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Paragrafer

Sammanträdesdatum

80-81

2010-06-14
Plats och tid

Ylle 1 Socialförvaltningen kl 18.30-19.00

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)
Mats Waldemarsson (s)
Gunilla Svensson (s)
Ewy Persson (s)

Övriga närvarande

Britt-Marie Lindblad (v) ej tjg ersättare
Elsebeth Persson (m) ej tjg ersättare
Charlotte Johansson, socialchef
Amela Prsic, nämndsekreterare

Utses att justera

Anders Andersson (kd)

Justeringens plats
och tid

Socialförvaltningen 2010-06-14

Sekreterare
____________________________________________
Amela Prsic
Ordförande
____________________________________________
Hans-Bertil Sinclair (m)
Justerare
____________________________________________
Anders Andersson (kd)

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

Klippans kommun, Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Datum för anslags
uppsättande

2010-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen i Klippan

Underskrift

Amela Prsic

Datum för anslags
nedtagande

2010-07-05
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum
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Innehållsförteckning:
§ 80 Förslag till ny organisation av handikappomsorg och individ- och
familjeomsorg
§ 81 Ändra beslut angående Socialjour

Signatur justerare
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2010-06-14

§ 80
Förslag till ny organisation av handikappomsorg och individ- och
familjeomsorg
SN 2010.285-3
Ärendet
Föreligger förslag till förändrad organisation utifrån att Socialförvaltningen har fått i
uppdrag att se över organisationen inom handikappomsorgen och individ- och
familjeomsorgen. Detta mot bakgrund av ett utökat behov av samverkan vad gäller
barn och ungdom inom socialtjänstens uppdrag.
Syftet med att se över organisationen var att försöka nå optimalt brukarfokus. Det
innebär god kvalitet i möten mellan brukare och personal. Kontakterna skall
begränsas i antal, det ska vara lätt att hitta rätt och resurserna ska användas så
effektivt som möjligt. Den samlade kompetens som finns skall tas tillvara och
utvecklas. Processen ska säkerställas med stor delaktighet i hela organisationen.
Bilaga sn § 80/10
Förvaltningschef Charlotte Johansson föreslår ändring i förslaget till beslutsunderlag
från …till förändrad organisation… till … förändrad ramorganisation… .
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förslaget till förändrad ramorganisation för genomförande 2011-01-01.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2010-06-14

§ 81
Ändra beslut angående Socialjour
SN 2010.200-4
Ärendet
Socialnämnden beslutade 2010-05-04 § 55 att teckna avtal med
Helsingborgs Stad vad gäller köp av socialjour under förutsättning att alla
kommuner i Skåne Nordväst undertecknar avtalet.
Örkelljunga kommun har beslutat att avvakta beslut om att ingå i sociala
jouren tillsammans med kommunerna i Skåne Nordväst. Övriga kommuner
har beslutat om att ingå i socialjouren. Det är av stort värde att ingå i
socialjouren och att genomförandet kommer igång som planerat. Det är
önskvärt att Socialnämndens beslut ändras till att gälla även om inte
samtliga kommuner i Skåne Nordväst undertecknar avtalet.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att teckna avtal med Helsingborgs Stad vad gäller köp av socialjour enligt tidigare
redovisat förslag.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

4 (4)

