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Paragrafer

Sammanträdesdatum

53-63

2010-05-04
Plats och tid

Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.30-20.30

Beslutande

Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande
Janeth Nilsson Norén (c) 1:e vice ordförande
Boris Svensson (s) 2:e vice ordförande
Eva Bergfalk (m)
Jan-Olof Karlsson (m)
Anders Andersson (kd)
Mats Waldemarsson (s)
Gunilla Svensson (s)
Ewy Persson (s)

Övriga närvarande

Elsebeth Persson (m) ej tjg ersättare
Jadwiga Nilsson (fp) ej tjg ersättare
Bo Malmberg (c) ej tjg ersättare
Roland Åkesson (s) ej tjg ersättare jäv § 56
Gun Samuelsson (s) ej tjg ersättare
Charlotte Johansson, socialchef
Tina Thomasson, äldreomsorgschef
Charlotte Carlsson, Medicinskt ansvarig sjusköterska
Else Leide, ekonom
Maria Eriksson, t f chef för LSS- och bistånd
Birgitta Rasmusson, familjerådgivare § 53
Amela Prsic, nämndsekreterare

Utses att justera

Eva Bergfalk (m)

Justeringens plats
och tid

Socialförvaltningen 2010-05-18

Sekreterare
____________________________________________
Amela Prsic
Ordförande
____________________________________________
Hans-Bertil Sinclair (m)
Justerare
____________________________________________
Eva Bergfalk (m)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Klippans kommun, Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2010-05-04

Datum för anslags
uppsättande

2010-05-18

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen i Klippan

Underskrift

Amela Prsic

Datum för anslags
nedtagande

2010-06-08

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2010-05-04

Innehållsförteckning:
§ 53 Verksamhetsberättelse Klippans familjerådgivning 2009
§ 54 Information om
- ekonomi
- personalärenden
- sjukstatistik
- aktuell kö till boende
- arbetsskador/tillbud
- kvalitet i äldreomsorgen
§ 55 Gemensam socialjour i Skåne Nordväst
§ 56 Avtal om samverkan mellan Åstorps och Klippans
missbruks/beroendebehandling
§ 57 Underlag för upphandling av färdtjänst och riksfärdtjänst
§ 58 Yttrande över motion angående erbjudande av intelligent larmsystem
i hemtjänsten
§ 59 Skrivelse angående hemtjänstens arbete i vintertid
§ 60 Användning av beviljade statsbidrag till personligt ombud i Klippans
kommun 2009
§ 61 Kurser och konferenser
§ 62 Informationsärenden
§ 63 Delegationsärenden
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Utdragsbestyrkande

Sida

2 (14)

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

3 (14)

Sammanträdesdatum

2010-05-04

§ 53
Verksamhetsberättelse 2009 för familjerådgivningen i Klippans
kommun
SN 2010.0202
Ärendet
Familjerådgivare Birgitta Rasmusson redovisar 2009 års verksamhetsberättelse för
familjerådgivningen i Klippans kommun.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-04

§ 54
Information om

- Ekonomi
Socialchef Charlotte Johansson redogör för det ekonomiska läget för verksamheten.
- Personalärenden
Ny enhetschef på Rickmansgården är Gosia Dul.
Ny enhetschef på Ljungbygården är Åsa Andersson.
Anders Ivarsson är åter från sin tjänsteledighet efter tjänstgöring i utlandsstyrkan
- Sjukstatistik
Socialchef Charlotte Johansson informerar om att sjukstatistiktalet för perioden
januari-april månad är 6.84 %.
- Aktuell kö till boende
15 personer väntar i kö till särskilt boende.
- Arbetsskador/tillbud
För april månad finns det en arbetsskada inrapporterad i form av en fallskada, samt
ett tillbud i form av en händelse som skulle kunnat ha medfört en belastningsskada.
- Kvalitet i äldreomsorgen
Med anledning av revisorernas rapport kommer nämnden att fortlöpande erhålla
information om aktuellt läge när det gäller vilka åtgärder som vidtagits och planerats
för att höja kvalitén i äldreomsorgen.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2010-05-04

§ 55
Gemensam socialjour i Skåne Nordväst
SN 2010.0200
Ärendet
Föreligger förslag till gemensam socialjour för 9 kommuner i regi av
Helsingborgs Stad.
Bilaga sn § 55/10
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-04-26
Beslut
Socialnämnden beslutar
att teckna avtal med Helsingborgs Stad vad gäller köp av socialjour enligt bilagt
förslag under förutsättning att alla kommuner i Skåne Nordväst undertecknar
avtalet.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56
Avtal om samverkan mellan Åstorps och Klippans
missbruks/beroendebehandling
SN 2010.0201
Ärendet
Det har sedan hösten 2009 pågått ett samarbete mellan Avanti öppenvård/behandling
i Åstorp och Spirit öppenvård/behandling i Klippan. Samarbetet gäller de personer
eller deras närstående som av något skäl inte kan delta i behandlingsgrupp i den egna
kommunen.
För att säkerställa detta samarbete har ett avtal mellan berörda parter tagits fram med
delaktighet från berörd personal.
Bilaga sn § 56/10
Roland Åkesson (s) ej tjg ersättare lämnar sammanträdesrummet på grund av jäv.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-04-10
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna avtalet och uppdra åt socialchefen att teckna avtalet.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57
Upphandling av färdtjänst och riksfärdtjänst
SN 2010.0198

Ärendet
Nuvarande avtalsperiod upphör 2011-01-31 och ny upphandling ska genomföras.
Upphandlingen avser
-Färdtjänstresor med taxi och specialfordon
-Riksfärdtjänstresor
-Beställningsfunktion för tjänsterna
Förslag till förfrågningsunderlag med kvalificeringskrav och utvärderingskriterier har
tagits fram av förvaltningen tillsammans med kommunens inköpssamordnare.
Erfarenheter från och synpunkter på nuvarande entreprenör och krav för framtida
avtal har inhämtats från företrädare från pensionärs- och handikappråden.
Sammanfattning av förslaget framgår av bilaga.
I enlighet med Inköpspolicyn skall igångsättandet av upphandlingen samt
kvalificeringskrav och utvärderingskriterier beslutas innan publicering och utskick.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-04-30
Beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa föreliggande förfrågningsunderlag för upphandling av färdtjänst och
riksfärdtjänst och starta upphandlingen.
______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58
Yttrande över motion om att erbjuda intelligent larmsystem i
hemtjänsten till samtliga brukare
SN 2009.0678
Ärendet
Föreligger förvaltningens tjänsteskrivelse angående motion om att erbjuda intelligent
larmsystem i hemtjänstens till samtliga brukare.
Bilaga sn § 58/10
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-29
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse och ta den som sin egen och
därmed anse Jens Leanderssons m fl (sd) motion besvarad.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Hemtjänstens arbete i vintertid
SN 2010.0084

Ärendet
Anders Andersson och Britt-Marie Johansson (kd,) ledamöter i Socialnämnden, har
2010-03-11 inkommit med en skrivelse till Socialnämnden angående hemtjänstens
arbete vintertid.
I skrivelsen framkommer en önskan om en samlad rapport om hemtjänstens
vinterinsatser med fokus på;
- Befintlig utrustning: har man t.ex. tillgång till den fordonsutrustning man
behöver?
- Hur ser samverkan ut med andra delar av den kommunala verksamheten?
- Finns det några lärdomar från denna vinter, som nämnden har anledning att ta
ställning till?
Hemtjänstgrupperna som arbetar i ytterområdena har året runt tillgång till körsäkra
bilar. Vid eventuellt snökaos finns även möjlighet att använda kris- och säkerhetssamordnarens fyrhjulsdrivna arbetsfordon. Därutöver finns möjlighet till samarbete
med FRG-gruppen i Klippan-Åstorp (Frivilliga Resursgruppen).Under extraordinära
förhållanden kan dessutom krisberedskapsorganisationen kalla in bandvagnar från
räddningstjänst och andra myndigheter.
Det finns ett nära samarbete etablerat med kommunen kris- och
säkerhetssamordnare. Han rapporterar till verksamheten när det är utfärdat
vädervarning. Han kan även delta som stöd i bedömningar och planering av åtgärder.
Samverkan sker med andra kommunala verksamheter såsom Treklövern,
kommunfastigheter, kost och städ, räddningstjänst, Arbetscentrum m.fl.
Lärdomar från vintern 2009/2010 är bl. a vikten av snöskottning, sandning och
borttransportering av snö samt att ha en krisberedskapsplan för personer som inte kan
ta sig till och från arbetet p.g.a. väderleken.
Bilaga sn § 59/10
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-04-20
Beslut
Socialnämnden beslutar
att mot bakgrund av ovanstående anse Anders Anderssons m fl (kd) skrivelse ang.
hemtjänstens arbete vintertid, besvarad.
______
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60
Användning av beviljade statsbidrag till personligt ombud i Klippans
kommun 2009
SN 2010.0199

Ärendet
Inför beslut om statsbidrag för 2010 vill Länsstyrelsen ha en redovisning av
2009 års verksamhet med personligt ombud samt vilka planer som finns för 2010.
Förvaltningen föreslår en fortsättning av verksamheten personligt ombud i
samverkan med Båstads kommun under 2009 enligt samverkansavtal.
Bilaga sn § 60/10
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-04-19
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens redovisning av 2009 års redovisning av verksamheten av
personligt ombud och översända densamma till länsstyrelsen samt
att fortsätta verksamheten i samverkan med Båstad under 2010 enligt tecknat avtal.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61
Kurser och konferenser
Ärendet
Södra Småland
Aktualitetsdag om äldrefrågor 2010-06-02 i Växjö
Lex Sarah Lex Maria och andra missförhållanden i kommunala verksamheter 201005-31 i Växjö
Musik som vårdverktyg 2010-06-01 i Växjö
Etik och bemötande inom äldreomsorgen 2010-06-01 i Växjö
Livsmedelshygien 2010-06-02 i Växjö
Matöverkänslighet 2010-06-02 i Växjö
Conductive
Inbjudan till kurs om regelverk och praxis för socialrätt och LVM den 19-20 maj i
Malmö
Klippans kommun,
Socialförvaltningen
Inbjudan till en dag om missbruksutredningen den 21 maj 2010 i Klippan.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna deltagande med tre ledamöter/ersättare i konferensen om
missbruksutredningen i Klippans kommun den 21 maj 2010.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62
Informationsärenden
Ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö
Dom 2010-03-25 målnr 1296-10E, 1619-10E angående bistånd enligt SoL. Domslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandena.
Dom 2010-04-14 målnr 4513-10E angående bistånd enligt SoL; nu fråga om
rättshjälp.
Domslut: Förvaltningsrätten avslår ansökan om rättshjälp.
Dom 2010-04-20 målnr 1674-10E angående personlig assistans enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade. Domslut: Förvaltningsrätten undanröjer
socialnämndens beslut och visar målet åter till socialnämnden som efter utredning i
enlighet med vad som anges i domskälen, på nytt har att pröva ansökan.
Kommunalförbundet Medelpunkten
Sammanträdesprotokoll 2010-03-29 dnr 2010.162-1
Socialstyrelsen
Meddelandeblad angående information till barn och unga som stadigvarande vistas i
familjehem, i hem för vård eller boende eller i sådana hem som avses i 6 kap 3 § SoL
Beslut angående uppföljning av tillsyn enligt 13 kap 1 § SoL (2001:453) av
rättssäkerheten vid handläggning och genomförande av beslutade insatser inom
äldreomsorgen i Klippans kommun. Dnr 2009.586-2.790
Sveriges kommuner och landsting
Vårpropositionen för år 2010
Klippans kommun, kommunstyrelsen
Protokollsutdrag; Planering för byggnation av nya särskilda boendeplatser
dnr 2010.115-2
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag: Svar på motion om att införa en tjänstegaranti för särskilt boende
för äldre dnr 2010.150-1
Kommunala pensionärsrådet
Förslag från Kommunala Pensionärsrådet (KPR) ang inköp av utrustning dnr
2010.193-1
Klippans kommuns sommarläger för barn Camp Bolmsö och Camp Cowboy
Berättelse från lägerverksamhet
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 62 (forts)
Revisionen
PM: Handläggning av biståndsärenden inom Socialförvaltning dnr 2010.163-1
Kvalitet i äldreomsorgen dnr 2010.142-1
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____

Signatur justerare
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§ 63
Delegationsärenden
Ärendet
Personalärenden nr 90
Delegationsrapport, myndighetsgruppen
2010-03-01—2010-03-31
2010-01-01—2010-01-31
2010-02-01—2010-02-28
Delegationsrapport, individ- och familjeomsorgen
2010-03-01—2010-03-31
2010-04-01—2010-04-30
Sociala utskottet
2010-04-08 §§ 52-64
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____

Signatur justerare
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