
Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 1(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2015-06-08 
16.00 - 17.25 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§ 5 8 - § 70 

Liliana Lindström (M) ordförande 
Pia Jönsson (S) Birgitta Heyle-Wiahl (FP) 
Bodil Hansson (S) Hans Rochester (M) 
Annika Plym O lsson (S) Maria Hemåker Apell (M) 
Anita Östergren (SPI) § 65 N inda Menkus (M) 
Per Grönberg (M) 
Rolf Jörgensson (SD) §§ 58-64, 66-70 

Joakim Borglin (KD) Clas Andersson (FP) 
Anita Östergren (SPI) §§ 58-64, 66-70 
Ingela Löfberg, vård och omsorgschef 
Hillevi Ventura, kvalitetssamord nare socialtjänsten 
Catharina Petersson, enhetschef 
Margaret Fritz, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Anita Enqvist, myndighetschef 
Alexandra Emanuelsson, kvalitetssamordnare 
Eva Palmqvist, nämndsekreterare 
Bo Gertsson, utvecklingschef § 60 
Malin Wennberg, fritidsledare § 61 
Patrik T ell, ungdomscoach 

Pia Jönsson (S) 
Rådhuset 2015-06-09 klockan 12.00 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nde 

~ Y.f. 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 2(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-06-08 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Socialnämnden 
2015-06-08 
16.00 - 17.25 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§ 58 - § 70 

2015-06-09 
2015-07-01 
Rådhuset 

Ordföra ndens signatu r Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 3(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-06-08 

Innehållsförteckning 

§58 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet ............................ 4 
§59 Godkännande av föredragningslista ... ...... ............ .... ......... .......................... 5 
§60 Information om öppna jämförelser ... ........ .... .. ....... .... .... ............................. 6 
§61 Information från fältgruppen ............... .... ........ .. ... ..... ....... .......................... 7 
§62 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2014 för vård och omsorgs 

verksamheter .... ..... ........... ........... ..... ............. .. .... .... ................................... 8 
§63 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2014 för verksamheter på 

entreprenad .. ...... .............. .. ...... ............. .............. ... ...... .. ... ..... .......... .. .... .... 9 
§64 Anmälan enligt Lex Maria ............................................................... ..... ... . 11 
§65 Kvartals- och individrapporter 2015 enligt 4 kap 1 § Sol och 9 § LSS ..... 12 
§66 Rapport avseende utredningar enligt 11 kap 1 § Sol som pågått mer än fyra 

månader år 2015 ........................................... ....................................... ... . 13 
§67 Redovisning av domar 2015 .......................... .. ........ ...... .... .. ... .. .... ... ..... ... . 14 
§68 Redovisning av delegationsbeslut 2015 ...................... ............. .. .. .... .. ........ 15 
§69 Anmälningar 2015-05-1 9 ..................................... ... .... ............................. 17 
§70 Övrigt ............................................................ ... .................... ............... ..... 18 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 4(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-08 

§58 Fastställande av tid och plats för justering av 

protokollet 

Socialnämnden beslutar 

att utse Pia Jönsson (S) att, tillsammans med o rdföranden, justera dagens 
protokoll på Rådhuset i Staffanstorp tisdagen den 9 juni 2015 klockan 
12.00. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§59 Godkännande av föredragningslista 

Soc i al nä mnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 

5(18) 

DATUM: 201 5-06-08 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 6(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-06-08 

§60 Information om öppna jämförelser 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärend e b es krivning 

Utvecklingschef Bo Gertsson informerar om öppna jämförelser. 

Ordförandens signatur k Justerandes signatur Utdrag sbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7( 18) 

DATUM: 2015-06-08 

§61 Information från fältgruppen 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Fältgruppen i Staffanstorp informerar om en resa till Lalandia. 

Ordförandenss~ 

?f 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 8( 18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-06-08 

§62 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2014 

för vård och omsorgs verksamheter 
2015-SN-44 

Socialnämnden bes l utar 

att återremittera ärendet för komplettering enligt socia lnämndens lämnade 
direktiv. 

Ärendebeskrivning 

Enligt pa tientsäkerhetslagen (2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om ledningssystem (SOSFS 2011:9) ska vårdgivaren 
dokumentera både sitt systematiska kvalitetsarbete samt 
patientsäkerhetsarbete i en kvalitets- respektive patientsäkerhetsberättelse 
varje år. 

I berättelserna ska det framgå hur det systematiska kvalitetsarbetet och 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka åtgärder 
som har vidtagits samt vilka resultat som uppnåtts för att säkra kva liteten 
och patientsäkerheten. Båda berättelserna ska hållas tillgängliga för den 
som önskar få ta del av -dessa. 

Yrkande n 

Birgitta Heyle-Wiahl (FP) yrkar, med instämmande av Pia Jönsson (S), att 
socia lnämnden beslutar att återremittera ärendet för komplettering. 

Beslutsgång 

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

Beslut s under l ag 

Kvalitetsberättelse vård och omsorg 2014, daterad 2015-04-22 

Patientsäkerhetsberättelse vård och omsorg 2014, daterad 2015-04-22 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utd ragsbestyrkande 

?f 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

9(18) 

DATUM: 2015-06-08 

§63 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2014 

för verksamheter på entreprenad 

Ordförandens signatur 

k 

2015-SN-45 

Socialnämnden beslutar 

att anta föreliggande kvalitets- och pa tientsäkerhetsberä ttelse r för 2014 
rörande vård och omsorgs verksamheter på entreprenad samt 
att uppdra åt Vård och omsorgschef att ta fram gemensam mall för 
kommande rapportering av kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser. 

Ärendebeskrivning 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om ledningssystem (SOSFS 2011 :9) ska respektive 
vårdgivare dokumentera både sitt patientsäkerhetsarbete samt det 
systematiska kvalitetsarbetet i en patientsäkerhets- respektive 
kvalitetsberättelse varje år. 

Då hemsjukvården med den legitimerade personalen bedrivs i kommunal 
regi är Staffanstorps kommun vårdgivare. De hälso- och sjukvårdsuppgifter 
som Kundvalets undersköterskor utför sker på delega tion från den 
legitimerade personalen. Detta patientsäkerhetsarbete redovisas därför i 
vård och omsorgs patientsäkerhetsberättelse. 

Föreligger patientsäkerhets- och kvalitetsberättelser över 2014 för vård och 
omsorgs verksamheter på entreprenad . 

Yr ka nden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
anta föreliggande kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser för 2014 
rörande vård och omsorgs verksamheter på entreprenad samt att uppdra åt 
Vård och omsorgschef att ta fram gemensam mall för kommande 
rapportering av kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Pilegårdens särskilda boende och 
dagverksamhet 2014 (Humana) 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Magnoliagården 2014 (Attendo) 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberä ttelse Klöverlyckan 2014 (Klöverlyckan 

Juste randes signatur Utdragsbestyrka nde 

~·-f 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts§ 63 

ekonomiska förening) 
Kvalitetsberättelse Attendo Kundval 2014 
Kvalitetsberättelse Humana hemtjänst 2014 

10(18) 

DATUM: 2015-06-08 

Kvalitetsberättelse LSS-boende Nevisborg 11 och 19 samt Åkershus 28 
(Attendo LSS) 
Kvalitetsberättelse korttid LSS Åkershus 26 (Attendo 
LSS)Kvalitetsberättelse Daglig verksamhet (Attendo LSS) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§64 Anmälan enligt Lex Maria 
2015-SN-52 

Soc ialnämnden beslut ar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

11 ( 18) 

DATU M: 20 15-06-08 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margaret Fritz informerar om utredning 
avseende avvikelse på korttidsavdelning som lett till Lex Maria anmälan. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 12(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL . DATUM: 2015-06-08 

§65 Kvartals- och individrapporter 2015 enligt 4 

kap 1 § SoL och 9 § LSS 
2015-SN-55 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporterna samt 
att överlämna kvartals- och individrapporter till revisorerna och 
kvartalsrapport till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Enligt 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 verkstä llighet 
där biståndet inte å ter verkställts inom tre må nader från datum för avbrott. 
Rapportering ska ske en gång per kvartal till socialstyrelsen, kommunens 
revisorer och kommunfullmäktige. 

Yrka nde n 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar a tt 
godkänna rapporterna samt att överlämna kvartals- och individrapporter 
till revisorerna och kvartalsrapport till kommunfullmäktige 

Bes lut sgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligge r ett förslag till beslut och 
finner a tt socialnämnden beslutat i enlighet med detta. 

J ä v 

Det noteras att Rolf Jörgensson (SD) på grund av jäv inte deltagit i ärendets 
handläggning. 

Beslutsunder l ag 

Kvartalsrapport avseende kva rtal 1, 2015 
Sju individrapporter inom verksamhetsområde ä ld reo msorg, där två av 
rapporterna avser återrapport om att besluten har verkstä llts. 
Tre individrapporter inom verksamhetsområde funktionshinder, LSS, d ä r 
två rapporter avser avbrott i verkställighet. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 13(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-08 

§66 Rapport avseende utredningar enligt 11 kap 1 § 

SoL som pågått mer än fyra månader år 2015 
2015-SN-56 

Socia l nämnden beslutar 

att lägga redogörelsen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser redovisning av utredningar enligt 11 kap 1 § Sol som pågått 
mer än fyra månader. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
lägga redogörelsen till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden kons ta ter ar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutat i enlighet med detta . 

Bes lutsunder l ag 

Rapport daterad 2015-05-22 avseende kvartal 1, 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 14(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-08 

§67 Redovisning av domar 2015 
2015-SN-5 

Socialnämnden beslutar 

att redovisningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 

I ärendet föreligger domar avseende beslut inom socialnämndens 
verksamhetsområde. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
godkänna redovisningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förs lag till beslut och 
finner att socia lnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslut s underla g 

Förvaltningsrätten i Malmös dom avseende bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen (Sol) daterad 2015-05-06 . 

Förvaltningsrätten i Malmös dom avseende beredande av vård enligt lag 
(1990:52) med särskilda bestämmelser o m vård av unga (LVU) daterad 
2015-05-12. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

lL ' .f 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 15(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-06-08 

§68 Redovisning av delegationsbeslut 2015 
2015-SN-6 

Socia l nämnden beslutar 

att redovisningen av delega tionsbeslut godkänns. 

Ärendebeskrivning 

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

Arbetsutskottets beslut 2015-05-12 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 63 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 64 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 65 Anmälan om risk för missförhållanden enligt Lex Sarah 
§ 66 Övervägande vid placering enligt 13 § L VU 
§ 67 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 6 8 Omprövning vid placering enligt 13 § L VU 
§ 69 Familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 70 Familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 71 Urvalsärenden, Vå rd och omsorg 
§ 72 Urvalsärenden, Individ- och familjeomsorg 

Ordförandebeslut: 
Socialnämndens ordförande beslutade 2015-04-30 om att enligt 4 kap 1 § 
Sol bevilja ansökan om ekonomiskt bistånd till tillfä lligt boende under 
perioden 150501-150507 till en kostnad om 1 800 kr. 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 2015-04-01--2015-04-30 
Beslut ekonomi: 2015-04-0 1--2015-04-3 0 
Beslut utredning/behandling: 2015-04-01--2015-04-30 
Faderskap-/föräldraskap: 2015-04-01--201 5-04-30 
Dödsboanmälan: ------------------
Familjerätt inkl adoptioner: 2015-04-01 --2015-04-30 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sjukvård: 
Sol: 2015-04-01--2015-04-30 
Färdtjänst: 2015-04-01--2015-04-30 
LSS: 2015-04-01--2015-04-30 

Yrkanden 

Ordföranden liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 16(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-08 

Forts§ 68 

redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att socia lnämnden beslutat i en lighet med detta. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ll 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§69 Anmälningar 2015-05-19 
2015-SN-51 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlinga rna. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger anmälningar till socialnämnden. 

Yrkanden 

17(18) 

DATUM: 20 15-06-08 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslu tar att 
lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsgång 

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

Be s lutsunderlag 

Protokollsutdrag KF § 46, 2015 med beslut att återka lla beredningsuppdrag 
till kommunstyrelsen med hänvisning till inkommen skrivelse om 
återkallande av motion om att lå ta 90-åringa r bestämma själv över sin 
vardag samt avskrivning av ärendet. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

18( 18) 

DATUM : 20 15-06-08 

§70 Övrigt 

Ordförandens signatur 

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

Pia Jönsson (S) tackar ordföranden, nämnden och t jänstemän för den 
gångna vå ren och önskar a lla en trevlig sommar. 

Ju sterandes signatur Utd ragsbestyrka nde 


