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Pia Jönsson ( S) 
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~ vis 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Socialnämnden 2(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-01-27 
Staffanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Socialnämnden 
2016-01-27 
17.00 - 17.40 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§§ 1-16 

2016-01-28 
2016-02-19 
Rådhuset 

{!l~ 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

µ ,f 



5 taff anstorps 
kommun 

Socialnämnden 3(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-0 1-27 

Innehållsförteckning 

§ 1 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet .. .......................... 4 
§2 Godkännande av föredragningslistan .. ... ... ... .. ... ....... ... .... ..... .. ...... .. ...... .. ..... 5 
§3 Socialchefen informerar ......................... ..... .. .............................................. 6 
§4 Ansökan Egil Olssons donation .... .... ...... ... ................. ... .. ..... .. .......... ... .... ... 7 
§5 Revidering av förfrågningsunderlag LOV Kundva l ............... .. ..... ... .. .......... 8 
§6 Ansökan om statsbidrag 2016 för verksamhet med personliga ombud ........ 9 
§7 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över anmälan med 

klagomål mot hälso- och sjukvård, hemsjukvård ...................... ... ............. 10 
§8 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om ej verkställt beslut 

.. .. ....................... ....... ...... ... ............... .... ... ...... ........ ................ ............ .. .... 11 
§9 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om ej verkstä llt beslu t 

....... ....... ................. ............................................... ..... ........ ....... .... ..... ..... . 12 
§ 10 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om ej verkställt beslut 

.......................................................... ... .. ..... .......... ... .... ... .................. ....... 13 
§ 11 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om ej verkställt beslut 

... .... ................... .......... ............... ... ..... ......... ... ..... ... .. ......... ...... ...... .... ...... . 14 
§ 12 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om ej verkställt beslut 

............... ... ........ ..... ...... .. ... ..... ................................................... .... ..... ...... 15 
§ 13 Redovisning av domar .................. ....... ............................................. .. ...... 16 
§ 14 Redovisning av delega tionsbeslu t ... ... ... .............. .............................. ......... 17 
§ 15 Meddelanden .................. ... .. ......................... .. ... ............................ ........... 21 
_ __ Övrigt ............. ........ ... ..... .... .. ............ ..... ....... .... ... .... .............. .. ... ..... .. ...... . 22 

Ordförandens sig natur u Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(22) 

DATUM: 2016-01-27 

§ 1 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att utse Pia Jönsson (S) att, ti llsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll på Rådhuset i Staffanstorp torsdagen den 28 janua ri 2016 
klockan 07.30. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

9.f 



Socialnämnden 5(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-01-27 
Staffanstorps 

kommun 

§2 Godkännande av föredragningslistan 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föredragn ingslistan. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(22) 

DATUM: 20 16-01-27 

§3 Socialchefen informerar 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informatio nen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Socialchefen Maria Stellinger Ernblad informerar om socialnämndens 
verksamheter och fö ljande. 

Delega tionsordning 
Kundval, omvårdnad och service 
Färdtjänst 
Magnoliagården 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 7(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-01-27 

§4 Ansökan Egil Olssons donation 
2016-SN-5 

Socialnämnden beslutar 

att ur stiftelsen Egil O lssons donation bevilj a sökta medel per 3 355 kronor. 

Ärendebeskrivning 

Medelpunkten och anhörigverksamheten önskar ansöka om medel ur Egil 
Olsson donation till inköp av en ljuslampa. 

För stifte lsen gä ller att medel ska användas till fö rmån fö r kommunens 
pens1onarer. 

Disponibel avkastning ska ll användas enligt beslut i socialnämnden. 
Donationsfonden innehar per 31 december ett kapital på 279 199, 36 
kronor. Den å rliga avkastningen får tas i anspråk samt i särskilda fall får 
beslut tas om uttag av ytterligare fem procent av kap ita let. 

Då avkastningen för närvarande ä r i princip no ll krono r sku lle syftet kunna 
bedömas som möj lig utdelning vilket så innebär a tt 3 355 kronor ryms 
inom de fem procenten. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socia lnämnden ska besluta 
att ur stiftelsen Egil O lssons dona tion bevilja sökta medel per 3 355 kronor. 

Beslutsgång 

O rdföra nden konstaterar att det endast fö religger ett förs lag till beslut och 
finner att socia lnämnden besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse daterad 2016-01-13 
Ansökan Stiftelsen Egil Olssons donation daterad 2016-01 -13 
sammanstä lld av anhörigsamordnare Pia Williams 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 8(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-0 1-27 

§5 Revidering av förfrågningsunderlag LOV Kundval 
2016-SN-7 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslag till revidering av förfrågningsunderlag avseende LOV 
Kundval 

Service, 

respektive 
Omvå rdnad, delegerad hemsjukvård, avlösning, ledsagarservice och 
matdistribution. 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande förfrågningsunde rlag reviderades senast november 2013. Sedan 
dess har genomförts förändringar som inte uppdatera ts i 
förfrågningsunderlaget. De förändringar som fö reslås gäller i huvudsa k 
redaktionella ändringar, uppdatering av befolkningsuppgifter och 
ersättninga r samt anpassning till ändrade fö rutsättningar. Till det nya 
förfrågningsunderlaget finns även ett tillägg som gä ller anställning av 
närstående att utföra hemtjänst hos en anhörig/närstående. 

Yrkanden 

Ordfö randen Liliana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Pia 
Jönsson (S), att socialnämnden ska besluta a tt godkänna förs lag t ill 
revidering av förfrågningsunderlag avseende LOV Kundval - Service, 
respektive - Omvå rdna d, delegerad hemsjukvård, avlösn ing, ledsagarse rvice 
och ma tdistributio n. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förs lag till beslu t o ch 
finner a tt socia lnämnden beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Revidering av förfrågningsunderlag LOV Kundval" 
Förfrågningsunderlag LOV - Kundval med föreslagna ändringa r markerade 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nde 

·i/\ 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 9(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-0 1-27 

§6 Ansökan om statsbidrag 2016 för verksamhet med 

personliga ombud 
2016-SN-6 

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 2016. 

Ärendebeskrivning 

Inför beslut om sta tsbidrag till personligt ombud för 216 önskar 
Länsstyrelsen en redovisning för 2015 års verksamhet, samt vilka planer 
som finns för verksamhetsår 2016. 

Yrkanden 

Ordföranden 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 fö r verksamhetsår 2016. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-01 -1 3 
Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2015 
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud för 
verksamhetsår 2016 

Ordfö randens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

u 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 10(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-0 1-27 

§7 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över 

anmälan med klagomål mot hälso- och sjukvård, 

hemsjukvård 
2015-SN-110 

Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande daterat 2016-01-20 till Inspektionen fö r vård och omsorg 
i ärende med dnr 8.2-37592/2015-3 . 

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit emot en anmälan med 
klagomå l mot hälso- och sjukvården. Anmälan gä ller händelse som inträffat 
i hemsjukvården i Staffanstorps kommun i augusti/september 20 15. Enligt 
bestämmelserna i 3 kap 3 § patientsäkerhetslagen (2010: 659 ) är 
vå rdgivaren skyldig att utreda händelser i verksamheten som bedöms ha 
medfört eller hade kunnat medföra en vå rdskada. Socia lnämnden i 
Staffanstorp har nu getts möjlighet a tt yttra sig över anmälan. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att avge yttrande daterat 2016-01-20 till Inspektionen för vård och omsorg 
i ä rende med dnr 8.2-37592/201 5-3 . 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast förel igger ett försla g till beslut och 
finner att socialnämnden har besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Begäran från IVO med dnr 8.2-37592/2015-3 med anmälan 
Yttrande daterat 2016-01 -20 
Tjänsteskrivelse da terad 201 6-01-20 

Ordförandens signatu~ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

9f 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 11 (22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-01-27 

§8 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om ej 

verkställt beslut 
2016-SN-4 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna yttrande daterat 2016-01-05 och översända det till 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) överväger att ansöka hos 
Förva ltningsrätten om särskild avgift enligt 28a § lagen (1993:387) om stöd 
och service ti ll vissa funktionshind rade (LSS) avseende ej verkställda beslut. 
Nämnden bereds tillfälle att yttra sig i ärendet innan IVO tar stä llning till 
om ansökan ska göras. Yttrande gä ller ej verkställt beslut av Kontaktperson 
(9.4 § LSS). 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindströ m (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
att godkänna yttrande daterat 2016-01-05 och översända det till 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrivelse daterad 2016-01-07 
Förslag till yttrande da terat 2016-01-05 
Begäran om yttrande från IVO daterad 2015-11-30 med diarienummer 
8 .8.1 -13352/2015-4 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ ? f. 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 12(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-0 1-27 

§9 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om ej 

verkställt beslut 
2016-SN-1 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna yttrande daterat 2016-01 -05 och översända det till 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

Ärendebeskrivning 

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 a tt yttra sig i ärendet innan IVO tar ställning t ill 
om ansökan ska göras. Yttrande gäller e j verkställt beslut av Kontaktperson 
(9 .4 § LSS). 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
a tt godkänna yttrande daterat 2016-01-05 och översända det till 
Inspektionen för Vå rd och Omsorg (IVO). 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner a tt socia lnämnden har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-07 
Förslag till yttrande daterat 2016-01-05 
Begäran o m yttrande från IVO daterad 2015-11-30 med diarienummer 
8.8.1 -20824/2015-3 

Ordförandens signatur u Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 13(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-01-27 

§10 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om ej 

verkställt beslut 
2016-SN-3 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna yttrande daterat 2016-01-05 och översända det till 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) överväger a tt ansöka hos 
Förvaltningsrätten om särskild avgift enligt 28a § lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende ej ve rkställt beslut. 
Nämnden bereds tillfälle att yttra sig i ärendet innan IVO tar ställn ing till 
om ansökan ska göras. Yttrande gäller ej verkställt beslut av Kontaktperson 
(9.4 § LSS). 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socia lnämnden ska beslu ta 
att godkänna yttrande daterat 2016-01-05 och översända det till 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner a tt socialnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-01 -07 
Fö rslag till yttrande daterat 201 6-01-05 
Begäran om yttrande från IVO daterad 2015-11-30 med diarienummer 
8.8.1-20826/2015-3 

Ordförandens signatuLL Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

Y. f 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 14(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-0 1-27 

§11 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om ej 

verkställt beslut 
2016-SN-2 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna yttrande daterat 2016-01-05 och översända det ti ll 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) överväger a tt ansöka hos 
Förvaltningsrätten om särskild avgift enligt 28a § lagen ( 1993 :387 ) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende ej ve rks tällt beslut. 
Nämnden bereds tillfälle att yttra sig i ärendet innan IVO tar ställning t ill 
om ansökan ska göras. Yttrande gä ller ej verkställt beslut av Kontaktperson 
(9.4 § LSS). 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socia lnämnden ska besluta 
att godkänna yttrande datera t 201 6-01-05 och översända det till 
Inspektionen för Vå rd och Omsorg (IVO). 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast fö religger ett fö rslag ti ll bes lut och 
finner att socia lnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 201 6-01-07 
Förslag till yttrande datera t 2 01 6-01-05 
Begäran om yttrande frå n IVO daterad 2015-11-30 med diarienummer 
8.8.1-20825/2015-3 

Ordförandens signatur µ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

?f 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 15(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-0 1-27 

§12 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om ej 

verkställt beslut 
2015-SN-113 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna yttrande daterat 2016-01-04 och översända det till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överväger att ansöka hos 
Förvaltningsrätten om särskild avgift enligt 16 kap. 6 a§ socialtjänstlagen 
avseende ej verkstä llt beslut. Socialnämnden bereds tillfälle att yttra sig i 
ärendet, innan IVO tar stä llning om en ansökan. Yttrandet ska vara IVO 
tillhanda senast den 29 januari 2016. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socia lnämnden ska beslu ta 
att godkänna yttrande daterat 2016-01-04 och översända det till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-13 
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) da terat 2016-01 -04 
Begäran om yttrande från IVO da terad 2015-11-30 med diarienummer 
8.8 .1 -31638/2015-2 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

u_ 



Socialnämnden 16(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-01-27 
Staffanstorps 

kommun 

§13 Redovisning av domar 
2016-SN-10 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

I ärendet föreligger dom avseende bostadsanpassningsbid rag. 

Beslutsunderlag 

Dom från kammarrätten i Göteborg daterad 2015-1 2-18 om 
bostadsanpassningsbidrag 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

u 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 17(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2016-01-27 

§14 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 delega tionsordning 
för socialnämnden. 

Arbetsutskottets beslut 2015-11-27 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 180 Ansökan om utökade LSS-insatser jämlikt LSS § 9:2 

Arbetsutskottets beslut 2015-12-07 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 184 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 185 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 186 Ansökan om insats enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 187 Ansökan om insa ts enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 18 8 Ansökan om insats enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 189 Anmälan om allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah 
§ 190 Anmälan om allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah 
§ 191 Ansökan om LSS-insa ts i form av bostad med sä rskild service 

jämlikt LSS § 9:9 
§ 192 Ansökan om utö kade LSS-insa tser jämlikt LSS § 9:2 
§ 193 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 194 Övervägande vid placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 195 Övervägande vid placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 196 Övervägande vid placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 197 Övervägande vid placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 198 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 199 Beslut enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 200 Övervägande av vård enligt 13 § LVU 
§ 201 Beslut om placering enligt 11 § LVU 
§ 202 Utredning enligt 11 kap 1 § Sol 
§ 203 Beslu t om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 204 Beslut om stadigva rande placering enligt 4 kap 1 § Sol 
§ 205 Urvalsä renden, Vård och omsorg 
§ 206 Urvalsä renden, Individ och familjeomsorg 

Ordförandens signatur ~ Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

·f 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 18(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-01-27 

Forts. § 14 

Arbetsutskottets beslut 2016-01-11 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 2 Ansökan om bistånd i form av ansökan om vård enligt 11 § lag 

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
§ 3 Ansökan om utökade LSS-insatser jämlikt LSS § 9:2 

Arbetsutskottets beslut 2016-01-14 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 5 Ansökan om bistånd jämlikt 4 kap 1 § Sol i form av korttidsboende 

samt ansökan om utökade LSS-insatser i form av tillfälligt utökad 
assistans jämlikt LSS § 9:2 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-12-18 om utökade LSS-insatser i 
form av tillfälligt utökad assistans jämlikt LSS § 9:2 under perioden 2015-12-19-
2015-12-21. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-12-21 om utökade LSS-insatser i 
form av tillfälligt utökad assistans jämlikt LSS § 9:2 under perioden 2015-12-22-
2015-12-29. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-12-30 om utökade LSS-insatser i 
form av tillfälligt utökad assistans jämlikt LSS § 9:2 under perioden 2015-12-30-
2016-01-04. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-01-05 om utökade LSS-insatser i 
form av tillfälligt utökad assistans jämlikt LSS § 9:2 under perioden 2016-01-05-
2016-01-11. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-12-22 att översända anmälan enligt 24 f 
§ LSS till IVO för bedömning samt att uppdra åt chef för vård och omsorg att 
färdigställa och redovisa komplettering till IVO för arbetsutskottet. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-12-30 jämlikt 13 § LVM om omedelbar 
omhändertagande. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-11-23 att bevilja nio nätters boende på 
vandrarhem under perioden 151123-151201. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-12-01 att bevilja fjorton nätters boende 
på vandrarhem under perioden 151202-151215. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-12-1 5 att bevilja tjugotre nätters boende 
på vandrarhem under perioden 151216-160107. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 19(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-01 -27 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-12-17 att bevilja fyra nätters boende på 
hotell under perioden 151217-151221. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-1 2-21 att bevilja sju nätters boende på 
hotell under perioden 151221-151228. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2015-12-28 att bevilja tio nätters boende på 
hotell under perioden 151228-160107. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-01-04 att bevilja sju nätters boende på 
hotell under perioden 160104-160111. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-01-04 att bevilja sju nätters boende på 
hotell under perioden 160104-1 60111. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-01-04 att bevilja sju nätters boende på 
hotell under perioden 160104-160111. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-01-07 att bevilja tre nätters boende på 
vandrarhem under perioden 160108-160111. 

Socialnämndens ordförande beslu tade 2016-01-07 att bevilja fyra nätters boende på 
hotell under perioden 160108-160111. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-01 -07 att bevilj a sju nätters boende på 
vandrarhem under perioden 160111-160117. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-01-11 att bevilja sju nätters boende på 
hotell under perioden 160111-160118. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-01-11 att bevilja sju nätters boende på 
vandrarhem under perioden 160111-160118. 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 2015-12-01--2015-12-31 
Beslut ekonomi: 2015-12-01--2015-12-31 
Beslut utredning/behandling: 2015-12-01 --2015-12-31 
Faderskap-/föräldraskap: 2015-12-01--2015-12-31 
Dödsboanmälan: ------------------
Familjerätt inkl adoptioner: 2015-12-01--2015-12-3 1 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 14 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sjukvård: 
SoL: 2015-12-01--2015-12-31 
Färdtjänst: 2015-12-01--2015-12-31 
LSS: 2015-12-01--2015-12-31 

20(22) 

DATUM: 2016-0 1-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2 1(22) 

DATUM : 20 16-01-27 

§ 15 Meddelanden 

Ordförandens signatur 

2016-SN-11 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger anmälningar till socialnämnden enligt fö ljande. 

LA 

a) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående tillsyn 
av Staffanstorps kommuns ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete med fokus på processer och rutiner avseende 
delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård samt 
egenvård. IVO beslutar avsluta ärendet. (2015-SN-85-2) 

b) Beslu t från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) daterat 2016-
01-08 i ärende om uppföljning av kvarstående brister i 
verksamhetens kvalitet på särskilda boendet Magnoliagården i 
Staffanstorps kommun. IVO avslutar ärendet. (2015-SN-98) 

c) Beslut frå n Inspektionen för vå rd och omsorg (IVO) daterat 2016-
01-08 i ärende om anmälan enligt 14 kap 7 § socialtjänstlagen 
(2001:453) om lex Sarah inom verksamhetsområde barn och fami lj 
vid socia ltjänsten i Staffanstorp. IVO avsluta r ärendet. 
(2015-SN-104) 

d) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) datera t 2016-
01-08 i ärende om anmälan enligt 14 ka p 7 § socialtjänstlagen 
(2001 :453) om lex Sarah inom verksamhetsområde ekonomiskt 
bistånd vid socia ltjänsten i Staffanstorp . IVO avslu tar ärendet. 
(2015-SN-102) 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 
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Socialnämnden 22(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-01 -27 

Övrigt 

Det noteras att Seniorveckan 2016 kommer att in vigas den 18 september 
2016 och att nämnden kommer att medverka under den veckan. 

Pia Jönsson (S) stä ller fråga om kartläggning av bostadslösa i Staffanstorps 
kommun som kommer att behandlas vid nämndens sammanträde i mars 
2016. 

Pia Jönsson (S) stä ller fråga om Öppna Jämförelser som kommer att 
behandlas vid nämndens sammanträde i april 2016. 

Pia Jönsson (5) ställer fråga om föreningsbid rag som besva ras av 
ordföranden Liliana Lindström (M). 

Jörgen Kinnstad (SD) stä ller frågor om flyktingboende i Hjärup och om 
ensamkommande barn som besvaras av Anneli N ilsson. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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