
Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 1 (19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Ersättare: 

lnsynsplats: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2016-04-20 
18.00 - 19.30 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§§38 -51 

Liliana Lindström (M) ordförande 
Pia Jönsson (S) Birgitta Heyle-Wiahl (L) 
Gopakumar Nair (S) Hans Rochester (M) 
Annika Plym Olson (S) Maria Hemåker Apell (M) 
Jö rgen Kinnstad (SO) Robert Hjunstorp (M) 
Cecilia Cavallin (MP) Daniel Neving (C) 

Ninda Menkus (M) 
Inger Hossmark (M) 
Ulla-Britt Johansson (SPI) 
Rolf Jörgensson (SO) 

Raili Pikkusaari (V) 

Anette Fäldt, tf socialchef 

Kristina Saunders (S) 
Tony Peltola (L) 
Joakim Borglin (KO) 

Anneli Nilsson, chef individ och familjeomsorgen 
Ingela Löfberg, vård och omsorgschef 
Anita Enqvist, myndighetschef 
Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare §§ 38 - 43 
Bo Gertsson, utvecklingschef § § 3 8 - 40 
Eva Palmqvist, nämndsekretera re 

Pia Jönsson (S) 
Rådhuset, 2016-04-20, klockan 20.00 

~~~ 
rdförandeLiliana Lindström (M) 

(R;Q]10:U 
Justerande Pia Jönsson (S) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nde 



Socialnämnden 2(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-20 
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 
2016-04-20 
18.00 - 19.30 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 
§§ 38 - 51 

2016-04-21 
2016-05-13 
Rådhuset 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 3(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 20 16-04-2 0 

Innehållsförteckning 

§38 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet ...... .. ...... ............ .. 4 
§39 Godkännande av föredragnings lista ............................................................ 5 
§40 Information om öppna jämförelser och demografisk utveckling .................. 6 
§41 Socialchefen informerar .............................................................................. 7 
§42 Kvalitetsberättelser 2015 för verksamheter på entreprenad ......................... 8 
§43 Kvalitetsberättelse 2015 för vård och omsorgs verksamheter ...................... 9 
§44 Ekonomisk uppföljning 2016 ........... .. ........................ .. ................ ...... .... ... 10 
§45 Upphandling digitala trygghetslarm för ordinärt boende samt IT-stöd för 

planering, registrering och uppföljning av insatser inom hemtjänst ........... 11 
§46 Yttrande till Lunds tingsrätt för beslut enligt 4 kap 10 § förä ld raba lken ... 12 
§47 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldraba lken ....... 13 
§48 Redovisning av domar ..... ..... .............. ...................................................... 14 
§49 Redovisning av delegations beslut ... .. ............ ....... .. ............ ............ ............ 15 
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Ordföra ndens signatur Justerandes signat ur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(19) 

DATUM: 2016-04-20 

§38 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordfö randens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att utse Pia Jönsson (S) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll på Rådhuset i Staffanstorp onsdagen den 20 april 2016 klockan 
20.00. 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Socialnämnden 5( 19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-04-20 
Staffanstorps 

kommun 

§39 Godkännande av föredragningslista 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 

Ordfö randens sig natu r Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Socialnämnden 6(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-20 
Staffanstorps 

kommun 

§40 Information om öppna jämförelser och demografisk 

utveckling 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utvecklingschef Bo Gertsson informerar om öppna jämförelser och 
demografisk utveckling. 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7( 19) 

DATUM : 2016-04-20 

§41 Socialchefen informerar 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informa tionen till handlinga rna. 

Ärendebeskrivning 

T f socialchef Anette Fäldt informerar om 
Avta l om ansva rsfördelning och utveckling avseende h älso- och 
sjukvå rden i Skå ne mellan Region Skåne och Skånes kommuner 
(Hälso- och sjukvå rdsavtalet 2016) 
Korttidsplatser 
LOV-arbetet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 8(1 9) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2016-04-20 

§42 Kvalitetsberättelser 2015 för verksamheter på entreprenad 
2016-SN-24 

Socialnämnden beslutar 

att anta förel iggande kva litetsberättelser 20 15 för verksamheter på 
entreprenad. 

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 
sys tema riska kvalitetsarbetet i en pa ti entsäkerhets- respekt ive 
kvalitetsberättelse va rje 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 persona len. Detta patientsäkerhetsarbete redovisas därför i 
vård och omsorgs patientsäkerhetsberä ttelse . 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrka r att socialnämnden sk a besluta 
att anta föreliggande kva litetsberättelser 2015 för verksamheter på 
entreprenad. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslu tat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-06 
Kvali tetsberättelse 2015 Humana hemtjänst 
Kvalitetsberä ttelse 20 15 Attendo LSS Daglig verksamhet 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 9(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-20 

§43 Kvalitetsberättelse 2015 för vård och omsorgs verksamheter 
2016-SN-23 

Socialnämnden beslutar 

att anta föreliggande kva litetsberättelse 2015 för vå rd och omsorgs 
verksamheter och publicera denna på kommunens hemsida. 

Ärendebeskrivning 

Enl igt Socia lstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 
(SOSFS 2011:9) ska den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt 
LSS varje å r upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse av vilken det bör 
framgå: - hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående ka lenderå r, -
vilka å tgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kva litet, och -
vilka resulta t som har uppnåtts. 
Berä ttelsen bör ha en sådan detaljeringsgrad att det gå r a tt bedöma hur 
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kva liteten 
har bedrivits i verksamhetens o lika delar, och a tt informationsbehovet hos 
externa intressenter ti llgodoses. Berätte lsen bör hållas ti llgänglig för den 
som önskar ta del av den. 

Yrkanden 

Ordföranden Li liana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska beslu ta 
att anta föreliggande kvalitetsberättelse 2015 för vå rd och omsorgs 
verksamheter och publicera denna på kommunens hemsida. 

Beslutsgång 

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

Särskilt yttrande 

Pia Jönsson (S) lämna r ett sä rskilt yttrande, bilaga § 43. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-06 
Kvalitetsberättelse 2015 för vård och omsorgs verksamheter 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

?f 



Särskilt yttrande. Kvalitetsberättelse 
2015 för vård och omsorg 

Vi Socialdemokrater anser att det ska läggas ett ökat fokus på arbetet 
med de två nationella kvalitetsregister för vård och omsorg, Senior Alert och 
BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Senior Alert har 
till syfte att förbättra det förebyggande arbetet för svårt sjuka äldre genom att 
registrera riskbedömningar och åtgärder som vidtas för att därmed förbättra vård 
och omhändertagandet och öka säkerheten för den enskilde. Det som registreras 
är risk för fall, trycksår, onormal viktnedgång och munohälsa. 

Det andra kvalitetsregistret är BPSD och det har till syfte att genom 
tvärprofessionella vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demens och det lidande som detta 
innebär och att genom detta öka livskvaliten för personen med demenssjukdom. 

Det finns även förbättringsområde när det gäller registreringar i Palliativa 
registret där endast 4 % blir erbjudna efterlevnadssamtal till anhöriga. Det är 
viktigt att de närstående kontaktas och blir erbjudna ett samtal efter dödsfallet 
för att kunna identifiera de personer som har behov av stöd i sitt sö1jande. 

Under 2015 har vårdtagare som haft insatser av hemteamet fått möjlighet att 
utvärdera perioden genom att få svara på en enkät. Vi socialdemokrater anser att 
även de vårdtagare som har vistats på korttidsenheten ska få möjlighet att svara 
på en enkät efter vistelsens slut. 

Staffanstorp 160420 

För Socialdemokraterna 

Pia Jönsson 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§44 Ekonomisk uppföljning 2016 
2016-SN-38 

Socialnämnden beslutar 

10(19) 

DATUM: 2016-04-20 

att uppdra till socialchefen att å terkomma till socia lnämnden med förs lag 
på åtgärder för att uppnå en budget i balans och att återrapportering ska 
ske vid socialnämndens sammanträde i juni 2016 samt 
att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden januari - mars 
2016 för socia lnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Tf socialchef Anette Fäldt föredrar ärendet som avser månadsuppföljning 
för socia lnämnden januari - mars 2016. 

Yrkanden 

Ordföranden Lilia na Lindström (M) yrkar att socia lnämnden sk a besluta 
a tt uppdra till socialchefen att å terkomma till socialnämnden med fö rslag 
på å tgä rder för att uppnå en budget i balans och att återrapportering ska 
ske vid socialnämndens sammanträde i juni 2016 samt att godkänna 
redovisad ekonomisk uppföljning för perioden januari - mars 2016 för 
socialnämnden. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-1 9 
Månadsuppföljning jan - mars 2016 

Ordförandens signU_ Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§48 Redovisning av domar 
2016-SN-10 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlinga rna. 

Ärendebeskrivning 

14(19) 

DATUM : 2016-04-20 

I ärendet föreligger domar avseende bistånd enligt socialtj änstlagen. 

Beslutsunderlag 

Dom från förva ltningsrätten i Malmö, daterad 2016-02-29, om bistånd 
enligt socia I tjänstlagen 
Dom från förvaltningsrätten i Malmö, daterad 2016-03-03, om bistånd 
enligt socia ltjänstlagen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 15(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-20 

§49 Redovisning av delegationsbeslut 
2016-SN-9 

Socialnämnden beslutar 

att redovisningen av delega tionsbeslut godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Följande beslut anmä ls som har fatta ts i enlighet med gä llande delegationsordning 
för socialnämnden. 

Arbetsutskottets beslut 2016-03-08 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 55 Muntlig å terrapportering Lex Sarah 
§ 56 Muntlig å terrapportering Lex Sarah 
§ 57 Information om enskilda ärenden inom Individ- och famil jeomsorgen 
§ 58 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 59 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 60 Beslut om stadigva rande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 61 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 k ap 1 § SoL 
§ 62 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 63 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 64 Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 65 Beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 66 Bes lut enligt 4 kap 1 § SoL och 25 § FL 
§ 67 Beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
§ 68 Urva lsärenden, Vård och omsorg 
§ 69 Urva lsä renden, Individ- och fa miljeomsorg 

Arbetsutskottets beslu t 2016-03-16 (ej nämndsbehandlade ärenden) : 
§ 72 Beredning av ä renden om bostadsanpassningsbidrag 
§ 73 Muntlig å terrapportering Lex Sarah 
§ 74 Muntlig å terrapportering Lex Sarah 
§ 75 Muntlig å terrapportering Lex Sarah 
§ 76 Information om enskilt ärende inom LSS 
§ 77 Beslut om fortsatt placering enligt 4 kap 1 § SoL 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 16(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-20 

Forts. § 49 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 2016-03-01-2016-03-31 
Beslut ekonomi: 2016-03-01-2016-03-31 
Beslut utredning/behandling: 2016-03-01-2016-03-31 
Faderska p-/föräldraska p: 2016-03-01-2016-03-31 
Dödsboanmälan: 2016-03-01-2016-03-31 
Familjerätt inkl adoptioner: 2016-03-01-2016-03-31 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sjukvård: 
SoL: 2016-03-01-2016-03-31 
Färdtjänst: 2016-03-01-2016-03-31 
LSS: 2016-03-01-2016-03-31 

Beslut enligt Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m: 
Beslut om bostadsanpassningsbidrag: 2016-03-01-2016-03-31 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

? f 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 17(1 9) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-20 

§50 Meddelanden till socialnämnden 
2016-SN-11 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

a) Beslut från Inspektionen för vå rd och omsorg (IVO) angående 
anmälan enligt Lex Sarah inom ve rksamhetsområde 
funktionsned sä ttning LSS vid personlig assistans; besluta r a tt avsluta 
ärendet (2015-SN-116-5). 

b) Avtal träffat mellan Staffanstorps kommun och Klöverlyckan 
ekonomiska förening gä llande kundval LOV, ordinärt boende 
(2016-SN-8-3 ). 

c) Protokollsutdrag från KS § 40, 2016 med beslut i ärende om motion 
från Laila O lsen (S) angående fami ljecentra l i H järup, varvid ärendet 
å terremitteras till socia lnämnden för utredning av lokalfrågan men 
också för att föra en dialog med Region Skåne (20 15-SN-12-5) 

d) Protokollsutdrag från KS § 20, 2016 med beslu t om att ombudgetera 
0,6 mnkr från kommunstyrelsen, 1,2 mnkr från Socialnämnden och 
4,8 mnkr från barn- och utbildningsnämnden att till fö ras 
kommunstyrelsens reserv för oförutsedda hände lser (2015-SN-80-8). 

e) Beslut från Miljö - och samhä llsbyggnadsnämnden om tillsynsavgift, 
kommunala verksamheten Pilegården/ Pi legårdens korttidsenhet, 
Bråga rp 6:696 (2016-SN-3 1-l) 

f) Rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen till kommuner 2016 (2016-SN-32- l ). 

g) Beslut frå n Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om registrering av 
livsmedelsföretag för Pilegården korttidsenhet, mottagning av 
färdiglagad mat samt inköp och förvaring av livsmedel 
(2016-SN-31-2). 

h) Beslut från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om kontrollavgift 
och riskklassificering avseende Pilegården korttidsenhet 
(2016-SN-3 1-3 ). 

i) lnspektionsrapport daterad 2015-11-25 från miljö- och hä lsoskydds
ko ntoret avseende Pilegården korttidsenhet (2016-SN-31-4). 

j) Beslut om avgift för bårhusverksamheten från Regiondirektören; 
beslutar att införa avgift för bårhusverksamhet att gä lla fr o m 
2016-03-15 (2 01 6-SN-33-1). 

k) Aviseringsbrev från Länsstyrelsen Skåne om tillsyn enligt 
alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993 :581) i 
Staffanstorps kommun; tillsynstillfä lle 12 maj 2016 (2016-SN-3 4-l). 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 

?f 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Socialnämnden 18( 19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-20 

Forts. § 50 

1) Rekvisition av stimulansmedel för kunskapssa tsning för baspersonal 
i äldre- och funktionshindersomsorgen kommuner 2016 
(2016-SN-35-4). 

m) Protokollsutdrag från KF § 22, 2016 med beslut i ärende om motion 
från Pierre Sjöström (S) om att öka va lfriheten inom äld revå rden i 
Staffanstorps kommun varvid beslutas att å terremittera ärendet till 
socialnämnden för att motionen ska behandlas med beaktande av 
kommunfullmäktiges mål 2015-2018 där ett kommunalt a lternativ 
bör erb judas (2015-SN-14-5) 

n) Protokollsutdrag från KF § 7, 2016 med beslut om ändrad 
budgetprocess för verksamhetsår 2017 (2016-SN-36-1) . 

o) Protokollsutdrag från KF § 29, 2016 med beslu t att entlediga Anita 
Östergren (SPI) från hennes uppdrag som ersättare i socia lnämnden 
samt att för resterande del av mandatperioden till ny ersä ttare i 
socialnämnden utse Ulla-Britt Johansson (SPI) (2016-SN-37-1). 

p) Protokollsutdrag från KF § 40, 2016 med beslut att entlediga Per 
Grönberg (M) från hans uppdrag som ersättare i socialnämnden 
samt att till ny ersättare i socia lnämnden för resterande del av 
mandatperioden utse Inger Hossmark (M) (2016-SN-37-2) . 

q) Protokollsutdrag från KF § 43, 2016 med beslut att entlediga Clas 
Andersson (L) från hans uppdrag som ersättare i socialnämnden 
samt att ti ll ny ersätta re i socia lnämnden för resterande del av 
mandatperioden utse Tony Peltola (L) (2016-SN-37-3). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

19(19) 

DATUM: 2016-04-20 

§51 Övrigt 

Ordförandens signatur 

Information lämnas om att förre socialchefen Maria Stellinger Ernblad 
slutat sin anstä llning vid kommunen. 

Socialnämnden uppvaktar ordföranden Liliana Lindström (M) med 
anledning av bemärkelsedag som varit. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


