredning daterad 2016-11-16. 

Pia Jönsson (S) yrkar, med instämmande av Cecilia Cavallin (MP), avslag på 
besparingsåtgärderna. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller proposition på eget m.fl . yrkande och Pia Jönssons (S) m.fl. 
av lagsyrkande och finner att socialnämnden 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 bifa ller Pia Jönssons (S) m. fl. 
avslagsyrkande röstar nej. 

Omröstni ngsresultat 
Med 7 ja-röster för ordfö randens m. fl. yrkande och 4 nej-röster fö r Pia Jönssons (S) 
rn .fl. avslagsyrkande beslutar socialnämnden i enlighet med ordförandens m. fl . yrkande 
att godkänna besparingsåtgärder föres lagna i utredning daterad 2016-1 1-16, se 
voteringslista. 

Ordförandes sign J Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-30 
Staffanstorps 

kommun 

Reservationer 
Pia Jönsson (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande, se reservation. 
Cecilia Cavallin (MP) reserverar sig skriftligen till förm ån för eget yrkande, se 
reservation. 

Besl utsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 201 6-11-16 
Utredning, Fö rslag till besparingsåtgärder för socia lnämndens verksamhetsområden 
2016-11-16 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign I Urdragsbestyrkande 
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Stafic1ns10,ps 
kommun 

Socialnämnden 

Voteringslista : §116 

Voteringslista 

Ärende: Besparingsåtgärder för socialnämndens verksamhetsområde, 2016-SN-93 

Voteringslist( or) 

Omröstn ingsresultat 

Ledamot 

Lili ana Lindström( M), ordförande 

Pia Jönsson(S), 2:e vice ordförande 

Birgitta Heyle-Wiahl( L), vice ordförande 

Gopakumar Nair(S), ledamot 

Hans Rochester( M ), ledamot 

Maria Hemåker Apell(M), ledamot 

Jörgen Ki nnstad(SD), ledamot 

Cecilia Cavall in(M P), ledamot 

Ninda Menkus(M ), ersätt are 

Krist ina Saunders(S), er sä ttare 

Inger Hossmark(M), ersä ttare 

Resultat 

Ja 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7 

fllagJe tOaff '28 

Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

4 0 



Reservation, 
Besparingsåtgärder för socialnämndens 
verksamhetsområden 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet om 
besparingsåtgärder för socialnämndens verksamhetsområden genom att ta bort två 
ungdomscoacher som är placerade på Baldersskolan, Hagalid och Hjärupslundsskolan samt 
att säga upp två tjänster på mötesplats Citypunkten inom Socialpsykiatrin och flytta 
verksamheten till Medelpunkten. 

Beslutet om besparingsåtgärderna i soc ialnämnden slår hårt mot de svaga i samhä llet. Genom 
att ta bort ungdomscoacherna i skolan ökar risken för negativa grupperingar, aktiv iteter och 
utanförskap. Ungdomscoacherna arbetar med uppsökande verksamhet och med att öka 
närvaron i skolan för en del elever och som även blir ett stöd för ungdomar att fullgöra 
gru ndskolan och därmed också öka möjligheterna att gå ut grundskolan med 
gymnasiebehörighet. Ett viktigt uppdrag för ungdomscoacherna är se och bekräfta unga i 
skolan utifrån en helhetssyn av den unges hela livssituation både när det gäller skolmiljön och 
den unges fritid. 

Beslutet att slå samman Citypunkten, en öppen mötesplats för personer med psykisk ohälsa 
med Medelpunkten i samma lokaler är oroväckande. Vi socialdemokrater ser svårigheter att 
slå samman dessa två verksamheterna då personer med psykisk ohälsa ofta är i behov av 
småskalighet och personal med spec ialkompetens för området. Det kan även innebära oro i 
verksamheten som föran leder till att vi förlorar deltagare från båda verksamheterna och som 
till följd av sammanslagningen istället vä lj er att bli hemma och då bli isolerad i sitt hem. 
Personer med psykisk ohälsa har ofta stora behov av socialt sammanhang för att inte insjukna 
och bli isolerade. 

För Socialdemokraterna 
Staffa storp 20 I 6- 11 -30 



miljöpartiet de gröna Q 
2016-11-30 

Vi i Miljöpartiet i Staffanstorp motsätter oss att Socialnämnden sparar på 
ungdomscoacherna och Mötesplatsen för de psykisk sjuka. Vi vill att 
Kommunstyrelsen tar pengar från oförutsedda händelser. 

I Staffanstorp är det så, att inget verkar vara viktigare, än att Skattesatsen är bland 
landets lägsta. Kommunfullmäktige fastställer rama1na för nämnderna utifrån hur 
mycket man vill att verksamheten ska få göra av med, inte utifrån vad som behövs. 
Eftersom Socialnämnden måste följa lagar och förordningar finns det inte så många 
kostnader, man kan spara in på. Då finns bara förebyggande och stöttande områden 
kvar. 
Ungdomscoacherna är en sådan verksamhet. Året 2015 sparade man in på en tjänst 
och nu vill man ta bort de två kvarvarande. Coacherna har funnits på högstadie
skolorna och bedrivit ett viktigt arbete med att stötta elever, för att få dem att klara 
skolsituationen och varit ett bollplank för elever, föräldrar och pedagoger. Utan deras 
arbete ökar risken för att vissa elever blir "hemmasittare" eller störande ungdomar på 
byn. Den sistnämnda gruppen har vi kunnat läsa om i tidningarna. Väktare och polis 
måste hjälpa till att skapa en trygg miljö för medborgarna på biblioteket, på 
idrottshallar m.m. De 880 000 kr man sparar in på de två tjänsterna kommer att i 
slutändan kosta mycket mer för samhället! Nu tror man att fältgruppen och utökning 
av socionomerna bland de yngre eleverna ska klara av situationen. Det tror inte vi! 

Sparförslaget pekar också på att 800 000 kr kan sparas på att lägga ner verksamheten 
på den öppna mötesplatsen Citypunkten. Där har personer med psykisk ohälsa haft en 
möjlighet att träffas och fått stöd av utbildad personal. Nu tror man, att dessa kan 
använda sig av Medelpunkten på Pilegården. Men kommer verkligen Citypunktens 
deltagare att vilja och våga använda sig av Medelpunkten. Och räcker personalen där 
till för även denna grupp? Och har personalen rätt utbildning? Och hur kommer 
Medelpunktens äldre besökare acceptera denna nya grupp? Risken är nog stor, att de 
med psykisk ohälsa kommer må sämre och behöver mer boendestöd. Då blir det 
större behov och kostnader någon annanstans. 
Och hur lyssnar vi på personalen. Färre ska hinna mer allt mer utan att kanske ha rätt 
utbildning. Med tanke på alla avhopp från Staffanstorp kommuns verksamheter, ska 
vi kanske bli mer lyhörda. 

Cecilia Cavallin, Miljöpartiets ledamot i Socialnämnden 

~ /' ~ //( 
? ~d'?-~ 



Staffansto1ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§117 Budget 2017 (2016-SN-36) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta budget 2017 för socialnämndens verksamhetsområde. 

Ärendet i korthet 

2016-11-30 

Sammanställning av budgetunderlag för socialnämnden redovisas i de bi fogade 
dokumenten som underlag för beslut. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Birgitta Heyle-Wiahl 
(L), att socialnämnden ska besluta att anta budget 2017 för socialnämndens 
verksamhetsområde. 

Pia Jönsson (S) yrkar, med instämmande av Ceci li a Cavallin (MP), att socia lnämnden 
ska besluta att informera kommunfullmäktige om konsekvenserna av den 
ospecificerade besparingen som fanns med i rambudgeten och hemställa hos 
kommunfullmäktige om ytterligare medel motsvarande 1.520 tkr i enlighet med det 
socialdemokratiska budgetförslaget, se bilaga rubricerad "Kommunbidrag 
Socialnämnden 2017". 

Bes I utsgå ng 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att socia lnämnden beslutat i 
enlighet med ordförandens m.fl. yrkande. 

Omröstning begärs. 

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

Omrösningsresultat 
Med 7 ja-röster för ordförandens m.A. yrkande och 4 nej-röster för Pia Jönssons (S) 
m.fl. yrkande beslutar socialnämnden i enlighet med ordförandens m.fl. yrkande att 
anta budget 2017 för socialnämndens verksamhetsområde. 

Reservationer 
Pia Jönsson (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande, se reservation. 
Cecilia Cavallin (MP) reserverar sig muntligen till förm ån för eget yrkande. 

Besl utsunderlag 

Ordförandes sign j Jusrerandes sign j Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-30 
Stafians to,ps 

kommun 

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-24 
Budget 2017 socialnämndens verksamhetsområde daterad 2016-11-24 
Socialnämndens verksamhetsbeskrivn ing 2017 daterad 2016-1 1-24 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign [ Jusrerandes sign [ Urdragsbestyrkande 
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Sta ffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

Voteringslista: §117 

Ärende: Budget 2017, 2016-SN-36 

Votetingslist( or) 

Omröstningsresultat 

Ledamot 

Liliana Lindström(M), ordförande 

Pia Jönsson(S), 2:e vice ordförande 

Birgitta Heyle-Wiahl(L), vice ordförande 

Gopakumar Nair(S), ledamot 

Hans Rochester(M), ledamot 

Maria Hemåker Apell(M), ledamot 

Jörgen Kinnstad(SD), leda mot 

Cecilia Cava ll in(MP), ledamot 

Ninda M enkus(M), ersättare 

Kristina Saunders(S), ersättare 

Inger Hossmark(M), ersättare 

Resul tat 

Voteringslista 

Ja Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7 4 0 
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Kommunbidrag Socialnämnden 2017 (tkr) 

Alliansens 

Nämnd/verksamhet 
förslag 2017 

Socialnämnden -266 560 

Vi socialdemol(rater yrkar också för 

Socialnämnden 

Tillskott+ 
Besparing-

I förhållande 
till Alliansens 
förslag 

+l 520 

S-förslag till 
kommunbidrag 

2017 

-268 080 

att omsorgen om äldre företrädesvis ska bedrivas utan vinstintresse. Samma regler 
ska gälla för privat som kommunal verl(samhet. 

att erbjudande om heltidstjänster lämnas till våra deltidsanställda (luav sl(a även 
ställas vid upphandlade verksamheter) 

att arbetsvillkoren förbättras, exempelvis ta bort de delade turerna 

att kvalitetsuppföljningen förändras så att folms finns på den utförda tjänsten 
istället för på "utförd tidsystemet" 

att avgiften för maten jämkas för låginkomsttagare 

att öka stödet till organisationerna för deras förebyggande, sociala och stödjande 
verksamhet 

att säkerställa kontinuerlig kompetens i kvinnofridsfrågor 
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Reservation 
Internbudget 2017 för socialnämnden 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig för internbudget 20 17 för 
soc ialnämnden till förmån för vårt eget budgetförslag som innebär en utökning 
med+ 1.520 tkr, total summa 268 080 tkr. Vi hänvisar till socialdemokraternas 
budget alternati v i sin helhet som lämnades vid kommunfullmäktige 20 16-1 1-21 . 

Vi socialdemokrater anser att Staffanstorps kommun ska vara en trygg och säker kommun att 
å ldras i och det ska finnas en äldreomsorg att vara sto lt över med hög kval itet, hög 
personalkontinuitet och som ständig utvecklas med en långs iktighet. Ska Staffanstorp även i 
framtiden kl ara av konkurrensen om vårdpersonal måste vi se ti ll att de har en trygg 
anställning, möjlighet till kompetensökning, goda arbetsvillkor och där även de de lade turerna 
plockas bort från personalschemat. Vi soc ialdemokrater anser också att de anstäl lda ska ha 
rätt til I heltidstjänster och möjlighet ti 11 deltidstjänster för att Staffanstorp ska vara en attraktiv 
kommun att arbeta i. Det är även viktigt med en hög personalkontinui tet för den enski lde 
vårdtagaren fö r att kunna känna sig trygg med den vård och omsorg vi ger dem. För att 
valfriheten ska fungera fullt ut anser vi att det ska finnas ett kommuna lt al ternativ fö r den 
enskilde att välja på när det gäller särskilda boende. 

Vi anser även att Staffanstorps kommun ska jämka matavgiften fö r de personer med låg 
inkomst (dvs med negativt avgiftsutrymme). Staffanstorps kommun ska inte ha ett 
avg iftssystem som innebär att den enskilde ska behöva söka försö1j ningsstöd fö r att kunna 
betala sina fakturor till kommunen. 

Föreningsbidraget till organisationerna anser vi också ska ökas för deras stora engagemang 
som de lägger ner och fö r deras arbete med förebyggande, sociala och stödjande verksamhet. 

För Socialdemokraterna 
Staf ~ rp 201 6- 11-30 

Pia Jönsson (S) 



Slcl ficlflSIOtps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§118 lnternkontrollplan 2017 (2016-SN-94) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

2016-11-30 

att anta internkontrollplan 201 7 för socialnämndens verksamhetsområde. 

Ärendet i korthet 
Internkontroll är ett ledningsverktyg. Målet är att säkerställa processer som leder till 
att socialnämndens direkti v, riktlinjer och övriga regelve rk fö ljs. 

Yrkanden 
Ordförnaden Liliana Lindström (M ) yrkar att socialnämnden ska besluta att 
anta internkontrollplan 201 7 för socialnämndens verksamhetsområde. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse daterad 201 6-11-16 
lnternkontrollplan 201 7 SN 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ord förandes sign I J usterandes sign 

u ';)i 
I Utdragsbestyrkande 
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Statfanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§119 Attestordning 2017 (2016-SN-96) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

2016-1 l -30 

att godkänna attesto rdning 201 7 för socialnämndens verksamhetsområde. 

Ärendet i korthet 
Enligt Sta ffanstorps kommuns ekonomistyrdirekti v ska respekti ve nä mnd å rl igen utse 
beslutsattestanter samt ersättare fö r dessa efter för slag från fö rvaltningschef / 
produktionschef. 

Yrkanden 
Ordföra nden Liliana Lindströ m (M) yrkar a tt socialnämnden ska besluta at t godkä nna 
attestordning 201 7 fö r socia lnämndens verksamhetsområde. 

Beslutsgång 
Ordföra nden konstaterar att det endast före ligger ett fö rslag till beslut och fin ner att 
socia lnä mnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
T jänsteskrivelse daterad 201 6-11-16 
Attest fö rteckning SN 201 7 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign I Urdragsbesryrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§120 Sammanträdesdatum 2017 (2016-SN-98) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

2016-11-30 

att fastställa sammanträdesdatum för år 201 7 fö r socialnämnden enl igt bilaga 1. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser fastställande av sammanträdesdatum för år 2017 för socia lnämnden. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta att fasts tälla 
sammanträdesdatum för år 201 7 för socialnämnden enligt bil aga 1. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse daterad 201 6-11 -30 
Sammanträdesdatum fö r år 2017 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Urd ragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Sammanträden 2017 

Socialnämndens arbetsutskott 

24 janua ri klockan 13.00 

15 februari klockan 15.30 

22 mars klockan 15.30 

25 april klockan 13.00 

17 maj klockan 15.30 

14 juni klockan 15.30 

26 juli klockan 08.30 - reserv 

30 augusti klockan 15.30 

27 september klockan 15.30 

25 oktober klocka n 15.30 

22 november klockan 15.30 

6 d ecember klockan 08.30 

[ 1 ) 

Socialnämnden 

Socialnämnden klockan 18.00 

15 fe brua ri 

22 ma rs 

26 april 

17 maj 

14 juni 

30 augusti 

2 7 septem ber 

25 oktober 

22 november 

6 december 
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Stafians to1ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§121 Redovisning av domar år 2016 {2016-SN-10) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga in fo rmationen till handlingarna . 

Ärendet i korthet 

2016-11-30 

I ärendet föreligger dom inom socialnämndens verksamhetsområde en li gt fö ljande. 
Do m frå n förvaltningsrätten i Malmö, daterad 201 6- 11-02, o m bistånd enligt 4 kap 1 
§ social tj änstlagen . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse daterad 201 6-11 -30 
Do m 201 6-11-30 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbesryrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-30 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet i korthet 
Följande beslut anmäls som har fattats i enlighet med gä llande delegationsordn ing för 
socialnämnden. 

Arbetsutskottets beslut 2016-10-31 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 297 Ansökan om vård enligt 4 § lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fa ll 
(LVM) 

Enhetschef myndighet Vård och omsorg beslutade 201 6-11-02 enligt socialnämndens 
delega tionsordning p 19.2.2 om avskrivning av fordran mot dödsbo med totalt 8 265 
kr då det saknas pengar . 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 201 6-10-01-201 6-10-31 
Beslut ekonomi: 2016-l0-01-201 6-10-31 
Beslut utredning/behandling: 201 6- JO-Ol- 2016-10-31 
Faderskap-/föräldraskap: 201 6-10-01- 201 6-10-31 
Dödsboanmälan: 2016-10-0l-201 6-10-31 
Familjerätt inkl adoptioner: 201 6-10-01-2016-10-31 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sjukvå rd: 
SoL: 2016-10-01-201 6-10-3 1 
Färdtjänst: 2016-10-01-2016-10-31 
LSS: 2016-10-01-2016-10-3 1 

Beslut enligt Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m: 
Beslut om bostadsanpassningsbidrag: 2016-10-01-201 6-10-31 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse daterad 2016-11-30 

Ordförandes sign I Justerandes sign j Utd ragsbestyrkande 
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Staffans!Ofps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-30 

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

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Föreligger anmälningar till socialnämnden enligt följande. 
a) Transportörsavtal för färdtjänst med Maximilians Transporter AB (dnr 2016-SN-
84-25). 
b) Transportörsavtal för färdtjän st med Ringduve Taxi beställningscentra l AB (dnr 
2016-SN-84-26). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-30 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign I Urdragsbesryrkande 
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Staflanstorp~. 
kommun 

§127 Övrigt 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-30 

Pia Jönsson (S) ställer fråga angående socia la kontrakt som besvaras av chef indiv id
och fami lj eomsorg Anneli N ilsson. 

Rolf Jörgensson (SO) ställer fråga om detaljplanering för Vikhem som besvaras av 
ordföra nden Lili ana Lindström (M). 

Jörgen Kinnstad (SO) ställer fråga om mottagande av nyan lända som besvaras av 
ordföranden Liliana Lindström (M). 

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

Cecili a Cavallin (MP) tackar för det gångna året och önskar ledamöter, ersättare och 
tjänstemän en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Pia Jönsson (S) tackar för det gångna året och önskar ordföranden, ledamöter, 
ersättare och tjänstemän en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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