
Stafrci11sto1ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-07 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdes rum Bjällerup B kl. 18:00-19:00 

Beslutande ledamöter Liliana Lindström (M ) (ordförande) 
Pia Jönsson (S ) (2 :e vice ordförande) 
Birgitta Heyle-Wiahl (L) (vice ordförande) 
Gopakumar Nair (S) 
H ans Rochester (M ) 
Annika Plym Olson (S) 
Jörgen Kinnstad (SD) 
Cecilia Cavallin (MP) 
Daniel Neving (C) 
Ninda Menkus (M) ersä tter Maria H emå ker Apell (.\Il ) 
Inger Hossmark (M) ersätter Robert Hj unstorp (M ) 

Ersättare Bodil H ansson (S) 
Tony Peltola (L) 
Ulla-Britt Johansson (SPI) 
Joakim Borglin (KD) 
Rolf Jörgensson (SD) 

Övriga närvarande Raili Pikkusaa ri (V) (lnsynsplats) 
T f socialchef Anette Fäldt 
Vård- och omsorgschef Ingela Löfberg 
Individ- och familjeomsorgschef Anneli Nilsson 
Enhetschef Anita Enqvist 
Enhetschef Susanne Bäckström §§81-83 
Samordnare Taina Ahola §§8 1-83 
Nämndsekreterare Eva Palmqvist 

Utses att justera Pia Jönsson (S) 

Underskrifter Sekreterare il~. . . 
Ordföranddh~ ... ..... ........ ..... .. .. . 

Justerande ,~w.;~·~:~) .. 
Pia Jönsson (S) 

Ordföra ndes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkandc 
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Staff c1nst01 p~. 
korrrnun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-07 

Justeringens plats och Rådhuset, 2016-09-14 08:00 
tid 

Protokollet omfattar § § 81 -92 

Ordförandes sign I J usterandes sign I Utdragsbestyrkandc 
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Sta lians torps 
kommun 

Socialnämnden 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-07 

Protoko llet är juste rat. Justerin gen har t illkä nnagiv its genom 
anslag . 

Socialnämnden 
2016-09-07 

2016-09-15 Datum för anslags 
nedtaga nde 

~ ~ ··· 
Eva Palmqvist 

2016-10-07 

Ordförandes sign / Justerandes sign / Urdragsbestyrkandc 
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Stalianstoip<. 
kommun 

Sammanträdesprotokol I 

2016-09-07 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

§81 
§82 
§83 
§84 
§85 
§86 

§87 

§88 
§89 
§90 
§91 
§92 

Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 
Godkännande av föredragningslista 
Information om brukarrevision och Skåneveckan för psykisk hälsa 
Socialchefen in formerar 
Delårsrapport 2016 
Kvalitetsrapport Magnoliagårdens sä rskilda boende, Förenade Care 
Analys av Socialstyrelsens brukarundersökning angående särskilt boende 
i Staffanstorp 
Kvartals- och individrapporter 2016 enligt 4 kap 1 § Sol och 9 § LSS 
Redovisning av domar år 2016 
Redovisning av delegationsbeslut 
Meddelanden till socialnämnden 
Övrigt 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign 

J_l_ ~ 
I Utdragsbcstyrkandc 
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Staffc1nsto1ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sa mmanträdesprotokol I 

201 6-09-07 

§81 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
Socialnämnden besluta r 
att utse Pia Jönsson, att till sammans med o rdföranden, justera dagens protokoll på 

Rådhuset i Sta ffansto rp onsdagen den 14 september 201 6 klockan 08.00. 

Ordfö randes sign I Justcrandes sign I Utdragsbcstyrkande 
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Stc1fic1n ~torp<. 
kofTl mlln 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokol 1 

201 6-09-07 

§82 Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Socia lnämnden beslutar 

att godkänna föredragningsli stan. 

Ord förandes sign I Justcrandes sign I Utdragsbestyrkandc 
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Stc1fi c111~tu1ps 
korT'n1;Jn 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-07 

§83 Information om brukarrevision och Skåneveckan för psykisk 
hälsa 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlinga rna. 

Sammanfattning 
Enhetschef Susanne Bäckström och Samordnare Taina Ahola redogör för rapport från 
NSPH, Nationell Sa mverkan fö r Psykisk Hälsa, över den brukarrevision som de 
genomfört i Staffanstorps kommun. Vidare in fo rmeras om Skåneveckan fö r Psykisk 

hälsa som äger rum den 10-16 oktober 2016. Citypunkten i Staffanstorp kommer att 
anordna öppethus den 11 respektive den 13 oktober 2016 i samband med 
Skåneveckan och socia lnämnden hälsas välkommen. 

Ordfö randes s ign I Justerandes s ign J Utdragsbestyrk ande 
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Staf icll1 S torps 
kornmJn 

Socialnämnden 

§84 Socialchefen informerar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Tf socialchef Anette Fäldt informerar om 

- Digitaliseringsprojekt 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-07 

- Kommande omorganisation vid vå rd- och omsorg 

- K valitetssamordnare vid soc ialkontoret 

- Ombyggnad i Rådhuset 
- Uppsägning från Attendo Sveri ge AB av kundval 
- Beslut från IVO angående en Lex Sarah-anmälan från Staffanstorps kommun 

- Praxis då ensamkommande barn fyll er 18 år 
- Nya ersättningsregler för ensamkommande barn 
- Ändrade regler om placering av nyanlända 

Ordföra ndes sign 

LL 
J Jusrerandcs sign 

<?.f. 
J Utdragsbestyrkande 
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Stel f f c"lll S l Olf.JS 
kommun 

Socialnämnden 

§85 Delårsrapport 2016 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

Sammanträdesprotokol 1 

2016-09-07 

att delegera till socialnämndens arbetsutskott att, för nämndens räkning, besluta i 

ärende om delårsrapport 2016. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har att, i enlighet med ekonomistyrdirektivet, ti ll kommunstyrelsen 

upprätta del årsrapport för socia lnämnden för tiden 1 janua ri 2016 till och med 31 

augusti 2016. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta att delegera 

till socia lnämndens arbetsutskott att, fö r nämndens räkning, bes luta i ärende om 

delårsrapport 2016. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreli gger ett förslag till bes lut och fi nner att 

socialnämnden beslutat i enlighet med detta. 

O rd föran des s ign [ Justerandes sign [ Utdragsbcstyrkande 
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Sta li,111s to1ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-07 

§86 Kvalitetsrapport Magnoliagårdens särskilda boende, Förenade 
Care (2016-SN-62) 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att godkänna föreliggande kvalitetsrapport samt 
att uppdra åt vård- och omsorgschef att kvartalsvis informera socialnämnden om 

aktuellt kvalitetsläge i verksamheten. 

Ärendet i korthet 

I maj 2015 genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en oanmäld till syn på 
Magnoli agårdens särsk ilda boende. Verksamheten drevs då av Attendo. IVO påta lade 
en rad brister i verksamheten som ledde till krav om åtgärder. Attendo inko m med en 

redovisning av vidtagna åtgärder i augusti 2015, IVO ansåg dock inte att dessa 
åtgärder va r tillräckliga och socia lnämnden tillsammans med den nya utfö raren, 
Förenade Care, fi ck i uppdrag att redovisa en plan för uppföl jning av bristerna. Denna 

plan lämnades t ill fVO i december 2015. Sedan 2016-01-01 drivs verksamheten av 
Förenade Care. Under maj till juni 2016 genomfördes en kvali tetsup pfö lj ning 
Magnoliagå rdens särskilda boende av kva litetsutvecklare Alexandra Emanuelsson och 

medicinskt ansvarig sjuksköte rska Margaret Fritz. Denna rapport är resultatet av den 
uppföljning av kvaliteten och påtalade bri ster som socialnämnden gjort efter 
verksamhetsövergången till den nya utföraren Förenade Care. 

Yrkanden 

Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska bes luta att godkän na 
fö religgande kvalitetsrapport samt att uppdra åt vård- och omsorgschef att kva rtalsvis 
informera socia lnämnden om aktuell t kvalitetsläge i verksamheten. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag ti ll bes lu t och finner att 

socialnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Anteckning 

Pia Jönsson (S) lämnar skrift lig protokoll santeckning, bilaga § 86. 

Bes I utsu nderlag 

Ordförandes sign j Justerandes sign 

J_( <:?f 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffans torp_ 
kommun 

Socialnämnden 

Tjänsteskrivelse 
Rapport Magnoliagå rden FC 2016 

Beslut sk ickas till 
Utförare Förenade Care 

Ord förandes sign j Justcrandes sign 

Sammanträdesprotokol 1 

2016-09-07 

[ Utdragsbestyrka nde 
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8 /LABIJ uN S f 6 2Jl6 

Protokolls anteckning, åtgärder vid 
kval itetsrapporter 

I ett antal år har den borgliga majoriteten valt att lägga ut äldreomsorgen för 
särskilt boende enligt (LOU) Lagen om offentlig upphandling. Syftet har varit att 
öka valfriheten och kvaliten inom äldreomsorgen men detta har lett till motsatsen det visar 
resultatet från Socialstyrelsens öppna jämförelser där Staffanstorp hamnar på nedre 
tredjedelen av samtliga kommuner i Sverige. 

Vi kan notera att det finns stora skillnader mellan verksamheterna i Staffanstorps kommun där 
Klöverlyckan i Hjärup far generellt sett höga betyg och där Magnoliagården utmärker sig med 
negativa svarsresultat. Staffanstorps resultat för särskilt boende visar tydl igt att förtroendet för 
äldreomsorgen i Staffanstorps kommun har minskat. 

Vi socialdemokrater anser att detta är ett resultat av LOU Lagen om offentlig upphandling. 
Att konkurrensutsätta verksamhet under en begränsad tid där utföraren byts ut efter va1je ny 
upphandling, är inte ett alternativ att föredra. Vid ständiga byte av utförare blir konsekvensen 
brist på långsiktigt kvalitetsarbete, brist på inarbetade rutiner och handlingsplaner och 
minskad anställningstrygghet för personal som ofta leder ti ll otrygghet för de boende. Det 
framgår tydligt att insynen från kommunen har minskat samtidigt som kontroller inte har 
fungerat regelbundet. Det kräver mycket personalresurser för att k lara av att fö lja upp och 
kontrollera fö lj samheten av de beslutade ackrediteringsvillkoren . 

Vi socialdemokrater anser att Staffanstorps kommun ska vara en trygg och säker kommun att 
åldras i och det ska finnas en äldreomsorg att vara stolt över med hög kvalitet, hög 
personalkontinuitet och som ständigt utvecklas med långsiktighet. Det ska även fin nas 
möjlighet ti ll inflytande, påverkan och insyn både för medborgare och för politiker. Många 
känner en större trygghet när kommunen själv driver verksamheten och efterfrågan är stor 
från medborgarna av ett kommunalt alternativ ti ll särskilt boende. 

Staffanstorp den 7 september 2016 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 

~ )'7'1011 
Pia Jönsson (S) 



Stc'lffc1nsto•p. 
kot11mJn 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokol I 

2016-09-07 

§87 Analys av Socialstyrelsens brukarundersökning angående särskilt 
boende i Staffanstorp (2016-SN-42} 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till hand linga rna samt 
att uppdra åt socialchefen att fö lj a upp och att i januari 2017 återrapportera t ill 
socialnämnden hur a rbetet med inlämnade hand lingsplaner fo rtskridit. 

Ärendet i korthet 
Socialstyrelsen genomför årligen olika brukarundersökningar i landets al la kommu ner 

för att fö lja hur hrukarna upplever sina insatser från komm unerna. Resultatet av 
brukarundersökningarna bygger på enkäter till berörda personer, här gä ller frågan 
boende på särskilt boende. Staffanstorps resu ltat har va rit negati va och bifogat finns 

analyser av svaren från brukarna samt handlingsplaner frå n respektive utförare med 
å tgärder fö r förbättr inga r. Magnoliagå rden är det särskilda boende i Staffanstorp som 
utmärker sig mest med negativa svarsresultat. Kvalitetsutvecklare Alexandra 

Emanuelsson redogör i den bifogade rapporten för de olika frågorna och svaren i 

undersökningen. 

Uppdraget från Socialnämnden va r att förutom en analys även göra en hand lingsp lan 
för fö rbättrade resultat fr amöve r. Varje utförare har lämnat en sådan åtgä rdsplan som 

är viktig att fö lja upp. Det finns dock bakom varje svar flera o lika parametrar som 
man måste ta hänsyn ti ll. Att tro att man under ett å r kan påverka resultaten påtagligt 
ä r att va ra vä ldigt optimistisk. Självklart har den nära vården och förbätt ri ngar av den 

en stor betydelse men även den yttre och inre miljön signalerar hu r en verksamhet 
fungerar. Att ha en fin och ändamålsenlig miljö påverkar både brukare och personal. 
Miljön runt och i Magnoliagå rden behöver förbättras och här måste man gemensamt 

med nuvarande utförare, fastighetsägare och kommun se vad som är läm pligt att gö ra 

framöver. 

Den allmänna samhäll sdebatten spelar även den en stor roll fö r medborga renas tro på 
äldreomsorgens insatser. H är kan man genom att medvetet föra ut goda exempel från 
verksamheten påverka medborgarnas bild av en god verksamhet i Staffanstorp. När 

man aktivt försöker arbeta på a ll a tre ni våern a ka n man på sikt se hättre resultat hland 

medborgarnas svar i brukarundersökningar. 

Ordförandes s ign I Justerandes sig n I Utdragsbestyrkandc 
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Stafidns to: p . 
kommun 

Socialnämnden 

Yrkanden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-07 

Socialnämndens ordförande Li li ana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska 

bes luta att lägga informationen till handlinga rna samt att uppdra åt socialchefen att 
följ a upp och att i januari 2017 återrapportera till soc ialnämnden hu r arbetet med 

inläm nade handlingsplaner fortskridit. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till bes lut och fi nner att 

soc ialnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Bes I utsu nde rla g 

Tjänsteskri velse Analys brukarundersökning m m 
Analys säbo Vad tycker de äldre 2015 
Handlingsplan Öppna jämförelser 2015 Förenade Care 
Handlingsplan Öppna jämförelser 2015 Humana 
Handlingsplan Öppna jämförelse r 2015 Kl överlyckan 
Vad tycker äldre om äldreomsorgen, särskilt boende 2015 

Beslut skickas till 

Socialchef Staffanstorps kommun 

Vård-och omsorgschef Staffanstorps kommu n 

Ordförandes sign I Justeran dcs sign I Utdragsbestyrkande 
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Stilfrc1ns10,ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-07 

§88 Kvartals- och individrapporter 2016 enligt 4 kap 1 § Sol och 9 § 

LSS (2016-SN-44) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att rapporterna godkänns samt 
att kvartals- och individrapporter öve rl ämnas till revisorerna och kva rtalsrapporter 

överlämnas t ill kommunfullmäktige. 

Ärendet i korthet 
Enligt socialtjänstlagen 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 ell er avbrott i verkställighet där biståndet inte åter 

ve rkställts inom tre månader fran datum för avbrott. 

Rapportering ska ske en gång per kvartal till socia lstyrelsen, kommunens revisorer och 

kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Ordföra nden Liliana Lindström (M) yrkar att socia lnämnden ska besluta att 
rapporterna godkänns samt att kvarta ls- och individrapporter överlämnas till 

revisorerna och kvarta lsrapporter överlämnas till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 

socialnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Bes I utsu nderlag 

Beslu t Snau § 223, 2016 
K vartal srapporter 
Individrapporter 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrka ndc 
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Stc1 fia11sto1ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-07 

§89 Redovisning av domar år 2016 (2016-SN-10) 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen ti ll handlingarna. 

Ärendet i korthet 

I ärendet föreligger domar inom socialnämndens ve rksamhetsområde enligt fö lj ande. 
Dom från förva ltningsrätten i Malmö, daterad 2016-08-16, om beredande av vård 
enligt lagen om vå rd av missbrukare i vissa fa ll (L VM) 
Dom från fö rvaltningsrätten i Malmö, daterad 2016-08-15, o m bistånd enligt 4 kap 1 
§ socialtjänstlagen 
Dom från förva ltnings rätten i Malmö, daterad 2016-08-15, om bistånd en ligt 
socialtjä nstlagen 
Dom från förva ltningsrätten i Malmö, daterad 2016-08-15, om bistånd enli gt 4 kap 1 

§ socialtjänstlagen 
Beslu t från Högsta förva ltningsdomstolen, meddelat den 12 augusti 20 16, om 
prövningstill stånd i mål om bostadsanpassningsbidrag 
Dom från förvaltn ingsrätten i Malmö, daterad 2016-05-25, om ersättni ng fö r utgiven 
ekonomisk hjälp en ligt socialtjänstl agen 

Bes I utsu nderlag 

Sammanstä llning domar 2016-09-07 

Ordföra ndes sign I J usterandes sign I Utdragsbestyrkandc 
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Stc1 ficu1stotps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokol I 

2016-09-07 

§90 Redovisning av delegationsbeslut (2016-SN-9) 

Beslut 

Socialnämnden besluta r 

att godkänna redovisningen av delega tionsbeslut. 

Ärendet i korthet 

Följande beslut anmäls som ha r fattas i enli ghet med gä llande delega tionsordning för 

soc ia lnämnden. 

Arbetsutskottets beslut 2016-06-15 (ej nämndsbehandlade ärenden): 

§ 155 Beredning av ärenden om bost adsanpassni ngsbidrag 

§ 156 Ansökan o m bostadsanpassningsbidrag 

§ 157 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

§ 158 Ansökan om ekonomiskt bistånd enlig t 4 kap 1 § Sol 

§ 159 Bes lut 0 111 stadigva rande placering enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 160 Bes lut om stadigva rande placering en ligt 4 kap 1 § Sol 

§ 161 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 162 Beslut om stadigvarande p lacerin g enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 163 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 164 Beslut om stadigvarande placering enlig t 4 kap l § Sol 

§ 165 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 13 § lVU 

§ 166 Övervägande vid placering i fami lj ehem enligt 6 kap 8 § Sol 

§ 167 Övervägande vid placering i fam ilj ehem enligt 6 kap 8 § Sol 

§ 168 Övervägande vid placering i fam ilj ehem enligt 6 kap 8 § Sol 

§ 169 Överväga nde vid placering i fami lj ehem enligt 6 kap 8 § Sol 

§ 170 Övervägande vid p lacerin g i fam iljehem enligt 6 kap 8 § Sol 

§ 171 Ansökan om bistå nd enlig t 4 kap 1 § Sol 

§ 172 Urvalsä renden, Vård och omsorg 

§ 173 Jämförande siffror avseende ekonomiskt histånd 

§ 174 Urvalsä renden, Individ och familj eomsorg 

Arhetsutsko ttets heslut 2016-06-28 (ej nä 111ndshehandlade ärenden): 

§ 177 Ansöka n om l SS-insats i form av personlig ass istans e ll er ekonomiskt stöd ti ll 

skäliga kostnader fö r sådan assistans jml LSS § 9:2 

§ 178 Ansökan 0111 LSS-insats i form av personlig assistans eller ekonomiskt stöd till 

Ordförandes sign I Justcrandes sign 

lL <7.f 
I Utdragsbestyrkande 
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Sta fi c111Storp~ 
kornrnun 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokol 1 

2016-09-07 

skäliga kostnader för sådan ass istans jml LSS § 9:2 
§ 179 Ansökan om LSS-insats i form av personlig assistans ell er ekonomiskt stöd till 

skä liga kostnader för sådan assistans jml LSS § 9:2 

§ 180 Ansökan om LSS-insats i form av personlig assistans ell er ekonomiskt stöd till 

skä liga kostnader för sådan assistans jml LSS § 9:2 
§ 181 Ansökan om LSS-insats i form av personlig assistans ell er ekonomiskt stöd till 

skäliga kostnader för sådan assistans jml LSS § 9:2 

§ 1 82 Inform ation om Lex Sarah anmälan, LSS assistans 

§ 183 Ansöka n enligt 8 kap 2 § Alkohollage n 

§ 184 Ansökan enligt 8 kap 2 § Alkoholl agen 

Arbetsutskottets beslut 2016-07-25 (ej näm ndsbehandlade ärenden): 

§ 1 88 Beslut om stadigvarande placer ing enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 189 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 190 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 191 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 192 Beslut om stadigvarande placering enlig t 4 kap 1 § Sol 

§ 193 Beslut om stadigva rande placering enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 194 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 195 Beslut om stadigva rande placerin g enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 196 Bes I ut om stadigva rande placering enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 197 Beslut om stadigva rande placering enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 198 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 199 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 2 00 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 201 Beslut om stadigva rande placering enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 2 02 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 

§ 203 Övervägande vid placerin g i fa miljehem enligt 6 kap 8 § SoL 

§ 204 Övervägande vid placering i fa miljehem enligt 6 kap 8 § Sol 

§ 205 Övervägande vid placering i familjehem enlig t 6 kap 8 § Sol 

§ 206 Överväga nde vid placerin g i fami lj ehem enligt 6 kap 8 § SoL 

§ 207 Överväga nde vid placering i fami lj ehem enligt 6 kap 8 § Sol 

§ 20 8 Övervägande vid placering i fa milj ehem enligt 6 kap 8 § Sol 

§ 209 Övervägande vid placering i fami lj ehem enligt 6 kap 8 § Sol 

§ 2 10 Övervägande vid placering i fam ilj ehem enligt 6 kap 8 § Sol 

§ 211 Överväga nde vid placering i fa milj ehem enligt 6 kap 8 § Sol 
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§ 2 12 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 6 kap 8 § Sol 

§ 213 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 6 kap 8 § Sol 

§ 214 Övervägande vid place ring i fam iljehem enligt 6 kap 8 § Sol 

Arbetsutskottets beslut 2016-08-09 (ej nämndsbehandlade ärenden): 

§ 216 Ansökan om vård enligt 4 § lag (1988:870) om vå rd av miss brukare i vissa fall 

(lVM) 

Arbetsutskottets beslut 2016-08-12 (ej nämndsbehandlade ärenden): 

§ 218 Ansökan om place ring jämlikt 4 kap 1 § Sol 

Arbetsutskottets beslut 2016-08-18 (ej nämndsbehandlade ärenden): 

§ 220 Ansöka n om placering jäm lik t 4 kap 1 § Sol 

Arbetsutskottets beslut 2016-08-25 (ej näm ndsbeha ndlade ärenden) : 

§ 223 Rapport om ej verkstä llda bes lut enligt 4 kap 1 § Sol och 9 § lSS 

§ 224 Urvalsärenden, Vård och omsorg 

§ 225 Beredning av ärenden om bostadsanpassningsbidrag 

§ 226 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

§ 227 Rapport avseende utredninga r en ligt 11 kap 1 § Sol som pågått mer än fyra 

måna der 

§ 228 Jämförande siffror avseende ekonomiskt bis tånd 

§ 229 Urvalsärenden, Indi vid och familjeomsorg 

§ 230 Beslu t om stadigvarande placering enlig t 4 kap 1 § Sol 

§ 231 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 232 Beslut om stadigvarande place ring enlig t 4 kap 1 § Sol 

§ 233 Beslu t om stadi gvarande place ring enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 234 Beslut om stadigvarande place ring enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 235 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 236 Beslut om stadi gvarande place ring enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 237 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 238 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap 1 § Sol 

§ 239 Övervägande vid placering i fa milj ehem enligt 6 kap 8 § Sol 

§ 240 Övervägande vid placering i fam ilj ehem enligt 6 kap 8 § Sol 

§ 241 Övervägande vid placering i fa miljehem en ligt 6 kap 8 § Sol 

§ 242 Övervägande vid placering i fa miljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
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§ 243 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 6 kap 8 § Sol 

§ 244 Övervägande vid placering enligt 13 § L VU 

Socialnämndens ordförande beslutade 201 6-06-27 att avge yttrande till 

Förva ltnings rätten i Malmö i ärende rörande utdöma nde av särskild avgift en li gt 28 a § 
lagen (1993 :387) om stöd och se rvice till vissa funkti onshindrade (LSS) avseende ej 

verkställ t beslut. 

Socia lnä mndens ordföra nde beslutade 20 16-06-02 jämlikt 4 kap 1 § Sol att bevilj a 

akut boende på vandrarhem under peri oden 2016-06-02-2016-06-07. 

Socia lnämndens ordföra nde beslutade 201 6-06-10 jämlikt 4 kap 1 § Sol att bev ilj a 

a kut boende på vandrarhem under peri oden 2016-06-13-2016-06-20 . 

Socialnämndens o rdföra nde beslutade 20 16-06-17 jämlikt 4 kap 1 § Sol att bevilj a 

akut boende på vandrarhem under perioden 2016-06-20-2016-07-04 . 

Socialnä mndens o rdförande beslu tade 2016-07-01 jämlikt 4 kap 1 § Sol att bevilja 

ak ut boende på vandrarhem under perioden 2016-07-04-2016-07-1 8. 

Socialnä mndens o rdföra nde bes lutade 201 6-07-05 jämlikt 4 kap 1 § SoL att bev il ja 

akut boende på vandrarhem under perioden 2016-07-05-2016-07-12. 

Socia lnä mndens ordföra nde beslu tade 2016-07- 12 jämlikt 4 kap 1 § Sol att avslå akut 

boende på va ndra rhem under perioden 2016-07-12-2016-07-1 8. 

Socia lnä mndens ordförande beslutade 2016-07-15 jämlikt 4 kap 1 § SoL att bev ilja 

akut boende på vandrarhem under perioden 2016-07-18- 2016-08-01. 

Socialnä mndens ordföra nde bes lutade 2016-07-12 jämlikt 4 kap 1 § SoL att bev ilj a 

ak ut boende på vand rarhem under peri oden 2016-07-12-2016-07-18. 

Socia lnä mndens ordförande bes lu tade 2016-07-25 om omedelbart omhändertagande 

jämli kt 13 § LVM. 
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Socialnämndens ordförande beslutade 2016-08-01 jämlikt 4 kap 1 § Sol att bevilja 

akut boende på vandrarhem under perioden 2016-08-02-2016-08-17. 

Socialnämndens ordförande beslutade 2016-08-15 att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § 

SoL i form av särsk ilt boende på enskilt vårdhem med särskilt anpassad verksamhet för 
demenssjuka med inflyttning 2016-08-16. 

Socialnämndens ordförande beslutade 20 16-08-16 jämlikt 4 kap 1 § SoL att hevilj a 
akut boende på vandrarhem under perioden 2016-08-17-2016-08-3 1. 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 2016-06-01-2016-07-31 
Beslu t ekonomi: 2016-06-01- 2016-07-31 
Beslut utredn ing/hehandling: 2016-06-01-2016-07-31 
Faderska p-/föräldraska p: 20 16-06-01- 2016-07-31 
Dödsboanmälan: 2016-06-01- 201 6-07-31 
Familjerätt inkl adoptioner: 2016-06-01-2016-07-3 1 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sjukvård: 
Sol: 2016-06-01-2016-07-3 1 
Färdtjänst: 2016-06-01-2016-07-3 1 
LSS: 2016-06-01-2016-07-31 

Bes lut enligt Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m: 
Bes lut om bostadsanpassningsbidrag: 201 6-06-01-2016-07-3 1 

Beslutsunderlag 
Sammanställning delegationshes lut 20 16-09-07 
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§91 Meddelanden till socialnämnden (2016-SN-1 1) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga in fo rmationen ti ll handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Föreligger anmälninga r ti ll socialnämnden enligt fö lj ande. 
a .) Avta l mellan Staffanstorps kommun och Burlövs kommun om köp av 

korttidsplatser på Boklundens äldreboende (2016-SN-52-1 ). 

b.) Protoko ll sutdrag från kommunfu llmäktige§ 85, 2016 om årsredovisni ng fö r år 
2015 fö r Staffanstorps kommun; bes lutar att bevi lj a komm unstyrelsen och övriga 
nämnder samt de enskilda förtroendeva lda ansvarsfrihet för 2015 års förva ltni ng och 

räkenskaper, samt att godkänna överlämnad årsredovisning/sammanstä lld 

årsredovisn ing fö r år 2015 fö r Staffanstorps kommun (2016-SN-17-6). 

c.) Protoko llsutdrag från kommunfullmäktige § 87, 2016 om förslag ti ll avtal om 
ansvarsfördelning och utveck ling avseende hälso- och sjukvå rden i Skåne mellan 
Region Skåne och Staffanstorps kommun (Hälso- och sjukvårdsavtalet 2016); bes lutar 

att teckna avta l mellan Region Skåne och Staffanstorps kommun (2015-SN-40-13). 

d.) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 88, 2016 om plan för integrering samt 

Bos tadsstrategi för nyanlända i Staffanstorps kommun; bes luta r att anta 
Integrationsplan samt Bostadsstrategi för nya nlända för Staffanstorps kom mun m m 

(2016-SN-71-1 ). 

e.) Beslut från Inspektionen för vå rd och omsorg i ärende om anmälan enl igt lex Sarah 

avseende personlig assistans och stöd och service ti ll vissa funktionsh indrade; beslu tar 

att avsluta ärendet och vidtar inte ytterligare åtgä rder (2016-SN-61-6) . 

f.) Uppsägning från Migra tionsverket av överenskommelser om mottagande av 
asy lsökande barn utan legal vå rdnadshava re i Sveri ge, s.k. ensamkommande barn . 

g.) Uppsägning från Migrationsverket av överenskommelse om ano rdnande av boende 
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fö r såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med 

uppehåll stillstånd utan lega l vårdnadshavare i Sverige. 

h. ) Uppsägning från Attendo Sverige AB av avtal med Staffansto rps kommun gä llande 

hemvård , hemtjä nst eller se rvice med Attendo som utförare. (20 16-S -68-1) 

Beslutsunderlag 
Sammanstä llning meddelanden 20 16-09-07 
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Pia Jönsson (S) ställer fr åga om arbetet med hälso- och sjukvå rdsavta let som vå rd- och 
omsorgschef Ingela Löfberg besvarar . 
Cecilia Cavallin (MP) ställer fråga om ensamkommande ba rn och HVB-hem som 

individ- och familjeomsorgschef Anneli Nilsson besvarar. 
Rolf Jörgensson (SO) ställer frågor om LOV-arbetet och om skri velse t ill Region Skåne 
angående drift av vå rdcentral som ord fö randen besvarar samt fråga om arvode frå n 

Migrationsverket som Anneli Nilsson besvarar. 

Det antecknas att soc ialnämnden kommer att bjudas in till julavslutning den 12 

december 201 6. 
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