
Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 1(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga deltagare: 

J usterande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2016-03-16 
18 .00 - 19.20 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§§27-37 

Liliana Lindström (M) ordförande 
Pia Jönsson (S) Clas Andersson (L) 
Kristina Saunders (S) Hans Rochester (M) 
Annika Plym Olson (S) Maria Hemåker Apell (M) 
Rolf Jörgensson (SD) Robert H junstorp (M) 
Bodil Hansson (S) Daniel Neving (C) 

Anita Östergren (SPI) Joakim Borglin (KD) 

Caroline Jaeger, Förenade Care Magnoliagården § 29 
Marie Birch-Jensen, Förenade Care Magnoliagården § 29 
Birgitta Gyllensten, Förenade Care Magnoliagården § 29 
Daniel Bevreus, Pilegårdens särskilda boende § 31 
Malin Nikula, Attendo kundval § 31 
Anette Fäldt, tf socialchef 
Anneli Nilsson, chef individ och familjeomsorgen 
Ingela Löfberg, vård och omsorgschef 
Margaret Fritz, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 27-32 
Eva Palmqvist, nämndsekreterare 

Pia Jönsson (S) 
Rådhuset, 2016-03-18, klockan 08.00 

Justerande Pia Jönsson (S) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

?f 



Socialnämnden 2( 16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-16 
Staffanstorps 

kommun 

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 
20 16-03-16 
18.00 - 19.20 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§§ 27 - 37 

2016-03 -21 
2016-04-12 
Rådhuset 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

V\)' ·f 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 3( 16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-03-16 

Innehållsförteckning 

§27 Faststä llande av tid och plats för justering av protokollet ............ .... ............ 4 
§28 Godkännande av föredragnings lista .............................. .. ..................... ...... . 5 
§29 Information från Förenade Care AB, Magnoliagå rden ................................ 6 
§30 Socialchefen informerar ....... ... .................... .. .......................... ............. ....... 7 
§3 1 Kvalitets- och patientsäkerhetsberä ttelser 2015 för verksamheter på 

entreprenad ........................ .. .............................. .............................. ... ....... 8 
§32 Patientsäkerhetsberättelse 2015 för vård och omsorgs verksamheter. ........ 10 
§33 Kvarta ls- och individrapporter 2015 enligt 4 kap 1 § Sol och 9 § LSS ..... 11 
§34 Redovisning av delega tionsbeslut .......... ..... ......... ............................... ... .... 12 
§35 Redovisning av domar ... ................................... ..... ...................... .... .... ... .. 14 
§36 M eddelanden till socialnämnden ........... ... ....................... .... ...................... 15 
§37 Övrigt .. .. .... .... ..... .. .. .. .. .. .. ...... ...... ............ ........ ............ ............. ... ..... .. ....... 16 

Ordförandens signatur l__J_ Justerandes signatur 

Q. f 
Utd ragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4( 16) 

DATUM: 2016-03-16 

§27 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att utse Pia Jönsson (S) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll på Rådhuset i Staffanstorp fredagen den 18 mars 2016 
klockan 08.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Socialnämnden 5( 16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-1 6 
Staffanstorps 

kommun 

§28 Godkännande av föredragningslista 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 

Ordförandens signatur r ~ Justerandes signatur 

u_ Y f 
Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 6(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-16 

§29 Information från Förenade Care AB, Magnoliagården 
2015-SN-98 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Företrädare för Förenade Care AB, Magnoliagården, informerar om 
verksamheten samt återkopplar åtgärder med anledning av ärende hos 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående brister i tidigare 
verksamhets kvalitet på särskilda boendet Magnoliagården (avsåg tidigare 
entreprenörs ansvar på Magnoliagården). 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

µ_ 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7( 16) 

DATUM: 20 16-03 -1 6 

§30 Socialchefen informerar 

Ordförandens signatur 

u 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till ha ndlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Anette Fäldt, tf socialchef, hä lsas vä lkommen och presenterar sig. 

Anneli Nilsson, chef individ- och familjeomsorgen, informerar om ind ivid
och familjeomsorgens organisation samt om enskilt HVB-boende. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 8(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-16 

§31 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser 2015 för 

verksamheter på entreprenad 
2016-SN-24 

Socialnämnden beslutar 

att anta föreliggande kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser 2015 för 
verksamheter på entreprenad 

Ärendebeskrivning 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) och Socia lstyrelsens fö reskrifter 
och a llmänna 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. 

Daniel Bevreus, företrädare för Humana Pilegårdens sä rskilda boende, 
informerar och svarar på frågor. 

Malin Nikula, företräda re för Attendo kundval info rmerar och svarar på 
frågor. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrka r att socialnämnden ska bes luta 
att anta före liggande kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser 2015 fö r 
verksamheter på entreprenad. 

Beslutsgång 

Ordföranden ko nstatera r a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att socialnä mnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse daterad 2016-03-02 
Kvalitetsberättelse 2015 Humana Pilegårdens särskilda boende och 
dagverksamhet 
Patientsäkerhetsberättelse 2 015 Humana Pilegårdens sä rskilda boende och 
dagverksamhet 

Ordförandens signatur~ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 9(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M : 2016-03-16 

Forts. § 31 

Kvalitetsberättelse 2015 Klöverlyckan ekonomisk förening, Klöverlyckans 
särskilda boende och kundval 
Patientsäkerhetsberättelse 2015, Klöverlyckan ekonomisk förening, 
Klöverlyckans särskilda boende och kundval 
Kvalitetsberättelse 2015 Attendo Kundval 
Kvalitetsberättelse 2015 Attendo Magnoliagårdens särskilda boende 
Patientsäkerhetsberättelse 2015, Attendo Magnoliagårdens särskilda 
boende 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrka nde 

U- ?.f 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 10(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-1 6 

§32 Patientsäkerhetsberättelse 2015 för vård och omsorgs 

verksam heter 
2016-SN-23 

Socialnämnden beslutar 

att anta föreliggande patientsäkerhetsberättelse och lägger denna till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om ledningssystem (SOSFS 2011:9) ska respektive 
vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en 
patientsäkerhetsberättelse varje å r. Föreligger patientsäkerhetsberättelse för 
2015 års patientsäkerhetsarbete. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta 
a tt anta föreliggande patientsäkerhetsberättelse och lägger denna till 
handlingarna. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-02 
Patientsäkerhetsberättelse 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 11 (16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M : 2016-0 3-1 6 

§33 Kvartals- och individrapporter 2015 enligt 4 kap 1 § Sol och 

9 § LSS 
2015-SN-55 

Socialnämnden beslutar 

att rapporterna godkänns samt 

att kvartals- och individrapporter överlämnas t ill revisorerna och 
kva rtalsrapporter överlämnas till ko mmunfullmä ktige. 

Ärendebeskrivning 

Enligt socia ltjänstlagen 16 kap § 6 f-h och § 28 f-g l SS är socia lnämnden 
skyldig att rapportera a lla gynnande beslut enl igt 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 kvartal till socialstyrelsen, kommunens 
revisorer och kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Ordföranden liliana lindström (M) yrka r att socialnämnden ska besluta 
att rapporterna godkänns samt att kvartals- och individrapporter 
överlämnas till revisorerna och kvarta lsra pporter överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

O rdfö randen konsta terar att det endast fö religger ett förs lag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag SNAU § 38, 201 6 
K vartalsrapporter avseende kvartal 4 , 2015 fö r individ och fa miljeomsorg 
och vård och omsorg 
Åtta individ rapporter inom verksamhetsområde äld reomsorg, där två av 
rappo rterna avser återra pport om att beslutet har verkställts. T re beslut 
ko mmer a tt verkställas 201 6-02-01. 
Två individrapporter inom verksamhetsområde funktionshinder, Sol 
Tio individrapporter inom verksamhetsområde funktionshinder, l SS, va rav 
tre rapporter avser avbrott i verkställighet 
En individrapport inom verksamhetsområde Individ och familjeomsorg, 
som avser avbrott i verkstä llighet 

Ordfö randens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

f ,. f 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 12(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-03- 16 

§34 Redovisning av delegationsbeslut 
2016-SN-9 

Socialnämnden beslutar 

att redovisningen av delega tionsbeslut godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Följande beslut anmäls som ha r fa tta ts i enlighet med gällande 
delega tionsordning för socialnämnden. 

Arbetsutskottets beslut 2016-02-08 (ej närnndsbehandlade ärenden): 
§ 29 Beredning av ärenden om bostadsanpassningsbidrag 
§ 30 Anmä lan om allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah 
§ 31 Anmälan om allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah 
§ 32 Beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 33 Beslut om stadigva rande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 34 Ö vervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 35 Ö vervägande vid placering enligt 13 § L VU 
§ 36 Ö vervägande vid placering enligt 13 § L VU 
§ 37 Övervägande vid placering enligt 13 § LVU 
§ 3 8 Rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS 
§ 39 Urva lsä renden, Vård och omsorg 
§ 40 Urva lsä renden, Individ och fa miljeomsorg 
§ 41 Beslut om stadigvarande p lacering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 42 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 43 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 44 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 45 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 46 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 47 Beslu t om stadigvarande placering enligt 4 ka p 1 § SoL 

Arbetsutskottets beslut 2016-02-1 7 ( ej nämnds behandlade ärenden): 
§ 49 Beslu t om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 5 0 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 ka p 1 § SoL 

Arbetsutskottets beslut 2016-02-29 (ej närnndsbehandlade ärenden): 
§ 52 Ansökan om bistånd i form av Ansökan om vård enligt 4 § lag 
(1 988 :870) om vå rd av missbrukare i vissa fa ll (LVM ) 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utd r a gsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 13(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-16 

Forts. § 34 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-02-19 att, jämlikt 4 kap 1 § 
SoL, bevilja bistånd i form av anhörigvårdare a 40 timmar/v under tiden 
2016-03-01-2016-04-10. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-02-08 jämlikt 4 kap 1 § SoL 
om sju nätters boende på hotell under perioden 160208-160214. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-02-16 att jämlikt 13 § LVM 
om omedelbart omhändertagande. 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 2016-02-01-2016-02-29 
Beslut ekonomi: 2016-02-01-2016-02-29 
Beslut utredning/behandling: 2016-02-01-2016-02-29 
Faderskap-/föräldraskap: 2016-02-01-2016-02-29 
Dödsboanmälan: 2016-02-01- 2016-02-29 
Familjerätt inkl adoptioner: 2016-02-01-2016-02-29 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sjukvård: 
SoL: 2016-02-01-2016-02-29 
Färdtjänst: 2016-02-01-2016-02-29 
LSS: 2016-02-01- 2016-02-29 

Beslut enligt Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m: 
Beslut om bostadsanpassningsbidrag: 2016-01-01-2016-02-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§35 Redovisning av domar 
2016-SN-10 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

14(1 6) 

DATUM: 20 16-03- 16 

I ärendet föreligger domar avseende bistånd enligt socialtjänstlagen samt 
ersä ttning för utgiven ekonomisk hjälp enligt socialtjänstlagen. 

Beslutsunderlag 

Dom från förva ltningsrätten i Malmö, daterad 2016-02-15, om bistånd 
en ligt socia ltjänstlagen 
Dom från förva ltningsrätten i M almö, daterad 201 6-02-29, om ersättning 
för utgiven ekonomisk hjälp enligt socialtjänstlagen 
Dom från fö rva ltningsrätten i M almö, daterad 2016-03-01, om bistånd 
enligt socialtjänstlagen 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 16(1 6) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03- 16 

§37 Övrigt 

Pia Jönsson (S) ställer fråga om särskilt boende, korttidsboende som 
besvaras av Ingela Löfberg samt om ekonomisk uppföljning som besvaras 
av Anette Fäldt. 

Rolf Jörgensson (SO) ställer fråga om vårdcentralen i Staffanstorp som 
besvaras av ordföranden Liliana Lindström (M). 

Ordföranden Liliana Lindström (M) framför nämndens tack för gott 
samarbete under tiden i socialnämnden till Anita Östergren (SPI). 

Anita Östergren (SPI) tackar ordföranden och nämnden för gott samarbete 
under tiden i socialnämnden. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

kl-- ?f 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§36 Meddelanden till socialnämnden 
2016-SN-11 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger meddelanden till socialnämnden enligt föl jande. 

15( 16) 

DATUM: 201 6-03 -1 6 

a) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) daterat 2016-
03-02 i ärende om anmä lan enligt lex Sara h varvid IVO avslutar 
ärendet utan ytterliga re åtgärder. (2015-SN-115-4) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 


