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Paragrafer

Sammanträdesdatum

64-79

2010-06-01
Plats och tid

Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.30-21.30

Beslutande

Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande
Bo Malmberg (c) ersättare för Janeth Nilsson Norén (c)
Boris Svensson (s) 2:e vice ordförande
Eva Bergfalk (m)
Jan-Olof Karlsson (m)
Anders Andersson (kd)
Gun Samuelsson (s) ersättare för Mats Waldemarsson (s)
Gunilla Svensson (s)
Roland Åkesson (s) ersättare för Ewy Persson (s)

Övriga närvarande

Britt-Marie Lindblad (v) ej tjg ersättare
Charlotte Johansson, socialchef
Tina Thomasson, äldreomsorgschef § 64, §§66-68
Charlotte Carlsson, Medicinskt ansvarig sjusköterska
Else Leide, ekonom § 64, §§ 66-68
Iréne Bengtsson, Individ- och familjeomsorgschef, t f handikappchef
Cecilia Cousin Berencreutz, koordinator för medlingsverksamheten Skåne Nordväst
Amela Prsic, nämndsekreterare

Utses att justera

Boris Svensson (s)

Justeringens plats
och tid

Socialförvaltningen 2010-06-04

Sekreterare
____________________________________________
Amela Prsic
Ordförande
____________________________________________
Hans-Bertil Sinclair (m)
Justerare
____________________________________________
Boris Svensson (s)

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

Klippans kommun, Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2010-06-01

Datum för anslags
uppsättande

2010-06-04

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen i Klippan

Underskrift

Amela Prsic

Datum för anslags
nedtagande

2010-06-25

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2010-06-01

Innehållsförteckning:
§ 64 Presentation av Medlingsverksamheten
§ 65 Information om
- ekonomi
- personalärenden
- sjukstatistik
- aktuell kö till boende
- arbetsskador/tillbud
- kvalitet i äldreomsorgen
§ 66 Ersättningsnivå för serviceinsatser inom valfrihetssystem enligt LOV
inom äldreomsorgens hemtjänst
§ 67 Kommunens granskning av kvalitet i äldreomsorgen Klippans
kommun
§ 68 Extra kortvårdsplatser på Rickmansgården
§ 69 Tertialuppföljning 30/04 2010
§ 70 Riktlinje för avgiftsfri avlösning i hemmet
§ 71 Förslag till ny delegationsordning gällande avlösning i hemmet
§ 72 Förslag till ändring i delegationsordning gällande utökat
minimibelopp
§ 73 Förslag till ny delegationsordning gällande kontaktperson enligt 4
kap 1 § SoL
§ 74 Ansökan om verksamhetsbidrag från Hjälpas Åt, RSMH Klippan
2010
§ 75 Sammanställning över handikappföreningarnas bidragsansökningar
avseende verksamhetsåret 2009
§ 76 Avtal med Region Skåne
§ 77 Kurser och konferenser
§ 78 Informationsärenden
§ 79 Delegationsärenden
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Sammanträdesdatum

2010-06-01

§ 64
Presentation av Medlingsverksamheten
SN 2010.301-1
Ärendet
Koordinator för medlingsverksamheten Skåne Nordväst Cecilia Cousin Berencreutz
berättar om medlingsverksamheten.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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Sammanträdesdatum

2010-06-01

§ 65
Information om
Ekonomi
Mer utförlig information redogörs för under § 69.

Personalärenden
Stina Johansson är utsedd till befattningen som psykiatrihandläggare.
2 socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgsavdelningen har anställts.

Sjukstatistik
Socialchef Charlotte Johansson informerar om att sjukstatistiktalet för perioden
januari-maj månad är 6.5 %.

Aktuell kö till boende
13 personer väntar i kö till särskilt boende. Den som har väntat längst har väntat i 3
månader. Åtgärder för att öka tillgängligheten kommer att vidtas

Arbetsskador/tillbud
För maj månad finns det ett tillbud inrapporterat i form av ett handhavande fel.

Kvalitet i äldreomsorgen
Mer detaljerad information ges under § 67.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-06-01

§ 66
Ersättningsnivå för serviceinsatser inom valfrihetssystem enligt
LOV inom äldreomsorgens hemtjänst
SN 2010.284-1
Ärendet
Föreligger förslag till beslut angående ersättningsnivå för serviseinsatser
inom valfrihetssystem enligt LOV inom äldreomsorgens hemtjänst.
Bilaga A sn § 66/10
Bilaga B sn § 66/10
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-19
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa en ersättningsnivå om 226kr/tim för
biståndsbeslutade serviceinsatser inom hemtjänst i Klippan.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-06-01

§ 67
Kommunens granskning av kvalitet i äldreomsorgen Klippans kommun
SN 2010.142-2
Ärendet
Föreligger förslag till beslut angående kommunens granskning av kvalitet i
äldreomsorgen Klippans kommun
Bilaga A sn 67/10
Bilaga B sn § 67/10
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-15
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ta förvaltningens förslag till yttrande över revisionens rapport som sitt eget och
översända det till kommunens revisorer för kännedom.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

7 (19)

Sammanträdesdatum

2010-06-01

§ 68
Extra kortvårdsplatser på Rickmansgården
SN 2010.294-1

Ärendet
Rickmansgården består idag av åtta lägenheter om ca 25 kvm vardera
med egen toalett samt fem små lägenheter om 15 kvm vardera med egen
toalett utanför lägenheten. Innehavarna av dessa 13 lägenheter delar
tillsammans på fyra badrum för dusch. Samtliga lägenheter saknar
kök/trinett.
Socialnämnden beslutade 2009-01-13 § 4 att stänga sex särskilda
boendeplatser utan toalett på Rickmansgården. Beslutet bedömdes inte
påverka verksamheten, antalet dagar för betalningsansvar eller
rättsäkerheten för den enskilde om kortvården tillfälligt ställde om sex
platser till särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. Om ett oförutsett
behov av korttidsplatser skulle uppstå skulle de tomma särskilda
boendeplatserna på Rickmansgården tillfälligt kunna tas i bruk trots
avsaknad av egen toalett.
Efter analys utifrån dagens aktuella situation visar det sig att behovet av
korttidsplatser har ökat då antalet dagar för betalningsansvar har ökat.
Planering
Tre av de stängda små lägenheterna om 15 kvm och utan egen toalett
skulle kunna användas som kortvårdsplatser vid behov och då använda en
gemensam toalett som finns i anslutning på avdelningen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-30
Beslut
Socialnämnden beslutar
att utnyttja tre av de stängda rummen på Rickmansgården som extra kortvårdsplatser
vid behov under förutsättning att samverkan enligt avtal är fullföljt.
______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-06-01

§ 69
Tertialuppföljning 30/04 2010
SN 2010.280-1
Ärendet
Socialförvaltningen har i enlighet med direktiv från ekonomikontoret gjort en
tertialuppföljning per den 30/4 2010 och en prognos för socialförvaltningens resultat
för hela 2010.
Uppföljningen och prognosen görs mot 2010 års fastställda budget efter
kompletteringsbudget. Socialnämndens samlade ram för 2010 omfattar 257 661kkr.
Socialförvaltningens prognos efter första tertialet visar på ett prognostiserat
underskott för 2010 med 1 029kkr. Nämnd och ledning visar ett resultat i balans,
avdelningen för bistånd/LSS-handläggning visar i prognosen ett underskott på
354kkr vilket bl a beror på högre kostnader för utskrivningsklara vid sjukhusen.
Individ- och familjeomsorgen visar i prognosen ett underskott vid årets slut i
storleksordningen 815kkr. Underskottet beror på ökade kostnader för
försörjningsstödet och högre institutionskostnader för vuxna. Äldreomsorgens
prognos visar ett överskott på 600kkr vilket i huvudsak beror på effektiviseringar pga
av införandet av Time Care. Prognosen inom handikappomsorgen visar på underskott
om 460kkr vilket i huvudsak beror på ökade kostnader inom personlig assistans.
Bilaga A sn § 69/10
Bilaga B sn § 69/10
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisad tertialuppföljning och prognos för 2010 samt översända
detsamma till ekonomikontoret för kännedom.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2010-06-01

§ 70
Riktlinje för avgiftsfri avlösning i hemmet
SN 2010.278-1

Ärendet
Utifrån kartläggning av insatsen avlösning i hemmet framgår det att två
personer är aktuella. Socialtjänstlagen har skärpts gällande anhörigstöd
vilket innebär att socialnämnden ska erbjuda stöd till personer som vårdar
en närstående.
De flesta grannkommunerna beviljar bistånd eller ger insatsen som
serviceinsats mellan 10-20 timmar per månad. Tid därutöver debiteras
utifrån avgiftsutrymme upp till maxtaxa.
Syftet med insatsen är att främja kvarboendet genom att avlasta
närstående så att denne får möjlighet till vila eller kan utföra egna
aktiviteter. Målsättningen är att den som ger vård ska kunna känna sig
trygg över att den närstående/anhöriga får god vård och tillsyn under tiden
för avlösning.
Bilaga sn § 70/10
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta riktlinje om åtta timmars avgiftsfri avlösning i hemmet per
fyraveckorsperiod samt
att beviljade timmar därutöver debiteras utifrån avgiftsutrymme upp till
maxtaxa.
______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-06-01

§ 71
Förslag till ny delegationsordning gällande avlösning i hemmet
SN 2010.277-1

Ärendet
Föreligger förslag till beslut angående ny delegationsordning gällande avlösning i
hemmet.
Bilaga sn § 71/10
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att göra tillägg i delegationsordning enligt förslaget.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-06-01

§ 72
Förslag till ändring i delegationsordning gällande utökat
minimibelopp
SN 2010.276-1

Ärendet
Föreligger förslag till beslut angående ändring i delegationsordning gällande utökat
minimibelopp.
Bilaga sn § 72/10
Beslut
Socialnämnden beslutar
att göra ändring i delegationsordning enligt förslaget.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-06-01

§ 73
Förslag till ny delegationsordning gällande kontaktperson enligt 4
kap 1 § SoL
SN 2010.279-1

Ärendet
Föreligger förslag angående ny delegationsordning gällande kontaktperson enligt 4
kap 1 § SoL.
Bilaga sn § 73/10
Beslut
Socialnämnden beslutar
att göra tillägg i delegationsordning enligt förslaget.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-06-01

§ 74
Ansökan om verksamhetsbidrag från Hjälpas Åt, RSMH Klippan
2010
SN 2010.79-2

Ärendet
Föreningen Hjälpas Åt, RSMH-Klippan har ansökt om ett
verksamhetsbidrag för 2010 med 125 000 kronor. Ansökan avser bidrag till
verksamhet som bedrivs på Lindgatan 10 i Klippan var av 70 800 kronor
utgör hyreskostnad för lokaler som föreningen hyr av Klippans kommun.
Föreningen hade vid årsskiftet 92 betalande medlemmar och har funnits i
kommunen sedan 1983. Verksamhetsberättelse bilägges ansökan.
Verksamheten Hjälpas Åt bedöms vara ett väl fungerande komplement med
frivillig social verksamhet till den lagstadgade verksamhet som kommunen
via socialförvaltningen erbjuder på Ängsvillan.
Föreningen uppfyller kraven för föreningsbidrag enligt fastställt regelverk.
Kostnaderna för lönebidragsanställningen har finansierats av
personalkontoret.
Medel för ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor samt kostnader för del
av lönebidragsanställning finns avsatta i budget för föreningsbidrag 2010.
Bilaga sn § 74/10
Beslut
Socialnämnden beslutar
att bevilja föreningen Hjälpas Åt, RSMH-Klippan, ett verksamhetsbidrag
med 100 000 kronor för verksamhetsåret 2010. Bidraget betalas ut
kvartalsvis under året.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-06-01

§ 75
Sammanställning över handikappföreningarnas
bidragsansökning avseende verksamhetsåret 2009
SN 2010.283-1

Ärendet
Enligt bilagd sammanställning redovisas handikappföreningarnas ansökningar
avseende föreningsanslag för verksamhetsåret 2009.
För de föreningar som har sitt säte i Klippans kommun utgår bidrag med 117:kronor per aktiv medlem, dvs. för de medlemmar som har någon form av
funktionshinder.
För de föreningar som har sitt säte i annan kommun, men där medlemmarna från
Klippans kommun ingår, utgår bidrag med 60:- kronor per aktiv medlem dock lägst
500:- kronor totalt.
Enligt författningssamling för bidragsnormer uppgår bidragen till 51 239:-- kronor
för innevarande år.
Bilaga A sn § 75/10
Bilaga B sn § 75/10
Beslut
Socialnämnden beslutar
att bevilja bidrag till handikappföreningarna med total 51 239:- kronor i enlighet med
bifogad bilaga.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 76
Avtal Region Skåne
SN 2010.281

Ärendet
Socialnämnden föreslås utifrån ramavtalet (se hemsida www.skane.se/hälsovalskåne)
teckna lokalt avtal med vårdcentralerna i Klippan respektive Ljungbyhed angående
läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården. Parterna är överens om att
tillsammans verka för att inte situationer ska uppstå som leder till att kommunen, på
egen hand, måste anlita läkare. Denna kommunala åtgärd ska användas som en
lösning i sista hand.
Vidare föreslås Socialnämnden ingå avtal med Vårdcentralerna i Klippan och
Ljungbyhed tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för ett
Socioekonomiskt tilläggsåtagande inom Hälsoval Skåne.
Bilaga A sn § 76/10
Bilaga B sn § 76/10
Bilaga C sn § 76/10
Bilaga D sn § 76/10
Bilaga E sn § 76/10
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ge socialchefen i uppdrag att teckna avtal med Vårdcentralen i
Klippan respektive Ljungbyhed angående läkarmedverkan för
rådgivning, stöd och fortbildning i kommunens hälso- och sjukvård samt
med Vårdcentralen i Klippan angående socioekonomiskt åtagande inom
Hälsoval Skåne.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 77
Kurser och Konferenser
Sveriges kommuner och landsting
Konferens om äldres säkerhet november och december 2010.
Riksomfattande konferens om psykisk ohälsa den 6-7 okt 2010 i Bollnäs.
Mötesplatser inom vård och omsorg i Malmö
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anmäla Hans-Bertil Sinclair (m) och Boris Svensson (s) till konferensen om vård
och omsorg i Malmö den 12 oktober 2010 samt
att anmäla Britt-Marie Lindblad (v), Anders Andersson (v) till konferensen om vård
och omsorg i Malmö den 13 oktober 2010.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 78
Informationsärenden
Förvaltningsrätten i Malmö
Dom 2010-04-07 målnr 6094-10 avseende utskrivningsprövning enligt 16a § lagen
om rättspsykiatrisk vård (LRV). Domslut: den öppna rättspsykiatriska vården ska
fortsätta.
Dom 2010-05-07 målnr 3961-10E avseende bistånd enligt SoL. Domslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2010-05-19 målnr 3882-10E avseende beslut enligt SoL. Domslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2010-05-19 målnr 3883-10E avseende bistånd enligt SoL. Domslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2010-02-17 målnr 4296-10 avseende utskrivningsprövning enligt 16 § lagen
om rättspsykiatrisk vård (LRV). Domslut: Den öppna rättspsykiatriska vården ska
fortsätta.
Dom 2010-05-10 målnr 2259-10 avseende korttidstillsyn enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade LSS. Domslut: Förvaltningsrätten
bifaller yrkandet om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna
hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov och visar målet åter till
socialnämnden för åtgärd.
Dom 2010-05-10 målnr 2114-10 avseende bostad med särskild service för vuxna
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS.
Domslut: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och fastställer att personen har
rätt till insats enligt LSS i form av bostad med särskild service för vuxna.
Klippans kommun
Kommunfullmäktige
§ 22 Hälso- och sjukvårdsöverenskommelse som reglerar ansvar och samverkan
mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne KS 2009.164.770
§ 20 Bokslut/årsredovisning Klippans kommun 2009 samt fråga om ansvarsfrihet KS
2010.98.042
Patientnämndens kansli
Årsredovisning 2009 dnr 2010.241-1
Justitieombudsmannen
Anmälan mot Socialförvaltningen i Klippans kommun dnr 2010.275-1
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum
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§ 78 (forts)
VoB Syd AB
Årsredovisning 2009
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 10:27
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
Socialstyrelsen
Beslut angående Lex-Maria anmälan angående fördröjd diagnos dnr 2010.140-3
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2010-06-01

§ 79
Delegationsärenden
Delegationsrapport, myndighetsgruppen
2010-01-01—2010-01-31
2010-02-01—2010-02-28
2010-04-01—2010-04-30
Delegationsrapport, individ- och familjeomsorgen
2010-04-01—2010-04-30
Sociala utskottet
2010-04-29 §§ 65-81
2010-05-24 §§ 82-94
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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