
Staffanstorp~ 
kommun 

Plats och tid 

Beslutande ledamöter 

Ersättare 

Övriga närvarande 

Utses att justera 

Justeringens plats och 
tid 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-22 

Staffanstorp, Storgatan 10, sammanträdesrum C kl. 18:00-
19:20 

Liliana Lindström (M) (ordförande) 
Pia Jönsson (S) (2:e vice ordförande) 
Gopakumar Nair (S) 
Hans Rochester (M) 
Maria Hemåker Apell (M) §§17-18, §§20-33 
Robert Hjunstorp (M) 
Cecilia Cavallin (MP) 
Daniel Neving (C) 
Kristina Saunders (S) ersätter Annika Plym Olson (S) 
Inger Hossmark (M) §19 ersätter Maria Hemåker Apell (M) 
pgaiav 
Tony Peltola (L) ersätter Birgitta Heyle-Wiahl (L) (vice 
ordförande) 
Rolf Jörgensson (SD) ersätter Jörgen Kinnstad (SO) 

Inger Hossmark (M) §§17-18, §§20-33 
Bodil Hansson (S) 
Ulla-Britt Johansson (SPI) 
Joakim Borglin (KO) 

Raili Pikkusaari (V) (Insynsplats) 
Ceci lia Svensson (Socialchef) 
Susanne Bäckström (tf vård och omsorgschef) 
Linda Norbeck (Utvecklingssekreterare) 
Anita Enqvist (Myndighetschef) 
Margaret Fritz (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) 
Corinna Reitzig (K valitetsutvecklare) 
Annette Christiansson (K valitetsutvecklare) 
Stefan Lidberg (Enhetschef) 
Ida Sassarsson (Ekonom) 
Eva Palmqvist (Nämndsekreterare) 
Caroline Jaeger (Verksamhetschef Förenade Care) § 19 
Birgitta Gyllensten (Regionchef Förenade Care) §19 
Anna Danielsbacka (VD Extramamman & Ugglans hemhjä lp 
AB) §19 

Pia Jönsson (S) 

Rådhuset, 2017-03-29 08 :00 

Ordföran des sign I Justerandes sign ,-\ ·~F) r--A--- /, . 
I Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 

Staflansto,ps 
kommun 

Samma nträdesprotokol I 2017-03-22 

Protokollet omfattar §§17-33 

Ord förandes sign [ J usterandes sign j Utdragsbestyrka nde 
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Socialnämnden 

Staffansto,ps 
kommun 

Samma nträdesprotokoll 2017-03-22 

Underskrifter 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

f;v_. ?f 
J Utdragsbestyrkande 
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Staffans101ps 
kommun 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-22 

Protokollet är justerat . Justeringen har t illkän nagivits genom 
anslag. 

Socialnämnden 
201 7-03-22 

2017-03-29 Datum för anslags 2017-04-20 
nedtagande 

Rådhuset, § § 17 - 33 

ch?~ .. -- .. ...... . 
Eva Palmqvist 

Ord förandes sign I Justerandes sign 

ll ? f 
I Utdragsbestyrkande 
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Sta ffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-22 

Innehållsförteckning 

§17 
§18 

§19 

§20 
§21 
§22 
§23 

§24 

§25 

§26 

§27 
§28 
§29 
§30 
§31 
§32 

§33 

Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 
Förändring av föredragningslistan 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser 2016 för verksamheter på 
entreprenad 
Patientsäkerhets

0
berättelse 2016 för Vård och omsorgs verksamheter 

Bokslut 2016 - Arsredovisning 
Ekonomisk uppföljning 201 7 
Genomförandeplaner år 2017 och 2018 
Arbetsplan för implementering av socialnämndens plattform för arbetet 
med kommunens seniora medborgare 
Handlingsplan för rekrytering av kontaktpersoner 
Uppföljning av handlingsplan, Magnoliagårdens särskilda boende, 
Förenade Care, utifrån granskning av inspektionen för vård och omsorg 
2015 
Motion om fam iljecentral i Hjärup 
Redovisning av delega tionsbes lut 
Redovisning av meddelanden 
Redovisning av domar 
Socialchefen informerar 
Övrigt 
Yttrande till Lunds Tingsrätt för beslut enligt 4 kap 10 § förä ldraba lken, 
adoption 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

~?f 
I Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 

Samma nträdesprotokol I 2017-03-22 
Sta ftaosto1ps 

kommun 

§17 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Pia Jönsson (S) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protoko ll på 
Rådhuset i Staffanstorp onsdagen den 29 mars 2017 klockan 08.00. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

L ?F 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§18 Förändring av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

2017-03-22 

att ärende 4 rubricerat "Verksamhets- och kvalitetsberättelse 2016 fö r Vård och 
omsorg och Individ- och familjeomsorg " utgår, 
att ärende 12 rubricerat "Uppfö ljning av handlingsplaner Magnoliagården, 
Klöverlyckan och Pilegårdens särskilda boende utifrån resul tat från öppna jämförelser" 
utgår, 

att ett ärende rubricerat "Yttrande till Lunds tingsrätt enl igt 4 ka p 10 § föräldraba lken 
i ärende om adoption" ska läggas till fö redragningslistan och behandlas sist samt 
att godkänna föredragningslistan med ovan angivna ändringa r. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

~ f(__) ) . , 

I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2017-03-22 

§19 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser 2016 för 
verksamheter på entreprenad {2017-SN-11} 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att anta föreliggande kvalitets- och patientsäkerhetsberättel ser 2016 för verksamheter 
på entreprenad. 

Ärendet i korthet 
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) och socialstyrelsens föreskrifter och al lmänna 
råd om ledningssystem (SOFS 2011:9) ska respekti ve vårdgivare dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete samt det systematiska kvalitetsarbetet i en patientsäkerhets
respektive kvalitetsberättelse varje år. Hemsjukvården med den legiti merade personalen 
bedri vs i kommunal regi. De hälso- och sjukvårdsuppgifter som kundvalets 
undersköterskor utför sker på delegation från den legitimerade personalen. Detta 
patientsäkerhetsarbete redovisas därför i vård och omsorgs pa ti entsäkerhetsberättelse, 
dnr 2017-SN-24. 

Caroline Jaeger, verksamhetschef Förenade Care och Birgitta Gyllensten, regionchef 
Förenade Care, informerar om verksamheten vid Magnoliagå rden och svarar på frågo r. 

Anna Danielsbacka, VD Extramammans och Ugglans hemtjänst, informerar om 
verksamheten och svarar på frågor. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta att anta 
före liggande kva li tets- och patientsäkerhetsberättelse r 2016 fö r verksamheter på 
entreprenad. 

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

Anteckning 
På grund av jäv deltar inte Maria Hemåker Apel! (M) i handläggningen av detta 
ärende. 

Särskilt yttrande 
Pia Jönsson (S) lämnar särskilt yttrande, se bi laga. 

Beslutsunderlag 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

Vvl ';l f 
I Utdragsbestyrkande 
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Sta ffansto1ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-03 

2017-03-22 

Kvalitetsberättelse Humana Pilegårdens särskilda boende och dagverksamhet 
Patientsäkerhetsberättelse Humana Pilegårdens särskilda boende och dagverksamhet 
Kvalitetsberättelse Klöverlyckans särskilda boende och kundval (omsorg) 
Patientsäkerhetsberättelse Klöverl yckans särskilda boende och kundva l (omsorg) 
Kvalitetsberättelse Attendo kundval 
K valitetsberättel se Attendo LSS 
Kvalitetsberättelse, Förenade Care Magnoliagårdens särskilda boende 
Patientsäkerhetsberättelse Förenade Care Magnoliagårdens särskilda boende 
Kvalitetsberättelse Ugglans hemtjänst, kundva l 
Kvalitetsberättelse Poolarna, assistans och ledsagning, kundval 
Kvalitetsberättelse Nytida, daglig verksamhet 
Kvalitetsberättelse Humana hemtjänst 

Ordförandes sign I Ju stera ndes sign 

~-p 
I Utdragsbestyrkande 

Page 9 of 29 



Särskilt yttrande, 
Kvalitetsberättelse 2016 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). Det finns fortfarande 
enheter som inte har påbötjat arbetet med dessa kvalitetsregister. 

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 behov av förbättringsarbete för att vända trenden med de 
negativa resultaten från socialstyrelsens öppna jämförelser. Framförallt när det 
gäller brukarens upplevelse av måltidssituation, utevistelse, personalens tid att 
utföra sina arbetsuppgifter och att brukaren önskar få information vid 
förändringar, dessa värden ligger väldigt lågt. 

Det finns även en tydlig trend att det är svårigheter att rekrytera olika 
yrkesgrupper inom äldreomsorgen. Det finns behov av en handlingsplan för hur 
socialtjänsten i Staffanstorps kommun ska blir en attraktiv arbetsgivare, hur vi 
ska kunna behålla och rekrytera personal i framtiden. 

Staffanstorp 2017-03-27 

f-~ .. · S ct aldemokraterna 
LC C Ct110 l1 

Pia Jö son 



Staff,rnsto,ps 
kommun 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2017-03-22 

§20 Patientsäkerhetsberättelse 2016 för Vård och omsorgs 
verksamheter (2017-SN-24) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta föreliggande patientsäkerhetsberättelse för 2016 avseende vård och omsorgs 
verksamheter i egen regi. 

Ärendet i korthet 
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare, varje år, dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Hemsjukvården med den 
legitimerade personalen bedrivs i kommunal regi är Staffanstorps kommun vårdgivare. 
De hälso- och sjukvårdsuppgifter som kundvalets omvårdnadspersonal utfö r sker på 
delegation från vård och omsorgs legitimerade personal. Kundvalets 
patientsäkerhetsberättelse redovisas därför i vård- och omsorgs 
patientsäkerhetsberättelse. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström yrkar att socialnämnden ska besluta att anta 
föreliggande patientsäkerhetsberättelse för 201 6 avseende vård och omsorgs 
verksamheter i egen regi . 

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

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-03 
Patientsäkerhetsberättelse 2016 

Beslut skickas till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Vård och omsorgschef 

Ordförandes sign / Jusrerandes sign 

~ 7.f 
/ Urdragsbesryrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokoll 

§21 Bokslut 2016 - Årsredovisning (2017-SN-25) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

2017-03-22 

att godkänna bokslut 2016 samt att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser godkännande av bokslut för 2016 för socialnämnden. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta att godkänna 
bokslut 2016 samt att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag t ill bes lut och fi nner att 
socialnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-06 
Bokslut 2016 SN, daterat 2017-03-07 
Bilaga till bokslut 2016, daterat 2017-03-07 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokoll 

§22 Ekonomisk uppföljning 2017 (2017-SN-26) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

2017-03-22 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning fö r perioden januar i - fe bruari 2017 för 
socialnämnden. 

Ärendet i korthet 
Socialchef Cecilia Svensson föredrar ärendet som avser månadsuppfö ljning för 
socialnämnden fö r januari - februari 201 7. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M ) yrkar att socialnämnden ska besluta att godkänna 
redovisad ekonomisk uppföljning för perioden januari - februar i 2017 fö r 
socialnämnden. 

Bes I utsgå ng 
Ordfö randen konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och fin ner att 
socialnämnden beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport jan-feb 201 7 

Ordförandes sign I j usterandes sign 

"J f ·j . 

I Utdragsbestyrkande 
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Staffans torps 
kommu n 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokoll 201 7-03-22 

§23 Genomförandeplaner år 2017 och 2018 (2015-SN-100) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att justera föreliggande genomförandeplaner genom att under rubriken "Omsorg - på 
medborgarens villkor Utbudet av seniorbostäder och trygghetsboenden ska öka" 
fl ytta aktiviteten "Dialoger med entreprenörer inom äldreomsorgen " till "Aktiviteter 
under mandatperiodens tredje år 201 7:" samt 

att, med ovan angiven ändring, fastställa föreliggande genomförandeplaner fö r 
socialnämnden gällande år 201 7 och år 2018. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige fastställde i maj 2015, 20 prioriterade mål för kommunens 
verksamheter. En ell er fl era nämnder utsågs till ansvariga nämnder för måluppfy ll elsen 
och ska anta genomförandeplaner för respekti ve mål. 

Socialnämndens genomförandeplaner beskriver hur nämnden ska arbeta för att uppnå 
kommunfullmäktiges mål för perioden. Aktiviteterna i genomförandeplanerna kommer 
att redovisas i nämndens delårsrapport och årsbokslut under ru briken god hushåll ning. 

Yrkanden 
Ordfö randen yrkar att socialnämnden ska besluta att justera fö religgande 
genomförandeplaner genom att under rubriken "Omsorg - på medborgarens villkor 
Utbudet av seniorbostäder och trygghets boenden ska öka" fl ytta aktivi teten "Dia loger 
med entreprenörer inom äldreomsorgen" till "Aktiviteter under mandatperiodens 
tredje år 201 7:" sa mt att, med ovan angiven ändring, fastställ a fö religgande 
genomförandeplaner för socialnämnden gä ll ande år 201 7 och år 2018. 

Pia Jönsson (S) yrkar, med instämmande av Cecilia Cavallin (MP), bi fa ll till 
ord fö randens yrkande enligt ovan med det tillägget att sidan 2 under rubri ken "Hur 
genomförandeplanen ska bidra till att uppnå målet;" ska kompletteras med texten 
"Utveckla valfriheten genom att utreda möjlighet till ett särski lt boende i kommunal 
regi" . 

Beslutsgång 
Ordföranden stä ller, sedan socialnämnden godkänt denna propositionsordning, 
yrkandena mot varandra och finner att socialnämnden besluta t i enlighet med 
ordfö randens yrkande. 

Omröstning begärs. 

Ordförand es sign j Justerandes sign 

GJ '?f. 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pia Jönssons (S) m. fl. yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

2017-03-22 

Socialnämnden har med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutat i enlighet med 
ordförandens yrkande, se voteringslista. 

Reservationer 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förm ån för eget 
yrkande, se reservation. 
Ledamoten för Miljöpartiet reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-06 
Genomförandeplaner SN 2017, 2018 , daterad 2017-03-07 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

~ ~f 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffans to,ps 
kommun 

Socialnämnden 

Voteringslista : §24 

Voteringslista 

Ärende: Genomförandeplaner år 2017 och 2018, 2015-SN-100 

Voteringslist( or) 

Voteringslista 

Ledamot 

Liliana Lindström(M), ordförande 

Pia Jönsson(S), 2:e vice ordförande 

Gopakumar Nair(S), ledamot 

Hans Rochester(M), ledamot 

Maria Hemåker Apell(M), ledamot 

Robert Hjunst orp(M), ledamot 

Cecil ia Cavall in(MP), ledamot 

Da niel Neving(C), ledamot 

Kristina Saunders(S), ersättare 

Tony Peltola( L), ersä ttare 

Rolf Jörgensson(SD), ersättare 

Resultat 

Ja 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7 

Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

4 0 



Reservation, 
genomförandeplaner för 
socialnämnden gällande 2017, 2018 

Kommunfullmäktige fastställde i maj 201 5-05-11 , beslut om mål fö r Staffanstorps kommun 
och i dessa mål framgår det att valfriheten för medborgaren av boende och omsorg ska öka 
och att det även bör vara möjligt att kunna välja ett kommunalt alternativ. 

Vi ser tydligt inom hemtjänst ordinärt boende hur efterfrågan på kom muna lt al ternativ har 
ökat kraftigt. Vi soc ialdemokrater anser att det är viktigt att lyssna på medborgaren och att 
Staffanstorps kommun ska kunna erbjuda den enskilde ett kommunalt alternativ när det gäller 
särskilt boende. 

Under ett antal år har den borgerliga majoriteten va lt att lägga ut vår äldreomsorg, särskilt 
boende på entreprenad. Detta gjordes med hjälp av Lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Tanken från den borgliga alliansen var att LOU skulle uppbringa en högre kva lite i 
verksamheten men det resulterade i motsatsen. Sedermera har Staffanstorps kommun valt att 
använda sig av Lagen om valfrihet (LOV) i sin verksamhet. 

Vi soc ialdemokrater menar att Staffanstorps kommun ska bedri va och utveckla särskilda 
boende i egen regi utan vinstintresse. För att utveckla valfriheten full t ut vill vi att 
Staffanstorps kommun ska utreda möjligheten till ett särskilt boende i komm una l regi. 

Många känner en större trygghet när kommunen själv dri ver verksamheten. Vi tycker också 
att det är viktigt att det finns kommunala alternativ i möjligast mån i alla delar av kommunen. 
När man har verksamheter i offentlig regi så har man en helt annan möj li ghet till inflytande, 
påverkan och insyn både för medborgare och fö r politiker. Påverkan och inflytande kan 
exempelvis gäll a meddelarskydd, bemanning, utbildning och kontinuitet i personalstyrkan, 
arbetsv illkoren, m.m. men inte minst kvaliteten i verksamheten. 

Staffanstorp 2017-03-27 

Jö~ o~emokraterna 
1~ Ct) '))Cff) 

Pia Jönsson 



Staffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-22 

§24 Arbetsplan för implementering av socialnämndens plattform för 
arbetet med kommunens seniora medborgare (2015-SN-91) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna föreliggande arbetsplan avseende implementering av kommunens 
seniorplattform. 

Ärendet i korthet 
Socialnämnden beslutade 2016-10-05, § 97 att godkänna föreliggande fö rslag t ill 
seniorpl attform (2015-SN-91) för perioden 2016-2021. Den nya seniorplattformen har 
sin utgångspunkt i tid igare seniorplattform samt de mål ko mmunfullmäktige antagit. 
För så opt imal tillgänglighet som möjligt och enligt gä llande lag ska en "l ightversion" 
med kortfattad lättillgänglig information och tilltalande lay-out utarbetas. Enligt den 
preliminära tidplanen ska kommunikationsinsats och implementering ske under 
sommaren 201 7. Uppföljning och återrapportering av implementering ska ske till vå rd
och omsorgs ledningsgrupp under september/oktober. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta att godkänna 
fö religgande arbetsplan avseende implementering av kommunens seniorplattform. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-02 
Arbetsplan 2017-03-02 

Beslut skickas till 
Socialchef 
Vård- och omsorgschef 

Ordförandes sign j Justerandes sign 

r?J f t ~ -

j Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Social nämnden 

Samma nträdesprotokol I 2017-03-22 

§25 Handlingsplan för rekrytering av kontaktpersoner {2016-SN-57) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna framtagen handlingsplan för rekrytering av kontaktpersoner. 

Ärendet i korthet 
Socialnämnden har beslutat, SN § 73/2016, att uppdra till socialchefen att ta fram 
handlingsplan för rekrytering av kontaktpersoner. 

I ärendet före ligger handlingsplan framta gen för att beskriva vi lka metoder som ska ll 
användas och utvecklas för att verkställa beslutad insats av kontaktperson. 
Handlingsplanen beskriver även alternati va stödinsatser som ska ll utvecklas och 
föreslås prövas innan beslut om kontaktperson tas. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta att godkänna 
framtagen handlingsplan fö r rekrytering av kontaktpersoner. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse daterad 2017-03-03 
Handlingsplan fö r rekrytering av kontaktperson 

O rdförandes sign j Justerandes sign I Utd ragsbestyrkande 
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Statlanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2017-03-22 

§26 Uppföljning av handlingsplan, Magnoliagårdens särskilda 
boende, Förenade Care, utifrån granskning av inspektionen för vård 
och omsorg 2015 (2016-SN-62) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna samt 

att uppföljning av handlingsplan framöver sker inom ramen för ordinari e 
avtalsuppfölj ningar. 

Ärendet i korthet 
Den 14 april 2015 genomförde inspektionen för vå rd och omsorg (IVO) en oanmäld 
inspektion på Magnoliagårdens vård- och omsorgsboende. Inspektionen ledde till krav 
om åtgärder för dåvarande utförare Attendo inom fl era om råden. Den redovisning av 
vidtagna åtgärder som Attendo presenterade bedömdes av IVO som oti llräckliga. Då 
driften av ve rksamheten från och med 2016-01-01 övergick till annan utfö rare 
(Förenade Care) begärde IVO att socialnämnden skulle fö lja upp och säkerstä ll a att 
kva rstående brister åtgärdades. IVO avslutade därmed ärendet samt meddelade att 
uppföljning skulle komma att ske inom IVO:s löpande tillsynsverksamhet. 
Socialnämnden begärde med anledning av ovanstående in en handlingsplan från 
ut föra ren kring förbättringsåtgärder utifrån IVO:s påta lade brister samt hur utfö raren 
hade för avsikt att arbeta för att uppnå bättre resultat avseende enkäten Vad tycker de 
äldre om ä ldreomsorgen (öppna jämförelser). Föreliggande utredning redogör för de 
åtgärder utfö raren vidtagit under 201 6 samt planerar att vidta under 2017 utifrån 
IVO:s tillsyn. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska besluta att lägga 
informationen till handlingarna samt att uppfö ljning av handlingsplan framöver sker 
inom ramen fö r ordinarie avtalsuppföljningar. 

Beslutsgång 
Ordfö randen konstaterar att det endast fö religger ett förslag ti ll beslut och fi nner att 
socialnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-06 
Uppfö ljning handlingsplan, IVO, MG 2017-03-14 

Beslut skickas till 

Ordförandes sign / jusrerandes sign 

~p 
I~ ~ . 

/ Urdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Socialchef 
Vå rd- och omsorgschef 
Utföraren Förenade Care 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2017-03-22 

Ordförandes sign 

G_ 
j Jusrerandes sign 

~-F 
j Urdragsbesryrka nde 

Page 21 of 29 



Sta ffanstorps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§27 Motion om familjecentral i Hjärup (2015-SN-12) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

2017-03-22 

att avge skrivel se daterad 2017-03-01 som yttrande till kommunstyrelsen. 

Ärendet i korthet 
Laila Olsen (S) har väckt en motion om familjecentral i Hjärup. Kommunstyrelsen har 
behandlat motionen och 2016-10-03 beslutat återremittera ärendet till socialnämnden 
för att utröna vilka kriterier som inte uppfylls för att kunna bilda en fam il jecentral i 
Hjärup dels för att utröna vi lka kostnader som är förenade med bildandet av 
fam iljecentralen samt utreda förutsättning för befintlig öppen försko la i Staffanstorp 
att tidvis kunna bedriva fili alverksamhet i Hjärup. 

Yrkanden 
Ordföranden Liliana Lindström (M) yrkar att socialnämnden ska bes luta att avge 
skri velse daterad 201 7-03-01 som yttrande till kommunstyrelsen. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-01 
Yttrande daterat 201 7-03-01 
Kommunstyrelsens beslut§ 124, 2016 

Ordföra ndes sign I Jusrerandes sign u ~r 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstotps 
kommun 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokoll 

§28 Redovisning av delegationsbeslut (2017-SN-16) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet i korthet 

2017-03-22 

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

Arbetsutskottets beslut 2017-02-13 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 50 Ansökan om vård enligt 1, 2 §§ lag (1990:52) med särsk ilda bestämmelser om 
vård av unga (L VU) 

Arbetsutskottets beslut 2017-02-15 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 53 Beredning av ärenden om bostadsanpassningsbidrag 
§ 54 Urvalsärenden, Vård och omsorg 
§ 55 Anmälan risk för missförhå ll ande - Lex Sarah 
§ 56 Utredn ing av rapport om missförhållande eller påtaglig r isk för miss-förhållande 
enligt lex Sarah 
§ 57 Ansökan om LSS-insats i form av personlig assistans eller ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för sådan assistans jml lSS § 9:2 
§ 58 Ansökan om lSS-insats i fo rm av personlig assistans elle r ekonomiskt stöd till 
skäli ga kostnader för sådan assistans jml LSS § 9:2 
§ 59 Jämförande siffror avseende ekonomiskt bistånd 
§ 60 Urva lsärenden, Individ och fam iljeomsorg 
§ 61 Beslut om vårdnadsöverfl yttning enligt 6 ka p 8a § förä ldra balken 
§ 62 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap l § Sol 
§ 63 Beslut om stadigvarande placering enligt 4 kap J § Sol 
§ 64 Övervägande vid placering i fami ljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 65 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 ka p 8 § Sol 
§ 66 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 67 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 68 Övervägande vid placering i fa miljehem enligt 6 kap 8 § SoL 
§ 69 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 70 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 71 Övervägande vid placering i fami ljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 72 Övervägande vid placering i fami ljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 73 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 74 Övervägande vid placering i familjehem enligt 6 kap 8 § Sol 

Ordförandes sign J Ju sterandes sign 

µ '~-f 
J Utdragsbestyrkande 
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Sta rtansto,ps 
kommun 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§ 75 Övervägande vid placering i fam iljehem enligt 6 kap 8 § Sol 
§ 76 Övervägande vid placering i familj ehem enligt 6 kap 8 § Sol 

2017-03-22 

Arbetsutskottets beslut 2017-02-27 (ej nämndsbehandlade ärenden): 
§ 78 Ansökan om vård enligt l , 3 §§ lag (1990:52) med sä rskilda bestämmelser om 
vård av unga (l VU) 

En hetschef myndighet beslutade 2017-03-07 enligt socialnämndens delegationsordning 
p 14.20 om avslag på ansökan om uppskov med hyra vid dubbel bostadskostnad då 
villkoren för uppskov inte var uppfy llda. 

Socia lnämndens ordförande beslutade 2017-01-25 att enl igt 18 kap 2 § överlämna 
dödsbos fö rva ltning till jur kanel Jerry Serier, Arcus Begravning & Juridik. 

Individ- och familjeomsorgen: 
Beslut att ej öppna utredning: 201 7-0l-01-201 7-02-28 
Beslut ekonomi: 2017-01-01- 2017-02-28 
Beslut utredning/behandling: 2017-01 -01- 2017-02-28 
Faderskap-/föräldraskap: 2017-01-0l-2017-02-28 
Dödsboanmälan: 201 7-01-0 l-201 7-02-28 
Familjerätt inkl adoptioner: 2017-01-01-2017-02-28 

Äldre- och handikappomsorgen, samt hälso- och sjukvård: 
Sol: 2017-0l-01-201 7-02-28 
Färdtjänst: 2017-01 -01-201 7-02-28 
lSS: 2017-01 -01- 2017-02-28 

Beslut enligt Lag (1992: 1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m: 
Beslut om bostadsanpassningsbidrag: 2017-01 -01-201 7-02-28 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 201 7-03-22 

Ordförandes sign / Jusrerandes sign 

(;L Y.f 
/ Utdragsbesryrkande 
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Sta ffans10,ps 
kommun 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokoll 

§29 Redovisning av meddelanden (2016-SN-99) 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 

2017-03-22 

I ärendet föreligger meddelanden till socialnämnden enligt följ ande: 

a) Beslut från Inspektionen för vå rd och omsorg (IYO ) om att avsluta ärende gäl lande 
anmälan lex Sarah, enskild som avviker från korttidsboende (2016-SN-3-4 ). 

b) Regionövergripande analys och handlingsplan PRIO 2016 Psykisk hä lsa, 
Kommunförbundet Skåne och Region Skåne (201 7-SN-19). 

c) Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting - Stöd till 
riktade insatser inom området psykisk hälsa 201 7 (2017-SN-1 9-6). 

d) Bes lut från IVO om att avsluta ärende gä llande anmälan lex Sarah, angående 
beräkning av handikappersättning vid ekonomiskt bistånd (2016-SN-86-4). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 201 7-03-22 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign 

k/ 'Pf 
j Urdragsbesryrkande 
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StaffclnS\Otps 
kommun 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokoll 

§30 Redovisning av domar (2017-SN-7) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 

2017-03-22 

I ärendet föreligger domar inom socialnämndens verksamhetsområde enligt följande. 
Dom från förva ltningsrätten i Malmö, daterad 201 7-02-07, om beslut enligt 
socialtjänstlagen. 
Dom från förvaltningsrätten i Malmö, da terad 2017-02-28, om bistånd enl igt 
social tj änstl agen. 

Besl utsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 201 7-03-22 
Sammanställning domar 20] 7-03-22 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign 

7-f 
I Urdragsbesryrkande 
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-22 
Staffanstorps 

kommun 

§31 Socialchefen informerar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Socialchef Cecilia Svensson informerar om genomförd inspektion frå n 
Arbetsmiljöverket, nyhetsbrev till nämnden samt om mediakontakter. 

Ordföra ndes sign 

V 
I Justerandes sign 

?f 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

§32 Övrigt 

Socialnämnden 

Samma nträdesprotokol I 2017-03-22 

Rolf Jörgensson (SD) ställer fråga om artike l i PROpensionären angående trygg 
hemgång som vidareförmedlas till kommunala seniorrådet. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

(~--f I - . 

I Utdragsbestyrkande 
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