
Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 1 (19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

J usterande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2015-09-28 
18.00 - 19.00 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§§ 82 - 95 

Liliana Lindström (M), ordförande 
Pia Jönsson (S) Birgitta Heyle Wiahl (FP) 
Gopakumar Nair (S) Hans Rochester (M) 
Annika Plym Olson (S) Maria Hemåker Apell (M) 
Jörgen Kinnstad (SD) Robert Hjunstorp (M) 
Cecilia Cavallin (MP) Daniel Neving (C) 

Ninda Menkus (M) Bodil Hansson (S) 
Clas Andersson (FP) Rolf Jörgensson (SD) 
Maria Stellinger Ernblad, Chef för humanistisk service 
Ingela Löfberg, Vård och omsorgschef 
Annelie Nilsson, tf Chef individ och familjeomsorgen och 
Chef förebyggande enheten barn och unga 
Anita Enqvist, Myndighetschef 
Hillevi Ventura, Kvalitetssamordnare socialtjänsten 
Eva Palmqvist, nämndsekreterare 

Pia Jönsson (S) 
Rådhuset 2015-10-02 klockan 09.30 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

~ 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 2(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-09-28 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrift: 

Socialnämnden 
2015-09-28 
18.00 - 19.00 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§§ 82 - 95 

2015-10-05 
2015-10-27 
Rådhuset 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

? f 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 3(1 9) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-09-28 

Innehållsförteckning 

§ 82 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet ..................... .. ..... 4 
§ 8 3 Godkännande av föredragningslista ............................................................ 5 
§84 Budget 2016 .................... .. ......................................................................... 6 
§85 lnternkontrollplan 2016 .................................... .. .............. ...... .. ........ .. ...... . 8 
§86 Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsä ttning ............. 9 
§87 Fastställande av hyra för lägenhet i lSS-boendet vid Rudolf Bååths väg .... 10 
§88 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §föräldrabalken .... .. . 11 
§ 89 Utredning angående utträde ur Klöverlyckan ekonomisk förening ............ 12 
§90 Rapport avseende utredningar enligt 11 kap 1 § Sol som pågått mer än fyra 

månader år 2015 ...................................................................................... 13 
§91 Rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Sol och 9 § lSS ...... ..... 14 
§92 Redovisning av domar 2015 .......... .. .............. ...... ................ .. ................... 15 
§93 Redovisning av delegationsbeslut 2015 ............ ...................... ........... .. .... .. 16 
§94 Anmälningar 2015 ............... ............... ... .............................................. ..... 18 
§95 Övrigt ....................................................................... .. ..... .. ....................... 19 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 4( 19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-28 

§82 Fastställande av tid och plats för justering av 

protokollet 

Socialnämnden bes lutar 

att utse Pia Jönsson (S) att, tillsammans med o rdföranden, justera dagens 
p rotoko ll på Rådhuset i Sta ffanstorp fredagen den 2 oktober 2015 klockan 
09.30 . 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§83 Godkännande av föredragningslista 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 

5(19) 

DATUM: 201 5-09-28 

Ordförandens signatur lA- Juste randes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 6(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-09-28 

§84 Budget 2016 
2015-SN-80 

Soc i alnämnde n bes luta r 

att anta budget 2016 för socialnämndens verksamhetsområde. 

Ärendebes kri vni n g 

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

Yrkanden 

Pia Jönsson (S) yrkar, med instämmande av Cecilia Cavallin (MP), att 
socialnämnden ska hemställa till kommunfullmäktige om utökning av 
budgeten för socialnämnden med 2 580 tkr till en total summa om 251 880 
tkr, a llt enligt bilaga 1 § 84. 

Liliana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Birgitta Heyle Wiahl 
(FP), avslag på Pia Jönssons (S) m.fl. yrkande samt bifall till liggande 
förs lag. 

Beslutsgå ng 

Ordföranden stä ller yrkandena mot varandra och finner att socialnämnden 
beslutat i enlighet med ordförandens m.fl. yrkande. 

Omrösning begärs. 

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

Omr ös t n ing s r esultat 

Vid omröstning avges 7 ja -rö ster från Birgitta Heyle Wiahl (FP) , Hans 
Rochester (M), Maria Hemåker Apell (M), Jörgen Kinnstad (SD), Robert 
Hjunstorp (M), Daniel Neving (C), och Liliana Lindström (M) samt 4 nej
röster från Pia Jönsson (S) , Gopakumar Nair (S), Annika Plym O lson (S ) 
och Cecilia Cavallin (MP). 

Reserv a tioner 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslutet, 
bi laga 2 § 84. 

Cecilia Cavallin (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet. 

Ordföra ndens signatur~ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 84 

Bes lutsunder l a g 

Socialnämndens budget 2016 
Socialnämndens internbudget 2016 
Tjänsteskrivelse, 2015-09-15 

Justerandes signatur 

7( 19) 

DATUM: 2015-09-28 

Utdragsbestyrkande 



Socialdemokraternas yrkande 
avseende internbudget 2016 för 
socialnämnden. 

Den socialdemokratiska gruppen yrkar på en utökning av internbudget 20 16 för 
socialnämnden på + 2.580 tkr, total summa 25 1.880 tkr. Vi hänvisar till socialdemokraternas 
budget alternativ i sin helhet som lämnades vid kommunfullmäktige 201 5-06-15. 

Vi socialdemokrater yrkar på: 
-att säkerställa kontinuiteten i vården - ingen vårdtagare ska behöva möta mer än högst 15 
olika personal per månad. 

-att erbjuda personalen heltidstj änster 

-att ta bort de delade turerna för personalen 

-att kvalitetsuppfölj ningen förändras så att fokus finns på den utförda tjänsten istället fö r 
"utförd tid" - system. 

-att avgiften fö r maten jämkas för låginkomsttagare inom särskilt boende 

-att öka föreningsbidraget till organisationerna för deras fö rebyggande , sociala och stödjande 
verksamhet. 

-att avveckla beställningssystemet TES 

För Socialdemokraterna 
Staffanstorp 2015-09-28 

wcn,'0\/ 
Pia Jönsson (S) 



Reservation 
internbudget 2016 för socialnämnden 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig för internbudget 20 16 för 
socialnämnden till förmån för vårt eget budgetförslag som innebär en utökn ing 
med +2.580 tkr, total summa 251.880 tkr. Vi hänvisar till socia ldemokraternas 
budget alternati v i sin helhet som lämnades vid kommunfullmäktige 2015-06-15. 

Vi socialdemokrater anser att Staffanstorps kommun ska vara en trygg och säker kommun att 
åldras i och det ska finnas en äldreomsorg att vara stol t över med hög kvalitet, hög 
personalkontinuitet och som ständig utvecklas med en långsiktighet. Ska Staffanstorp även i 
framtiden klara av konkurrensen om vårdpersonal måste vi se till att de har en trygg 
anställning, möjlighet till kompetensökning, goda arbetsvillkor och där även de delade turerna 
plockas bort från personalschemat. Vi socialdemokrater anser också att de anställda ska ha 
rätt till heltidstj änster och möjlighet till deltidstjänster för att Staffanstorp ska vara en attraktiv 
kommun att arbeta i. Det är även viktigt med en hög personalkontinuitet fö r den enskilde 
vårdtagaren för att kunna känna sig trygg med den vård och omsorg vi ger dem. 

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 
avgiftssystem som innebär att den enskilde ska behöva söka försörjningsstöd fö r att kunna 
betala sina fakturor till kommunen. 

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



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 8( 19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-28 

§85 Internkontrollplan 2016 
2015-SN-81 

Socia lnämnden be s l utar 

att anta förslag till internkontrollplan 2016 för socia lnämndens 
verksamhetsområde. 

Ärende besk r ivni ng 

Internkontroll är ett ledningsverktyg. Målet är att säkerställa processer som 
leder till a tt socialnämndens direktiv, riktlinjer och övriga regelverk fö lj s. 

Yrkande n 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrka r a tt socialnämnden beslu tar att 
anta fö rslag till internkontrollplan 2016 för socialnämndens 
verksamhetsområde. 

Be s luts gå ng 

O rdfö randen konstatera r att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt socialnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Bes lutsunderlag 

lnternkontrollplan 201 6 
Tjänsteskrivelse 2015-09-15 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 9( 19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-28 

§86 Öppna jämförelser av stöd till personer med 

funktionsnedsättning 
2015-SN-77 

Socialnämnden beslutar 

att informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskr i vn i ng 

Kvalitetssamordnare socialtjänsten Hillevi Ventura redogör för rapport om 
Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsä ttning. 

Yrkande n 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
informatio nen läggs till handlingarna. 

Beslu tsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Rapport om Öppna jämförelser av stöd till personer med 
funktionsnedsä ttning 
Tjänsteskrivelse 2015-08-18 

Ordföran dens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 10(1 9) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-28 

§87 Fastställande av hyra för lägenhet i LSS

boendet vid Rudolf Bååths väg 
2015-SN-75 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa hyresnivån för lägenheterna i LSS-boendet vid Rudolf Bååths 
väg, till 1 500 kr per kvm. Hyresnivån gäller from 2015-11-01. 
Hyresreglering sker from 2017-01-01 med samma procentta l och vid 
samma tidpunkt som kommunens egen hyra av dessa hyresobjekt. 
Hyressättningen ska ske med beaktande av de regler som vid varje tidpunkt 
gäller för särskilda boenden enligt LSS och SoL. 

Ärendebeskrivning 

Lägenheterna i nybyggda LSS-boendet vid Rudolf Bååths väg beräknas vara 
inflyttningsklara i november 2015. Föreligger förslag till hyressättning fö r 
lägenheterna . 

Yrka nden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Pia 
Jönsson (S), att socialnämnden beslutar att fastställa hyresnivån för 
lägenheterna i LSS-boendet vid Rudolf Bååths väg, till 1 500 kr per kvm. 
Hyresnivån gä ller from 2015-11-01. Hyresreglering sker from 2017-01-
01 med samma procenttal och vid samma tidpunkt som kommunens egen 
hyra av dessa hyreso bjekt. H yressättningen ska ske med beaktande av de 
regler som vid varje tidpunkt gäller för särskilda boenden enligt LSS och 
SoL. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Utredning avseende hyressättning för LSS-boende daterad 2015-09-09 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-09 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 12(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-28 

§89 Utredning angående utträde ur Klöverlyckan 

ekonomisk förening 
2015-SN-82 

Socia l nämnden beslutar föres l å kommunfu l lmäktige 
besluta 

att Staffanstorps kommun begär sitt utträde ur Klöverlyckan ekonomisk 
förening samt 
att uppdra åt socialnämnden att upprätta en handlingsplan kring lösningar 
av frågor avseende avtal kring hyresförhållanden och vård. 

Ärendeb eskrivning 

Då Staffanstorps kommun har tecknat avtal med Klöverlyckans 
ekonomiska förening, om deras tillhandahållande av serviceverksamhet och 
vård till boende i Staffanstorps kommun, har det gjorts en bedömning att 
kommunen inte längre bör vara medlem i föreningen. Detta eftersom 
kommunen inte, som en av flera föreningsmedlemmar, bör ha ett partiellt 
ansvar för bedrivandet av en av kommunen upphandlad verksamhet. 

Av 25 § stadgarna för Klöverlyckan ekonomisk fö rening framgår att av
gång ur föreningen av annan anledning än uteslutning äger rum vid den tid
punkt för årsstämma som inträffar sex månader efter skriftig begäran 
därom. 

Utträde ur Klöverlyckan ekonomisk förening bör anses vara av principiell 
betydelse, och därför begäras av kommunfullmäktige. 

Yrka nde n 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Pia 
Jönsson (S) att socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
besluta a tt Staffanstorps kommun begär sitt utträde ur Klöverlyckan 
ekonomisk förening samt att uppdra åt socialnämnden att upprä tta en 
handlingsplan kring lösningar av frågor avseende avtal kring 
hyresförhållanden och vård. 

Bes lutsg å ng 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
konstaterar att socialnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Bes luts unde r l a g 

Utredning daterad 201 5-06-11 
Tjänsteskrivelse daterad 2015 -09-1 7 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

J__,L ? (? 
Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 13(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-09-28 

§90 Rapport avseende utredningar enligt 11 kap 1 § 

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

Socialnämnden 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 konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att socialnämnden bes lutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Rapport daterad 2015-09-03 avseende kvartal 2, 2015 
Tj änsteskrivelse daterad 2015-09-17 

Ordförandens signatur ~ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 14(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-28 

§91 Rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 

§ SoL och 9 § LSS 
2015-SN-55 

Socialnämnde n b e slutar 

att rapporterna godkänns samt 
att kvartals- och individrapporter överlämnas till revisorerna och kvartals
rapporter överlämnas till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Enligt socia ltjänstlagen 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 avbro tt i verkställighet 
där biståndet inte å ter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. 
Rapportering ska ske en gång per kvartal till socialstyrelsen, kommunens 
revisorer och kommunfullmäktige. 

Yrkande n 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att 
rapporterna godkänns samt att kva rtals- och individrapporter överlämnas 
till revisorerna och kvartalsrapporter överlämnas t ill kommunfullmäktige. 

Bes lutsg å ng 

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

Beslut s underlag 

Protokollsutdrag SNAU § 126, 2015 
Kvarta lsrapporter avseende kvartal 2, 2015 
Åtta individrapporter inom verksamhetsområde äldreomsorg, där fem av 
rapporterna avser återrapport om a tt besluten har verkställts 
Fem individrapporter inom verksamhetsområde funktionshinder, LSS, dä r 
två rapporter avser avbrott i verkstä llighet och en rapport avser återrapport 
om att beslut har verkstä llts 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-1 7 

Ordförandens signatur Justera ndes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 15(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-28 

§92 Redovisning av domar 2015 
2015-SN-5 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen ti ll handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

I ärendet föreligger dom avseende beslut inom socialnämndens 
verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 

Dom från förva ltningsrätten i Malmö, daterad 2015-08 -27, om bistånd 
enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen, Sol. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 16( 19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-09-28 

§93 Redovisning av delegationsbeslut 2015 
2015-SN-6 

Soc i alnämnden beslutar 

att redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Ärendebeskrivning 

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

Arbetsutskottets beslut 2015-08-24 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 121 Återrapportering Lex Sarah 
§ 122 Rapport sommaren 2015 
§ 123 Urvalsärenden, Vård och omsorg 
§ 124 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 125 Beredning av ärenden om bostadsanpassningsbid rag 
§ 126 Rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS 
§ 127 M edgiva nde enligt 6 kap 12, 13, 14 §§ SoL att ta emot ett utländskt 

barn i syfte att adoptera det 
§ 128 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 129 Bistånd enligt 4 kap 1 § So L 
§ 130 Övervägande vid placering enligt 13 § L VU 
§ 131 Ö vervägande vid placering enligt 13 § L VU 
§ 132 Ö vervägande enligt 14 § punkt 2 LVU av om beslut om att ej rö ja 

vistelseorten fortfa rande behövs 
§ 133 Övervägande enligt 14 § 2 st punkt 1 L VU av om beslut om 

umgängesbegränsning behövs 
§ 134 Urvalsärenden, Individ och fa miljeomsorg 
§ 135 Stadigvarande familj ehemsplacering jämlikt 4 kap 1 § Sol 
§ 136 Ansökan om att bibehålla nuvarande arvodesdel 
§ 137 Stadigvarande familj ehemsplacering jämlikt 11 § L VU 
§ 13 8 M edgivande enligt 6 kap 12, 13, 14 §§ Sol att ta emot ett utländskt 

barn i syfte att adoptera det 

Socialnämndens ordfö randen bes lutade 201 5-08-31 att översända anmälan enligt 
Lex Sarah LSS till IVO samt att uppdra åt chef fö r vård och omsorg att kon trollera 
att utrening färdigställs och redovisas arbetsutskottet för komplettering till IVO. 

2015-06-03 fa ttade enhetschefen Anita Enqvist beslut, enligt 19.2.2 socia lnämndens 
delegationsordning, om avskrivning av fo rd ran med totalt 7 416 kr avseende 
bostadsa vgift. 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

J_L 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 17( 19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-28 

Forts. § 93 

2015-06-24 fattade kommunjuristen Björn Anbring beslut, enligt 19.4.21 
socialnämndens delegationsordning, att avge yttrande till Förvaltningsrätten i 
Malmö. 

2015-06-29 fattade vård och omsorgschefen Ingela Löfberg och IFO-chefen Anneli 
Nilsson beslut, enligt 19.4.9 socialnämndens delegationsordning, att gallra vissa 
ekonomiska handlingar upprättade under 2004. 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 2015-05-01--2015-08-31 
Beslut ekonomi: 2015-05-01-2015-08-31 
Beslut utredning/behandling: 2015-05-01-2015-08-31 
Faderskap-/föräldraskap: 2015-05-01-2015-08-31 
Dödsboanmälan: ------------------
Familjerätt inkl adoptioner: 2015-05-01-2015-08-31 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sjukvård: 
SoL: 2015-05-01-2015-08-31 
Färdtjänst: 2015-05-01-2015-08-31 
LSS: 2015-05-01-2015-08-31 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§94 Anmälningar 2015 
2015-SN-51 

Soc ia l nä mnde n be sluta r 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebe skr ivning 

Föreligger anmälningar till socia lnämnden enligt följande. 

18(19) 

DATUM: 2015-09-28 

Dom från Förvaltningsrätten i Malmö daterad 2015-08-13, målnr 2955-1 5, 
om laglighetsprövning enligt kommunallagen. Förvaltningsrätten beslutar 
att inte upphäva det överklagade beslutet (2015-SN-l 7). 

Avtal träffat 2015-08-31 om Magnoliagårdens särskilda boende mellan 
Staffanstorps kommun och Förenade Care efter genomförd upphandling 
(2015-SN-30). 

Personuppgiftsbi trädesa vta l träffat 2015-08-31 avseende Magnoliagården 
mellan Staffanstorps kommun och Förenade Care (2015-SN-30). 

Avtal Personligt Ombud träffat 2015-08-27 mellan Staffanstorps kommun 
och PO-Skåne efter genomförd upphandling. 

Rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen till 
kommuner 2015 (2015-SN-76). 

Ordföra ndens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2015-09-28 

§95 Övrigt 

Ordförandens signatur 

Pia Jönsson (S) ställer fråga om oanmält tillsynsbesök vid Attendo 
Magnoliagården av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som besvaras 
av Ingela Löfberg. 

Annika Plym Olsson (S) stä ller fråga om stimulansmedel fö r ökad 
bemanning inom äldreomsorgen som besvaras av Ingela Löfberg. 

Jörgen Kinnstad (SD) stä ller fråga om ensamkommande flyktingbarn som 
besvaras av Annelie Ni lsson. 

Det antecknas att utbildningsdag för socialnämnden kommer att hållas den 
10 november 2015 (heldag). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


