
Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 
Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Pa ragrafer: 

Beslutande: 

Ersättare: 

lnsynspla ts: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2016-02-17 
18 .00 - 19.05 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§§ 16 - 26 (§ 18 omedelbar justering) 

Liliana Lindström (M) ordförande 
Kristina Saunders (S) Birgitta Heyle Wiahl (L) 
Gopakuma r Nair (S) Hans Rochester (M) 
Annika Plym O lson (S) Ninda Menkus (M) 
Jörgen Kinnstad (SD) Clas Andersson (L) 
Cecilia Cavallin (MP) Daniel Neving (C) 

Bodil Hansson (S) 
Rolf Jörgensson (SD) 

Raili Pikkusaari (V) 

Anita Östergren (SPI) 

Kerstin Storck, kostchef § § 16 - 18 
Anneli Nilsson, chef individ och famil jeomsorgen 
Ingela Lö fberg, vård och omsorgschef 
Eva Palmqvist, nämndsekreterare 

Annika Plym O lson (S) 
Rådhuset, 2016-02-23, klockan 07.30 

Ordförande Liliana Lindström (M) 

(~Lf~ 
Justerande Annika Plym Olson (S) 

Ordförandens signa[J__, Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

1( 14) 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 2( 14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02 -1 7 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justera t. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Pla ts: 
Paragra fer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Socialnämnden 
2016-02-17 
18.00 - 19.05 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§§ 16 - 26 (§ 18 omedelbar justering) 

201 6-02-24 
2016-03-17 
Rådhuset, Staffanstorp 

·------------ --- ------------------ ---------- ----------- ----------- ------ - -- ------ ----- ----- ------------------- --- ---

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 3(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02-17 

Innehållsförteckning 

§ 16 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet ................. .... ....... 4 
§ 17 Förändring av föredragningslistan ....... ...................... ... .............. .... ..... ... .. .. 5 
§ 19 Förordnande av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen ... ..... ...... 6 
§20 Bokslut 2015 ..... ...... ......... ........ .. ................ ...... ............ ......... ... ............. ..... 7 
§2 1 Internkontroll 2015 - uppföljning ....... ...................................... .................. 8 
§22 Genomförandeplaner 2015-20 18 ........ ................... ..... ................................ 9 
§23 Redovisning av domar ........ .... .... ..... .......................................... ........... .... 10 
§24 Redovisning av delega tionsbeslut ...... ..... ...... .... .................... .. ...... .. .... ....... 11 
§25 Meddelanden ............ ..... ... .... ... ... .. ... .................................. ... ........ ............ 13 
§26 Övrigt. .. ............ .. ... ..... ... .............. ... .. ... ... ......................... ....... .............. .... 14 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 4(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02-17 

§16 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Socialnämnden beslutar 

att utse Annika Plym Olson (S) att, tillsammans med ordföranden, justera 
dagens protokoll på Rådhuset i Staffanstorp tisdagen den 23 februari 2016 
klockan 07.30. 

Ord förandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

L( 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(1 4) 

DATUM: 2016-02-17 

§17 Förändring av föredragningslistan 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att ärende 3, "Socialchefen informerar" utgår, 
att ärende 8 "Kostupphandling" ska behandlas som ärende nummer 3 samt 
att föredragningslistan fastställs med ovan angivna ändringar. 

Juste randes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 6(1 4) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-02-17 

§19 Förordnande av personuppgiftsombud enligt 

personuppgiftslagen 
2016-SN-18 

Socialnämnden beslutar 

att utse kvalitetsutvecklare Hillevi Ventura till personuppgiftsombud för 
socia lnämnden i Staffanstorps kommun. 

Ärendebeskrivning 

Enligt personuppgiftslagen (PuL) är socialnämnden personuppgiftsansvarig, 
vilket innebär ett ansvar för att lagen fö lj s. Socialnämnden har möjlighet att 
utse ett personuppgiftsombud vars roll är att registrera och kontro llera att 
personuppgifter behandlas på ett korrekt sä tt i verksamheten . Då avtal med 
externt ombud har gå tt ut behöver ett ombud utses. Kommundirektör 
Ingalill H ellberg föres lår att kva li tetsutvecklare Hillevi Ventura utses till 
socialnämndens personuppgiftsombud. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrka r att socialnämnden ska besluta 
att utse kva litetsutvecklare Hillevi Ventura till personuppgiftsombud för 
socialnämnden i Staffanstorps kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett förslag till beslu t och 
finner a tt socialnämnden beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse daterad 2016-02-04 
Skrivelse angående Förordnande av personuppgiftsombud enligt 
personuppgiftslagen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 7( 14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02-17 

§20 Bokslut 2015 
2016-SN-17 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna bokslut 2015 samt a tt bokslutet överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser godkännande av bokslut för 2015 för socia lnämnden. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att godkänna bokslut 2015 samt att bo kslutet överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast före ligger ett fö rslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslu tat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-09 
Bokslut 2015 med bilagor. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§21 Internkontroll 2015 - uppföljning 
2016-SN-20 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna socialnämndens internkontroll 2015. 

Ärendebeskrivning 

8(1 4) 

DATUM: 2016-02-17 

Ärendet avser godkännande av internkontroll fö r 2015 för socialnämnden. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att godkänna socialnämndens internkontroll 2015. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 20 16-02-09 
Internkontroll 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signa tur Utdragsbestyrkande 

Jt~D 



S taft a nstorps 
kommun 

Socialnämnden 9(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02 -17 

§22 Genomförandeplaner 2015-2018 
2015-SN-100 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa genomförandeplaner för socialnämnden för år 2016. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige faststä llde i maj 2015 20 prioriterade mål för 
kommunens verksamheter. En eller flera nämnder utsågs t ill ansvariga 
n ämnder fö r måluppfyllelsen och ska anta genomförandeplaner för 
respektive mål. 

Socialnämndens genomförandeplaner beskriver hur nämnden ska a rbeta för 
att uppnå kommunfullmäktiges mål för perioden. Aktiviteterna i 
genomförandeplanerna kommer a tt redovisas i nämndens delå rsrapport och 
årsbokslut under rubriken god hushållning. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar a tt socia lnämnden ska beslu ta 
a tt faststä lla genomförandeplaner för socia lnämnden fö r å r 2016. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endas t före ligge r ett fö rslag t ill beslut och 
finner att socia lnä mnden beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-03 
Genomförandeplaner för socialnämnden 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbes tyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 10(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02 -17 

§23 Redovisning av domar 
2016-SN-10 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen ti ll hand lingarna . 

Ärendebeskrivning 

I ärendet fö religger dom avseende beredande av vård enligt lagen 
(1988:870) om vå rd av missbrukare i vissa fa ll , LVM 

Beslutsunderlag 

Dom från förva ltningsrätten i Malmö, daterad 2016-01-14, om beredande 
av vå rd enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fa ll 

Ordförandens signatur 

~ 
Justerandes signatur Utd r a gsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 11 (14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02- 17 

§24 Redovisning av delegationsbeslut 
2016-SN-9 

Socialnämnden beslutar 

att redovisningen av delega tionsbeslut godkänns. 

Ärendebeskrivning 

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

Arbetsutskottets beslut 2016-01-19 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 9 Lex Sarah - Bemötande inom vård och omsorg 
§ 10 Ansökan om bistånd jämlikt 4 kap 1 § Sol i form av fortsatt 

anhörigvårdare med 40 timmar per vecka 
§ 11 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 12 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 13 Beslut om stadigva rande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 14 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 15 Beslu t om stadigvarande placering en ligt 4 kap 1 § Sol 
§ 16 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 17 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 ka p 1 § Sol 
§ 18 Beslut om stadigvarande p lacering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 19 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 20 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 21 Rappo rt avseende utredningar enligt 11 kap 1 § Sol som pågått mer 

än fyra månader 
§ 22 Urvalsärenden, Vård och omsorg 
§ 23 Urva lsärenden, Individ och familjeomsorg 
§ 24 Information om ärende rörande ansökan om bistånd jämlikt 4 kap 

1 § Sol i form av ko rttidsboende samt ansökan om utökade LSS
insa tser i form av tillfälligt u tökad assistans jämlikt LSS § 9:2 

Arbetsutskottets beslut 2016-01-27 (e j nämndsbehand lade ärenden): 
§ 26 Lex Sarah - Bemötande inom vård och omsorg 
§ 27 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-12-30 att bevilja insats enligt 
4 kap 1 § Sol i form av förlängning av p lacering via Ca re More Vård & 

Behandling enhet Torpa . Insatsen beviljas för perioden 160112-160411 med 
möjlighet ti ll förlängning om behov bedöms föreligga. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 12(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02-17 

Forts. § 24 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-01-14 jämlikt 4 kap 1 § SoL 
om fem nätters boende på hotell under perioden 160114-160118. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-01-18 jämlikt 4 kap 1 § SoL 
om sju nätters boende på hotell under perioden 160118-160124. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-01-18 jämlikt 4 kap 1 § SoL 
om sju nätters boende på vandrarhem under perioden 160118-160124. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-01-18 jämlikt 4 kap 1 § SoL 
om sju nätters boende på hotell under perioden 160118-160124. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-01-18 jämlikt 4 kap 1 § SoL 
om sju nätters boende på hotell under perioden 160118-160124. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-01-25 jämlikt 4 kap 1 § SoL 
om sju nätters boende på hotell under perioden 160125-160131. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-01-25 jämlikt 4 kap 1 § SoL 
om fjorton nätters boende på hotell under perioden 160125-160207. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-01 -25 jämlikt 4 kap 1 § SoL 
om fjorton nätters boende på ho tell under perioden 160125-160207. 

Individ- och familj eomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 2016-01-01-2016-01-31 
Beslut ekonomi: 2016-01-01-2016-01-31 
Beslut utredning/behandling: 2016-01-01-2016-01-31 
Faderskap-/föräldraskap: 2016-01-01-2016-01-31 
Dödsboanmälan: ------------------
Familjerätt inkl adoptioner: 2016-01-01- 2016-01-31 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sjukvård: 
SoL: 2016-01-01-2016-01-31 
Färdtjänst: 2016-01-01-2016-01-31 
LSS: 2016-01-01-2016-01-31 

Ordförandens signatur ~ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 13(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02-17 

§25 Meddelanden 
2016-SN-11 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger meddelanden till socialnämnden enligt fö ljande. 

a) Beslut KF § 150, 2015, att Staffanstorps kommun begär utträde ur 
Klöverlyckan ekonomisk förening samt att uppd ra åt socialnämnden 
att upprätta en handlingsplan kring lösningar av frågor avseende 
avtal kring hyresförhållanden och vård. 

b) Beslut KF § 157, 2015 om va l av 5 ledamöter och 5 ersättare i 
kommunala handikapprå det för tiden 2016-201 8. 

c) Beslu t KF § 158, 2015 om val av 3 ledamö ter och 3 ersä ttare i 
kommunala seniorrådet för tiden 2016-2018. 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

D--



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

14(14) 

DATUM: 20 16-02-17 

§26 Övrigt 

Ordförandens signatur 

w 

Anneli Nilsson redogör för den ekonomiska situationen beträffande 
F ritidsgå rdsverksamheten. 

Jörgen Kinnstad (SD) stä ller frågor om familj ehem i Staffanstorps kommun, 
nyanlända vuxna och an tal en samkommande fl ickor respektive pojkar som 
besva ras av Anneli N ilsson. 

Ordföranden väcker fråga o m eventuell fl ytt att nämndens sammanträde i 
oktober eller november med hänsyn till budgetprocessen. 

Socia lnämnden uppvaktar Clas Andersson (L) med anledning av 
bemärkelsedag som varit. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Samman trä desda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Insynsplats: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2016-02-17 
18.00 - 19.05 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§ 18 

Liliana Lindström (M) ordförande 
Kristina Saunders (S) Birgitta Heyle Wiahl (L) 
Gopakumar Nair (S) Hans Rochester (M) 
Annika Plym Olson (S) Ninda Menkus (M) 
Jörgen Kinnstad (SD) Clas Andersson (L) 
Cecilia Cavallin (MP) Daniel Neving (C) 

Bodil Hansson (S) 
Rolf Jörgensson (SD) 

Raili Pikkusaari (V) 

Kerstin Storck, Kostchef 

Anita Östergren (SPI) 

Anneli Nilsson, Chef individ och familjeomsorgen 
Ingela Löfberg, Vård och omsorgschef 
Eva Palmqvist, Nämndsekreterare 

Annika Plym Olson (S) 
Rådhuset, 2016-02-17, klockan 19.05 

Ordförandens signatur Justerand~ r Utdragsbestyrkande 

~ 

1 (6) 



Socialnämnden 2(6) 

Statt ans torps 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-01-27 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Besl u tsorgan: 
Sammanträdesda tum: 

Socialnämnden 
2016-02-17 
18.00 - 19.05 Sammanträdestid: 

Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§ 18 

2016-02-18 
2016-03-11 
Rådhuset 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 3(6) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-01 -27 

Innehållsförteckning 

§18 Kostupphandling 2015-SN-96 ............... ... ...... .. ............. ... .. .. .. .............. ...... 4 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

~ 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(6) 

DATUM: 20 16-0 1-27 

§18 Kostupphandling 2015-SN-96 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föreliggande förfrågningsunderlag gä llande upphandling 
Pilegårdens kostproduktion och restaurangverksamhet för annonsering 
samt 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad . 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande avta l med utföraren ISS som idag driver Pilegårdens restaurang 
samt levererar mat till särskilda boendet och korttiden, löper ut den 20 16-
08-31. Ny upphandling av denna verksamhet ska genomföras . 

Föreligger förfrågningsunderlag bestående av tre delar: 
Upphandlingsföreskrifter, Kravspecifikation samt Avta lsmall. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska beslu ta 
att godkänna föreliggande fö rfrågningsunderlag gä llande upphand ling 
Pilegå rdens kostproduktion och restaurangverksamhet för a nnonsering 
samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Annika Plym O lson (S) yrkar, med instämmande av Cecilia Cavallin (MP), i 
fö rsta hand att kostorganisa tionen ska drivas i kommunal regi. I andra 
hand yrkar Annika Plym Olson (S) att i kravspecifikation och 
anbudsutvärdering punkt 3.1 tillföra ytterliga re en punkt "Leverantö ren 
ska regelbundet besöka verksamhetens olika en heter vid mathanteringen 
för att säkerstä lla a tt kvaliten bibeh ålls från tillagning till servering" . 
Jörgen Kinnstad (SD) yrkar tillägg under punkt 14 .1 "Persona len ska ha 
enhetlig och vårdad klädsel utan relig iösa inslag vid utförande av 
Uppdraget". 

Birgitta Heyle Wiahl (L) yrkar bifall till liggande fö rslag och avslag t ill 
tilläggsyrkandena . 

Beslutsgång 1 

Ordföranden stä ller först eget m fl yrkande mot Annika Plym O lsons (S) 
m.fl förstahands yrkande om att kostorganisationen ska drivas i kommun al 
regi och finner a tt socia lnämnden bes lutat i enlighet med eget m.fl. yrka nde. 

Omröstning begärs. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 5(6) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-01 -27 

Forts. § 18 

Socialnämnden godkänner följande omrösningsproposition. Den som 
bifaller ordförandens m .fl. yrkande röstar ja. Den som bifaller Annika Plym 
O lsons (S) m.fl. yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 1 

Med 7 ja-röster för o rdförandens m.fl. yrkande mot 4 nej-röster för Annika 
Plym Olsons (S) m. fl . beslutar socialnämnden i enlighet med ordförandens 
m.fl. yrkande. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersä ttare Ja Nej Avstår 
Lilian a Lindström (M) X 
Pia Jönsson (S) Kristina Sa unders (S) X 
Birgitta Heyle-Wiahl (L) X 
Gopakumar Nair (S) X 
Hans Rochester (M) X 
Annika Plym Olson (S) X 
Maria Hemåker Apell (M) Ninda M enku s (M) X 
Jörgen Kinnstad (SD) X 
Robert Hj unstorp (M) Clas Andersson (L) X 
Cecilia Cavallin (MP) X 
Daniel Neving (C) X 
Totalt 7 4 -

Beslutsgång 2 

Ordföran den stä ller därefter eget m fl avslagsyrkande mot Annika Plym 
O lsons (S) m.fl ti lläggsyrkande och finner att socia lnämnden bes lutat i 
enlighet med eget yrkande. 

Omröstning begärs. 

Socia lnämnden godkänner fö ljande omrösningsproposition. Den som 
bifaller ordförandens m.fl . avslagsyrkande röstar ja. Den som bifa ller 
Annika Plym O lsons (S) m.fl . yrkande röstar ne j. 

Omröstningsresultat 2 

M ed 8 ja-röster för ordförandens m.fl. avslagsyrka nde mo t 3 nej-röster för 
Annika Plym Olsons (S) m.fl . tilläggsyrkande beslutar socia lnämnden i 
enlighet med ordförandens m.fl. avslagsyrkande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 6(6) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-01-27 

Forts. § 18 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Liliana Lindström (M) X 
Pia Jönsson (S) Kristina Saunders (S) X 
Birgitta Hevle-Wiahl (L) X 
Gopakumar Nair (S) X 
Hans Rochester (M) X 
Annika Plym Olson (S) X 
Maria Hemåker Apel! (M) Ninda Menkus (M) X 
Jörgen Kinnstad (SD) X 
Robert Hjunstorp (M) Clas Andersson (L) X 
Cecilia Cavallin (MP) X 
Daniel Neving (C) X 
Totalt 8 3 -

Ordföranden ställer därefter eget avslagsyrkande mot Jörgen Kinnstads 
(SD) tilläggsyrkande och finner att socia lnämnden beslutat i enlighet med 
eget avslagsyrkande. 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen till förmån fö r 
eget yrkande, bilaga § 18. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-09 
Avtalsmall kost 2016-02-09 
Kravspecifika tion och anbudsutvärdering 2016-02-09 
Upphandlingsföreskrifter 2016-02-09 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation Kostupphandling 

Den Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet att ånyo lägga ut 

kostorganisationen på entreprenad. Andelen nöjda med kvaliten på kosten har enligt de 

öppna jämförelserna sjunkit betydligt och ligger långt under snittet. Att enbart titta på 

lägsta pris och inte väga in kvalitetsaspekten leder till de resultat som framkommit. 

Den Socialdemokratiska gruppen yrkar på 

att kostverksamheten övergår i kommunal regi 

För Socialdemokraterna 

Staffanstorp 2016-02-17 

A~ifl4r~ 


