
Staffansto,ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sa mmanträdesprotokol I 2017-02-15 

Plats och tid Staffanstorp, Storgatan 10, sammanträdesrum C kl. 18:00-
19:15 

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

Ersättare Inger Hossmark (M) 
Bodil Hansson (S) 
Tony Peltola (L) 
Ulla-Britt Johansson (SPI) 
Rolf Jörgensson (SD) 

Övriga närvarande Ingalill Hellberg (Kommundirektör) §§ 1-3 
Cecilia Svensson (Socialchef) 
Susanne Bäckström (Tf vård och omsorgschef) 
Anneli Nilsson (Chef individ och familj eomsorgen) 
Vesna Casitovski (Avdelningschef) §§ 1-4 
Anita Enqvist (Myndighetschef) 
Linda Norbeck (Utvecklingssekreterare) 
Corinna Reitzig (Kvalitetsutvecklare) 
Eva Palmqvist (Nämndsekreterare) 
Agnes Löfgren (Adjungerad, Nämndsekreterare) 
Andreas Siverstål (Adjungerad, Systemförvaltare) 
Mårthen Gunnarsson (Avdelningschef) 
Ch ristian Manshed (Medborgarförslagsställare) §6 

Utses att justera Annika Plym Olson (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, 201 7-02-20 09:00 
tid 

Protokollet omfattar §§1-16 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Underskrifter 

O rdförandes sign 

u___ 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2017-02-15 

Sekreterare 

Justerande ~."(JJ;;t~r.! .. .o~ ........... . 
Annika Plym OlsolT;' 

I Justerandes sign 

wro 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-15 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Socialnämnden 
2017-02-15 

2017-02-21 Datum för anslags 2017-03-15 
nedtagande 

Ordfö randes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Stalfans to,ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-15 

Innehållsförteckning 

§1 
§2 
§3 
§4 
§5 

§6 

§7 

§8 

§9 

§10 

§11 

§12 
§13 
§14 
§15 
§16 

Ordfö randes sign 

Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 
Godkännande av föredragningslistan 
Information om LOV, lokaler och demografi 
Information om iPad och Netpublicator 
M edborgarförslag om hjälp med "reseservice" 
M edborgarförslag om att kunna boka en hel färdtjänstbil för att 
transportera saker 
Socialchefen informerar 
Ansökan om statsbidrag 2017 för verksamhet med personligt ombud 
och redovisning verksamhetsår 2016 
Översyn ti llgång av platser vid särskilt boende 
Yttrande med anledning av ej verkställt beslut till Inspektionen för vård 
och omsorg (IYO) dnr 8.8.1-34639/2015-6 
Yttrande med an ledning av ej verkställ t beslut till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) dnr 8.8.1-34636/2015-6 
Kvartals- och individrapporter 201 6 enligt 4 kap 1 § Sol och 9 § LSS 
Redovisning av domar 
Redovisning av delegationsbeslut 
Redovisning av meddelanden 
Övrigt 

I Justerandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-15 
Staffanstorps 

kommun 

§1 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att utse Annika Plym Olson (S} att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 20 februari 2017 klockan 09.00. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

~ 
\ Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokol 1 

§2 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 

2017-02-15 

Ordförandes sign J Justerandes sign J Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§3 Information om LOV, lokaler och demografi 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen ti ll handlingarna. 

Ärendet i korthet 

2017-02-15 

Kommundirektör Ingalill Hellberg informerar om demografi och prognos för 
befolkningsutveckling samt om planering LOV-boenden vid Vikhem och 
Sockerbruksområdet. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande 

Page 7 of 24 



Staffansto,ps 
kommun 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokol I 

§4 Information om iPad och Netpublicator 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen ti ll handlingarna. 

Ärendet i korthet 

2017-02-15 

Avdelningschef Vesna Casitovski demonstrerar och informerar om kommunens e
mötesapp "Netpublicator" som framöver kommer att användas för distri buering av 
ka llelser och handlingar ti ll socialnämnden och om två-faktorsinloggning för 
se k reressä ren den. 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-15 
Stallanstorps 

kommun 

§5 Medborgarförslag om hjälp med "reseservice" (2016-SN-91) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att skicka medborgarförslaget på remiss till kommunala seniorrådet. 

Ärendet i korthet 
Till Staffanstorps kommun har det den 4 oktober 2016 inkommit ett medborgarförslag 
om att kommunen ska tillhandahålla service för äldre och funktionshindrade för 
bokning av resor (ej färdtjänst) av karaktären charter och liknande för grupper med 
ovan nämnda målgrupper. 

Kommunfullmäktige har den 17 oktober 2016, § 159 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till socialnämnden för beredning och beslut. 

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse och utredning vari framgår att medborgarförslaget 
utretts och då kommunen redan tillhandahåller till viss mån förslagets innebörd 
anses ytterligare utökning inte är möjlig. 

Det antecknas till protokollet att kommunala seniorrådet har till uppgift att vara 
remiss- och samrådsorgan i de frågor som berör seniorer. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström yrkar, med instämmande av Birgitta Heyle Wiahl 
(L), att socialnämnden ska besluta att skicka medborgarförslaget på remiss 
till kommunala seniorrådet. 

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

Beslutsunderlag 
Tj änsteskrivelse, daterad 201 7-01-23 
Svar, Medborgarförslag om kommunal hjälp om "reseservice" 2017-01 -23 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut § 159, 2016 

Bes I ut skickas ti Il 
Medborgarförslagsställaren 

Ordförandes sign 

~ 
I Jusrerandes sign 

~~D 
I Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-15 
Staffans to,ps 

kommun 

§6 Medborgarförslag om att kunna boka en hel färdtjänstbil för att 
transportera saker (2016-SN-92) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till vad som redovisas i skrivelse daterad 
2017-01-25. 

Ärendet i korthet 
Ärendet inkom 2016-08-08 . Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-17, § 158 att 
överlämna medborgarförslaget ti ll socialnämnden för beredning och beslut. 

Medborgarförslaget avser förslag att brukare med bistånd jml LSS, ska få möjlighet att 
vid behov ha rätt att boka hel färdtjänstb il för transport av föremål. Detta för att 
brukarna ska slippa stå i beroendeställning till personer i sin närhet. 
Medborgarförslaget avser transport av utrustning för brukare som åtar sig OJ-uppdrag. 
Färdtjänstlagen reglerar området och avser endast persontransport. 

Det antecknas att medborgarförslagsställaren inbjudits till sammanträdet och gavs 
tillfälle att yttra sig innan beslut i ärendet fattades. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta att avslå 
medborgarförslaget med hänvisning till vad som redovisas i skrivelse daterad 2017-01-
25. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-25 
Skrivelse daterad 2017-01-25 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut § 158, 2016 

Beslut skickas till 
Medborgarförslagsställaren 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign I Utdragsbesryrkande 
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-15 
Staflansto,ps 

kommun 

§7 Socialchefen informerar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Socialchef Cecilia Svensson informerar om 
- Arbetsmiljöverkets inspektion av kommunala socialsekreterares arbetsmiljö 
- JO-anmälan 
- Årsredovisning 2016 
- Avdelningschef för verksamhetsstöd och planering Mårthen Gunnarsson presenteras 
och hälsas välkommen till socialnämnden 

Ordförandes sign I justerandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-15 

§8 Ansökan om statsbidrag 2017 för verksamhet med personligt 
ombud och redovisning verksamhetsår 2016 (2017-SN-6) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna redovisning av verksamhet med personligt ombud, verksamhetsår 2016 

samt 

att godkänna ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för 
verksamhetsår 2017. 

Ärendet i korthet 
Inför beslut om statsbidrag till personligt ombud för år 2017 önskar Länsstyrelsen 
Skåne en redovisning för 2016 års verksamhet, samt vilka planer som finns för 
verksamhetsår 2017. 

Yrkanden 
Ordförande Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta att godkänna 
redovisning av verksamhet med personligt ombud, verksamhetsår 2016 samt att 
godkänna ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för 
verksamhetsår 2017. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag ti ll beslut och finner att 
socialnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ansökningsblankett_P0_2017 (5) 
Blankett redovisning Staffanstorp 2016 (3) 
Verksamhetsberättelse Staffanstorp 2016 (3) 

Beslut skickas till 
Vård och omsorg Enhetschef Susanne Bäckström 

Ordförandes sign \ J usterandes sign \ Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 

Samma nträdesprotokol I 201 7-02-15 
Staffansto,ps 

kommun 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att delegera till socialnämndens arbetsutskott att besluta på vilket sätt kommunen, i 
avvaktan på driftstart av LOV särskilt boende, ska lösa behovet av platser. 

Ärendet i korthet 
I samband med socialnämndens sammanträde den 5 oktober 2016 fick 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. 

Befolkningsutvecklingen i Staffanstorp avseende målgruppen 80 år och äldre medför ett 
ökat behov av stöd och vård i olika former. Kommunen har beslutat att införa va lfrihet 
enligt LOV (lag om valfrihet) för särskilt boende. Införandet av LOV förväntas ge ett 
ökat utbud av platser i särski lt boende, som täcker kommunens kommande behov. 
Idag finns ett underskott på platser och i avvaktan på LOV måste kommunen lösa 
behovet av särskilt boende på kort sikt. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Ceci li a Cavallin 
(MP), att socialnämnden ska besluta att delegera till socialnämndens arbetsutskott att 
besluta på vi lket sätt kommunen, i avvaktan på driftstart av LOV särskilt boende, ska 
lösa behovet av platser. 

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

Besl utsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-23 
Utredning daterad 2016-01-23 

Ordförandes sign I Justera ndes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2017-02-15 
Staffanstorps 

kommun 

§10 Yttrande med anledning av ej verkställt beslut till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) dnr 8.8.1-34639/2015-6 (2017-SN-14) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna yttrande daterat 201 7-01-03 och översända detta till [nspektionen för 
Vård och omsorg (IVO). 

Ärendet i korthet 
Inspektionen för Vård och omsorg (JVO) överväger att ansöka hos förvaltningsrätten 
om särskild avgift enligt 28a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) avseende ej verkställt beslut. Nämnden bereds tillfälle att yttra 
sig i ärendet innan IVO tar ställning till om ansökan ska göras. Yttrandet gä ller ej 
verkställt beslut av Kontaktperson (9.4 § LSS). 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta att godkänna 
yttrande daterat 2017-01 -03 och översända detta till [nspektionen för Vård och 
omsorg (IVO). 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-03 
Yttrande daterat 2017-01-03 med bilagor 
Begäran 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2017-02-15 
Staffanstorps 

kommun 

§11 Yttrande med anledning av ej verkställt beslut till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) dnr 8.8.1-34636/2015-6 (2017-SN-15) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna yttrande daterat 2017-01-03 och översända detta till Inspektionen för 
Vård och omsorg (IVO). 

Ärendet i korthet 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överväger att ansöka hos förvaltningsrätten 
om särskild avgift enligt 28a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) avseende ej verkställt beslut. Nämnden bereds tillfälle att yttra 
sig i ärendet innan IVO tar ställning till om ansökan ska göras. Yttrandet gäller ej 
verkställt beslut av Kontaktperson (9.4 § LSS). 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta att godkänna 
yttrande daterat 2017-01-03 och översända detta till Inspektionen för Vård och 
omsorg (IVO). 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-03 
Yttrande daterat 2017-01 -03 
Begäran 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign 

tYf1lJ 
I Utdragsbesryrkande 
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 201 7-02-15 
Staffanstotps 

kommun 

§12 Kvartals- och individrapporter 2016 enligt 4 kap 1 § Sol och 9 § 

LSS (2016-SN-44) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att rapporterna godkänns samt 

att kvartals- och individrapporter överlämnas till revisorerna och kvartalsrapporter 
överlämnas till kommunfullmäktige. 

Ärendet i korthet 
Enl igt 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 avbrott. 

Rapportering ska ske en gång per kva rtal till socialstyrelsen, kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M ) yrkar att socialnämnden ska besluta att 
rapporterna godkänns samt att kvartals- och individrapporter överl ämnas till 
revisorerna och kva rtalsrapporter överl ämnas till kommunfullmäktige. 

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

Beslutsunderlag 
Beslut Snau § 307, 2016 
Kvartalsrapporter, kvartal 3 2016 
[ndividrapporter 

Ordförandes sign I J usterandes sign 

BPD 
I Utdragsbestyrkande 
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Staflanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokoll 

§13 Redovisning av domar (2017-SN-7) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 

2017-02-15 

I ä rendet fö religger domar inom socia lnämndens verksamhetsområde enligt följ ande. 
Dom från förvaltningsrätten i Malmö, daterad 2016-11-22, o m bistånd enligt 

socialtjänstlagen. 
Dom från förva ltningsrätten i Malmö, daterad 2016-12-12, om bistånd enligt 

social tjänstl agen. 

Besl utsunderlag 
T jänsteskrivelse daterad 2017-02-15 
Sammanställning domar 2017-02-15 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign 

f1fV 
I Utdragsbestyrkande 
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Stalfans101ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§14 Redovisning av delegationsbeslut (2017-SN-16) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet i korthet 

2017-02-15 

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

Arbetsutskottets beslut 2016-11-22 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 300 Informat ion från begravningsbyrån Arcus 
§ 301 Beredning av ärenden om bostadsanpassningsbidrag 
§ 302 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag § 303 Ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag 
§ 304 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 305 Ansökan om lSS-insats i from av bostad enligt LSS § 9:9 
§ 306 Urvalsärenden, Vård och omsorg 
§ 307 Rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Sol och 9 § LSS 
§ 308 Anmälan om risk för missförhållande - Lex Sarah 
§ 309 Jämförande siffror avseende ekonomiskt bistånd 
§ 310 Urvalsärenden, Ind ivid och familjeomsorg 
§ 311 Medgivande enligt 6 kap 1, 13 och 14 §§ Sol att ta emot ett utländskt barn i 
syfte att adoptera det 
§ 312 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 313 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 314 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 315 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 316 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 317 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 318 Övervägande vid placering i fami ljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 319 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 320 Övervägande vid placering i fa mil jehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 321 Övervägande vid placering i fami ljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 322 Övervägande vid placering i fami ljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 323 Övervägande vid placering i fami ljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 324 Övervägande vid placering i fami ljehem enl igt 6 kap 8 § Sol 
§ 325 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 326 Övervägande vid placering i fami ljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 327 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

~ 
I Utdragsbescyrkande 
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Staffanstotps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-15 

§ 328 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 329 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 6 kap 8 § SoL 

Arbetsutskottets beslut 201 6-12-15 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 332 Beredning av ärenden om bostadsanpassningsbidrag 
§ 333 Sammanträdesdatum 2017 
§ 334 Urvalsärenden, Vård och omsorg 
§ 335 Jämförande siffror avseende ekonomiskt bistånd 
§ 336 Återrapportering angående utredningar enligt 11 kap 1 § Sol som pågått mer än 
fyra månader 
§ 337 Urvalsärenden, Individ och fam iljeomsorg 
§ 338 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 339 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 340 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 341 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 342 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 343 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 344 Övervägande vid placering i fami ljehem enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 345 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 346 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 34 7 Övervägande vid placering i fami ljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 348 Övervägande vid placering i fami ljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 349 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 350 Övervägande vid placering i fami ljehem enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 351 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 352 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 353 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 354 Övervägande vid placering i fami ljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 355 Övervägande vid placering i fami ljehem enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 356 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 357 Övervägande vid placering i fami ljehem enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 358 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 359 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 360 Information om Klöverl yckan § 361 Information om Viacura 
§ 362 Information om personärende avseende personlig assistans 

Arbetsutskottets beslut 2016-12-19 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 365 Ansökan om bistånd i form av ansökan om vård enligt 4 § lag (1988:870) om 
vård av missbrukare i vissa fa ll (LVM) 
§ 366 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
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§ 367 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 368 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 

2017-02-15 

Arbetsutskottets beslut 2017-01-10 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 2 Ansökan om vård enligt 1, 3 §§ lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (L VU) 
§ 3 Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 4 Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 5 Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 6 Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § Sol 

Arbetsutskottets beslut 201 7-01-24 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 9 Beredning av ärenden om bostadsanpassningsbidrag 
§ 10 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 11 Urvalsärenden, Vård och omsorg 
§ 12 Rapport avseende utredningar enligt 11 kap 1 § Sol som pågå tt mer än fyra 
månader 
§ 13 Anmälan risk för missförhållande - Lex Sarah 
§ 14 Utred ning av rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande 
enligt lex Sarah 
§ 15 Utredning av rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande 
enligt Lex Sarah 
§ 16 Utredning av rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande 
enligt Lex Sarah 
§ 17 Jämförande siffror avseende ekonomiskt bistånd 
§ 18 Urvalsärenden, Individ och fam iljeomsorg 
§ 19 Beslut enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 20 Beslut enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 21 Beslut om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8a § förä ldrabalken 
§ 22 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 23 Beslut om stad igvarande placering enligt 4 kap l § Sol 
§ 24 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap l § Sol 
§ 25 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap l § Sol 
§ 26 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 27 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 28 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 29 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 30 Övervägande vid placering i fami ljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 31 Övervägande vid placering i fami ljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 32 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
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§ 33 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 34 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 35 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 36 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 37 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 38 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 39 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 40 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 41 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 42 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 43 Ö vervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 44 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 45 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 46 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 47 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 48 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 

2017-02-15 

Enhetschef Vård och omsorg beslutade 201 6-12-14 enligt socialnämndens 
delegationsordning p 19.2.2 om avskrivning av fordran mot dödsbo med totalt 1 705 
kr då det saknas tillgångar. 

Socialnämndens ordförande beslutade 201 6-12-05 jämlikt 4 kap 1 § Sol att bevilja 
akut boende på vandra rhem under perioden 2016-1 2-05-2016-12-12. 

Socialnämndens ordförande beslutade 201 6-12-09 jämlikt 13 § l YM om omedelbart 
omhändertagande. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-12-19 att enligt 18 kap 2 § ärvdabalken 
omhänderta dödsbos egendom då inga dödsbodelägare påfunnits som var villiga att 
åtaga sig dödsboförvaltningen. 

Socialnämndens ordförande beslutade 201 6-12-19 att enligt 18 kap 2 § ärvdabalken 
omhänderta dödsbos egendom då inga dödsbodelägare påfunni ts som var villiga att 
åtaga sig dödsboförvaltningen. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2017-01-10 att enligt 18 kap 2 § ärvdaba lken 
överlämna dödsboförvaltning t ill delägare som fö rklarat sig villig att åtaga sig 
dödsboförvaltningen. 
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Socialnämndens ordförande beslutade 2017-01-11 jämlikt 4 kap 1 § Sol att avslå 
ansökan om bistånd i form av tillfälligt boende på vandrarhem/hotell. 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 2016-11-01- 2016-12-31 
Beslut ekonomi: 2016-11 -01-2016-12-31 
Beslut utredning/behandling: 2016-11-01- 2016-12-31 
Faderskap-/föräldraskap: 2016-11 -01-2016-12-31 
Dödsboanmälan: 2016-11-01-2016-12-31 
Familjerätt inkl adoptioner: 2016-l 1-01- 2016-12-31 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sj ukvård: 
Sol: 2016-11-01-2016-12-31 
Färdtjänst: 2016-11-01-2016-12-31 
LSS: 2016-11-01- 2016-12-31 

Beslut enligt Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m: 
Beslut om bostadsanpassningsbidrag: 2016-11-01-2016-12-31 

Beslutsunderlag 
Redovisning av delegationsbeslut 201 7-02-15 
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Sammanträdesprotokoll 

§15 Redovisning av meddelanden (2016-SN-99) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 

2017-02-15 

a) Undertecknat transportörsavtal med Taxi Kurir i Malmö AB (201 6-SN-84-27). 

b) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende dnr 8.2-37592/2015 (2015-
SN-11 0-12) . 

c) Beslut från Kommunassurans Syds vari bedömning görs att kommunen inte är 
vållande till skada i ärende gällande anmälan om misskötsel av operationssår (2015-
SN-110-16). 

d) Undertecknat avtal med Viacura Optimus gällande digitalt stödsystem (2016-SN-
100-3) . 

e) Undertecknat avtal gällande köp av korttidsplatser på Boklundens äldreboende plan 
1 (2016-SN-52-2). 

f) Förvaltningsrättens dom i mål 6041 -16 gällande särskild avgift enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) att ålägga Staffanstorps kommun att till 
staten betala en särskild avgift om 29 200 kronor (2016-SN-4-10). 

g) Föranmälan från Arbetsmiljöverket om inspektion av kommunala socialsekreterares 
arbetsmiljö (2017-SN-13-2) . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 201 7-02-15 
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§16 Övrigt 

Ärendet i korthet 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-15 

Rolf Jörgensson (SD) stä ller fråga angående enkät från PRO om "Trygg hemgång" som 
besvaras av myndighetschef Anita Enqvist. 

Socialnämnden uppvaktar Robert Hjunstorp (M) med en blomma med an ledning av att 
han fy llt år. 
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