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§ 84 Informationsärende: Beslut om antagande av vårdgivare
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§ 82
Nybyggnation av särskilt boende i Klippans kommun
Ärendet
VD för Treklövern, Klippan Ulf Bengtsson informerar om det pågående arbetet med
nybyggnation av särskilt boende i Klippans kommun.
Arbete med nybyggnation av särskilt boende beräknas börja vid årsskiftet 2010 och
preliminär tid för invigning 2012 i april.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
_____
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§ 83
Information om
Ekonomi
Ekonom, Else Leide informerar om budgetuppföljningen t o m juni månad
vilken visar en prognos vid årets slut i storleksordningen - 2, 2 miljoner kr.
Personalärenden
Socialchefen informerar om aktuella personalärenden
För närvarande pågår rekryteringsarbete inför tillsättning av
avdelningschefstjänsten för den nyinrättade avdelningen Stöd och Service.
26 sökande har anmält intresse.
Tre interna ansökningar har kommit in angående tjänsten som vikarierande chef
för handikappomsorgen.
Inom LSS- och biståndsavdelning har två nya rekryteringar avslutats.
Rekrytering av ny sjuksköterska till Alkoholmottagningen pågår för närvarande.
Sjukstatistik
Socialchef Charlotte Johansson informerar om att sjukstatistiktalet för perioden
januari-juli månad är 5,94 %.
Aktuell kö till boende
För närvarande är det 10 personer som står i kö för särskilt boende. Den som väntat
längst har väntat något mer än tre månader.
Kvalitet i äldreomsorgen
Arbete med kvalitétsledningssystemen pågår för närvarande.
Tillbud/arbetsskador
Arbetsskador
Under juni månad rapporterades 1 arbetsskada (belastningsskada) och för juli 2
arbetsskador (en fallskada och ett handhavandefel). Båda inträffade inom
äldreomsorgen.

Signatur justerare
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§ 83 (forts)
Tillbud
En inrapporterad tillbudsincident för juni månad. Tillbudet som inträffade inom
handikappomsorgen är en risk för fallskada.
Medicinskt ansvarig sjusköterska Charlotte Carlsson redovisade om innehållet i
beslutet från Socialstyrelsen angående Lex-Maria om fördröjd diagnos och
vårdkedja dnr 2009.506-5.772
Äldreomsorgschef Tina Thomasson redovisade om den inkomna synpunkten
angående hemtjänsten dnr 2010.383
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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§ 84
Informationsärende: Beslut om antagande av vårdgivare upphandling,
vård, behandling och omsorg (huvudområde IFO och VO)
Dnr 2010.335
Ärendet
Föreligger beslut om antagande av vårdgivare upphandling, vård, behandling och
omsorg, daterad 2010-06-14, fattat av socialnämndens ordförande Hans-Bertil
Sinclair 2010-06-18.
Avtalen gäller t o m 2011-08-30 med möjlighet till förlängning med ett år till 201208-30.
Beslutsunderlag
Beslut om antagande av vårdgivare upphandling vård, behandling och omsorg
(huvudområde IFO och VO), 2010-06-18
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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§ 85
Yttrande angående ensamkommande flyktingbarn
Dnr 2010.288
Ärendet
Örkelljunga kommun har 2010-05-20 tillskrivit Klippans kommun ang
ensamkommande flyktingbarn. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Örkelljunga
har beslutat att tillskriva Klippan, Markaryd, Perstorp och Ängelholms
kommuner och efterfrågar samarbete kring mottagande av ensamkommande
flyktingbarn.
Förvaltningen är mån om att det blir kvalitet i mottagandet och då
verksamheten saknar erfarenhet från just denna målgrupp så har önskemålet
varit att starta med ett fåtal barn/ungdomar med möjlighet att utvärdera efter ett
år innan avtalet eventuellt förlängs. Kommunfullmäktige beslutade 2010-01-26
§ 3 att teckna avtal i första hand under ett års tid med Migrationsverket om
mottagande av tre ensamkommande barn/ungdomar. För att Migrationsverket
ska teckna avtal med Klippan måste kommunen ta emot minst fem barn. Det
innebär att Klippans kommun kommer att starta mottagningen utan avtal och
med de konsekvenser det innebär av ersättning m.m. Förvaltningen har
förstärkts med en socialsekreterare och mottagandet planeras att starta i augusti
månad 2010. Planeringen är att kunna placera mottagna barn i familjehem.
Parallellt med nämnda förberedelser förs diskussioner i kommunen om hur
man fortsättningsvis ska kunna bidra i det omfattande mottagandet av barn och
ungdomar som kommer ensamma till Sverige som flyktingar. Avtal har
diskuterats och då är troligtvis inte familjehem lösningen utan ett gruppboende.
Mot bakgrund av kommunstorlek är det därför mycket intressant för Klippans
kommun att samarbeta med en eller flera näraliggande kommuner kring en
sådan lösning varför Örkeljungas initiativ till samarbete ses positivt, bilaga A
SN § 85/10, bilaga B SN § 85/10.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-07-30.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ta förvaltningens förslag till svar på Örkelljunga kommuns förfrågan
om samarbete kring mottagande av ensamkommande flyktingbarn,
som sitt eget och över sända det till Örkelljunga kommun samt
att översända beslutet för kännedom till kommunstyrelsen i Klippan.

_____
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§ 86
Ansökan om föreningsbidrag från Adoptionscentrum Skåne
Dnr 2010.392
Ärendet
Adoptionscentrum Skåne ansöker 2010-08-05 om ekonomiskt bidrag med
2 000 kr för verksamhetsåret 2010. Adoptionscentrum Skåne är en del av
Förbundet Adoptionscentrum, den största av de organisationer som av
Myndigheten för internationella adoptioner (MIA) auktoriserats att ta
ansvar för den praktiska handläggningen av frågor rörande internationella
adoptioner. Organisationen arbetar främst med information, program,
medlemsträffar och kontaktpersoner.
Med ansökan bifogades samtliga efterfrågade handlingar. Det framgår inte
av ansökan huruvida någon av de 842 medlemsfamiljerna bor i Klippans
kommun.
Adoptionscentrum Skåne beviljades 990 kr i föreningsbidrag för 2009.
Bedömning
Föreningen vänder sig till föräldrar som adopterat barn och har aktiviteter
som kan engagera de medlemsfamiljer som ev. finns i Klippan, det innebär
att föreningen tillhör dem som nämnden prioriterat i fjärde hand. Den
information som föreningen bidrar med är ett komplement till
socialtjänstens ansvar. Ansökan inkom drygt tre månader efter sista
ansökningsdag, enligt de riktlinjer nämnden beslutade § 94/09. Ansökan
föreslås beviljas med samma belopp som föregående år, 990 kr.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-08-06
Beslut
Socialnämnden beslutar
att bifalla ansökan om bidrag för 2010 från Adoptionscentrum Skåne med 990
kronor.
_____
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§ 87
Ansökan om föreningsbidrag från BRIS Region Syd för
år 2011
Dnr 2010.082
Ärendet
Barnens Rätt i Samhället, BRIS, ansöker om 5 kr per barn upp till 18 år
vilket är ett sätt att markera att alla barn i Klippans kommun kan få stöd av
BRIS. BRIS ansöker om 17 520 kr.
BRIS verksamhet erbjuder genom sin stödverksamhet alla barn och
ungdomar upp till 18 år i kommunen en möjlighet att anonymt och
kostnadsfritt få en stödjande kontakt, i första hand genom Barnens
Hjälptelefon. BRIS är helt beroende av gåvor, bidrag och medlemskap för
att verksamheten ska fortlöpa. BRIS uttrycker att man alltid står på barnens
sida och grunden för organisationens arbete är FN:s konvention om Barnets
Rättigheter. Av BRIS Syds 1943 medlemmar bor 19 i Klippans kommun.
Föreningens årsberättelse bifogades ansökan.
År 2008 beviljades 14 604 kr och 2009 beviljades 13460 kr i
föreningsbidrag.
Bedömning
Det är omöjligt att avgöra i vilken utsträckning BRIS verksamhet kommer
barn och ungdomar i Klippan till del då de som tar kontakt har möjlighet att
vara anonyma, och organisationen inte redovisar kontakter utifrån geografi.
Verksamheten kan dock antas komma barn och ungdomar till del genom
den tillgänglighet och det innehåll som erbjuds. Målgruppen för
organisationens arbete utgör den högst prioriterade i socialnämndens
riktlinjer för föreningsbidrag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-06-07
Beslut
Socialnämnden beslutar
att bevilja föreningsbidrag med 17520 kr till BRIS.
_____
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§ 88
Ansökan om föreningsbidrag från Brottsofferjouren
Dnr 2010.141
Ärendet
Brottsofferjouren har inkommit med ansökan om föreningsbidrag för budgetår 2011.
Ansökan avser kostnaden för lön till brottsofferassistent samt driftskostnader.
Kostnaden är fördelad i förhållande till invånarantal för de fem kommuner som
verksamheten omfattar.
För Klippans del som har 16 382 invånare blir ansökan om bidrag för driften
16 382 kr samt för lönen 38 300kr, totalt 54 682 kr. Brottsofferjouren ansöker på
samma sätt från de övriga kommunerna, Båstad, Åstorp, Ängelholm och
Örkelljunga. Totalt ansöker organisationen om 314 040 kr.
Föreningen som har 199 stödjande medlemmar från fem kommuner, därav ett
trettiotal från Klippans kommun, har verksamhet bland annat i Klippan. Jouren har
utbildade och godkända stödpersoner som arbetar ideellt. Det finns möjlighet för den
som är utsatt för brott att själv ta kontakt med brottsofferjouren för stöd.
Expeditionen har öppet 9.00-13.00 vardagar. Dagtid efter samordnarens arbetstid
kopplas telefonen till Riksförbundet fram till kl. 17.00. Telefonsvarare finns övrig
tid och denna lyssnas av regelbundet under helger.
Föreningens årsberättelse bifogades ansökan.
Brottsofferjouren beviljades 53 067 kr i föreningsbidrag 2009.
Bedömning
Brottsofferjouren är ett stöd med god tillgänglighet för den som utsatts för brott.
Brottsutsatta personer kan finnas i olika åldersgrupper och verksamheten har ett
tydligt samband med socialtjänstens verksamhet. Målgruppen för organisationens
arbete utgörs delvis av prioritetsgrupp 1 och 2 enligt socialnämndens riktlinjer för
föreningsbidrag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-07-06.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att bevilja föreningsbidrag med 54 682 kr för verksamhetsår 2011 till
Brottsofferjouren.
_____
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§ 89
Ansökan om föreningsbidrag från Föräldraföreningen
Mot Narkotika FMN Malmö
Dnr 2010.340
Ärendet
Föräldraföreningen Mot Narkotika FMN Malmö ansöker om föreningsbidrag för
2010. Föreningen har funnits sedan 1968 på riksnivå och sedan 1970 i Malmö. FMN
är en anhörigförening för familjer med narkotikaproblem, och är en ideell, religiöst
och partipolitiskt obunden organisation. Föreningen har en filial i Hässleholm med
öppet två dagar i veckan och tillgänglighet per telefon dygnet runt.
FMN ansöker om 10 000 kronor i bidrag.
Till ansökan bifogas årsberättelse för 2009 och verksamhets- och ekonomisk plan för
2010.
Föreningen har idag inga medlemmar bosatta i Klippans kommun, men önskar
etablera ett samarbete kring droginformationer.
Bedömning
Föreningen har inga medlemmar i Klippans kommun, och det framgår inte heller att
någon verksamhet som berör invånare i kommunen bedrivs. Målgruppen för
föreningens arbete utgör prioritetsgrupp 4, och i någon mån 3, enligt socialnämndens
riktlinjer för föreningsbidrag. För att komma ifråga för bidrag bör föreningen visa på
ett ideellt engagemang i Klippan, i form av medlemmar och/eller genomförd
verksamhet. Undertecknad föreslår att ansökan avslås.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-07-06.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att avslå ansökan om föreningsbidrag från FMN.
_____
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§ 90
Ansökan om föreningsbidrag från Helsingborgs Kvinnojour
Dnr 2010.195
Ärendet
Helsingborgs Kvinnojour ansöker om ekonomiskt bidrag med 30 000 kr för
verksamhetsåret 2010. Kvinnojouren i Helsingborg tar varje år emot kvinnor
från Klippans kommun som söker hjälp. Under 2008 var det 34 kvinnor som
sökte hjälp hos Helsingborgs Kvinnojour. Ett stort antal av dessa har därefter
haft upprepade stödsamtal, stöd i samband med poliskontakter samt stöd vid
rättegångar. Kvinnojouren kan också erbjuda barn som bevittnat våld i hemmet
stödsamtal enligt Trappan-metoden som utarbetats enligt Rädda Barnens
samtalsmetod. Helsingborgs Kvinnojour har stor tillgänglighet, med personal
tillgänglig mellan kl. 8.00 – 20.00 vardagar samt lördagar mellan kl. 10.00 –
15.00.
Med ansökan bifogades verksamhetsberättelse för 2009. Ingen av de omkring
50 medlemmarna i den ideella föreningen bedöms bo i Klippans kommun.
Helsingborgs Kvinnojour beviljades 15 000 kr i föreningsbidrag för 2009.
Bedömning
Det är tydligt att allt fler kvinnor från Klippan söker hjälp hos Helsingborgs
Kvinnojour. Innehållet i verksamheten är ett komplement till socialtjänsten och
Helsingborgs Kvinnojour är en av flera samarbetspartners i arbetet med
kvinnor som behöver skydd. Målgruppen för föreningens arbete utgör
prioritetsgrupp 2 enligt socialnämndens riktlinjer för föreningsbidrag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-07-06.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att bevilja föreningsbidrag med 17 000 kr för verksamhetsår 2010 till Helsingborgs
Kvinnojour.
_____
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§ 91
Ansökan om föreningsbidrag från KvinnoJouren i Ängelholm
Dnr 2010.188
Ärendet
KvinnoJouren i Ängelholm har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag med
8,80 kr per invånare. 2009-12-31 var invånarantalet i Klippan 16 382 vilket innebär
att sökt belopp således blir 144 161 kr.
KvinnoJouren i Ängelholm har funnits sedan 1984. Det är en ideell förening som är
partipolitiskt och religiöst obunden. Deras verksamhet utgår från visionen ”Ett
jämställt samhälle fritt från våld”. KvinnoJouren skriver i sin ansökan att de har ett
gott samarbete med Klippans Kommun och att de kompletterar kommunens
verksamhet. Av kvinnojourens 39 medlemmar uppges två bo i Klippans kommun.
Enligt verksamhetsberättelsen har de inte haft någon från Klippan boende hos sig
under 2009, muntliga uppgifter innebär dock att två kvinnor av 23 som fått hjälp med
boende kommit från Klippan, samt att sex besök av 59 kommit från kommunen.
KvinnoJouren i Ängelholm bifogar till ansökan verksamhetsberättelsen för 2009,
förslag till budget för 2010 samt årsredovisning.
Ängelholms kvinnojour beviljades 20 000 kr i föreningsbidrag för 2009.
Bedömning
Av ansökan och inhämtade uppgifter framkommer att några få kvinnor från Klippan
anlitat Kvinnojouren för jourboende och andra kontakter under 2009. Vidare är det
ideella engagemanget från Klippan mycket begränsat, trots att föreningen anser sin
status som ideell förening vara viktig. Målgruppen för föreningens verksamhet
(våldsutsatta kvinnor) har prioritet 2 enligt kommunens riktlinjer, men även prioritet
1 (barn/ungdomar) berörs delvis.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-07-06.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att bevilja föreningsbidrag till Kvinnojouren i Ängelholm med 15 000 kr.
_____
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§ 92
Gallring
Dnr 2010.385
Ärendet
Dokument från Tingsrätten ang äktenskapsskillnader från åren 1990-2005
föreslås gallras. Originalen finns hos Tingsrätten. Även underrättelser om
gemensam vårdnad från åren 1999-2001 föreslås gallras, original till dessa
finns hos Skatteverket. Detta är kontrollerat med Per Mattsson på Jurark.
www.jurark.se
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-08-01.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att gallra dokument från Tingsrätten ang äktenskapsskillnader från åren
1990-2005 och underrättelser om gemensam vårdnad från åren 19992001.
_____
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§ 93
Ansökan om stimulansmedel till äldreomsorgen
Dnr 2010.387
Ärendet
Bakgrund
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att för 2010 besluta om och
fördela stimulansmedel för att stödja kommuner och landsting i arbetet med
att utveckla vården och omsorgen om äldre personer. Utöver att stimulera
aktivitet och projekt finns nu också en önskan om att stimulera prestationer
och resultat. Enligt anvisningarna om fördelning av stimulansbidrag är det
möjligt för Klippans kommun att ansökan om 980 000 kronor.
Regeringen prioriterar år 2010 insatser inom följande områden i vården och
omsorgen om äldre personer för;
•
•
•
•
•
•

Rehabilitering
Kost och nutrition
Demensvård
Läkemedelsgenomgångar
Det sociala innehållet
Förebyggande arbete

Ansökan från Klippan omfattar två av de ovanstående områdena;
•
•

Demensvård
Det sociala innehållet.

Ansökan gällande demensvård har arbetats fram i samarbete med
Primärvården i Klippan och innehållet i hela ansökan presenteras i två
program för områdena.
Program för demensvården i Klippans kommun
Program för det sociala innehållet i äldreomsorgen
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-07-05.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ansöka om stimulansbidrag hos Socialstyrelsen för demensvården och
det sociala innehållet.
_____
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§ 94
Program Demensvården i Klippans kommun
Dnr 2010.388
Ärendet
I äldreomsorgen i Klippans kommun finns vårdtagare med demens inom
samtliga enheter. Det är oklart hur många som är diagnostiserade samt vilka
vårdbehov som finns. Enligt statistiken bör Klippans kommun med 16 000
inv ha ca. 40-45 personer som årligen drabbas av demenssjukdom. Inom
särskilt boende uppkommer emellanåt problem i vården och omsorgen om de
demensdrabbade p.g.a. beteendeförändringar som oro, aggressivitet eller
tillfälliga förvirringstillstånd. Trots att personalen är välutbildad i demensvård
räcker deras kompetens inte alltid till.
Utvärdering
Personcentrerad omvårdnad utvärderas genom omfattande enkätformulär och
återkommande handledningstillfällen.
Återkommande samverkansträffar/nätverksträffar med primärvård,
minnesmottagning, kommuner i NVS.
Regelbunden utvärdering genom teamträffar och delaktighet från brukare och
anhöriga/närstående.
Inventeringen och utvärderingen som gjordes 2008 bör följas upp då det
troligen fortfarande finns ett mörkertal, eftersom man inte hunnit ifatt och har
diagnostiserat de som tidigare drabbats eller där anhöriga vårdar och
kommun/primärvård inte varit inkopplade. Nya fall har man ganska god
kontroll på. Enligt statistik på kommunens befolkningsunderlag 16000
invånare bör Klippan ha ungefär 280 personer som är drabbade av
demenssjukdom.
Nätutbildningen Demens ABC, innehållande 10 kapitel, med kunskapstest
och diplom efter genomgången utbildning, Bilaga SN § 94/10
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-07-05.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna program för demensvården i Klippans kommun.
_____
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§ 95
Program för det sociala innehållet i äldreomsorgen i Klippans
kommun
Dnr 2010.389
Ärendet
Bakgrund
Äldreomsorgen får ofta synpunkter på att det saknas aktiviteter för de äldre
både i ordinärt boende och i särskilt boende. Äldreomsorgen har därför
uppmärksammat vikten av en aktiv och meningsfull tillvaro för äldre och
planerar ett förbättrings-arbete genom att använda sökta statliga
stimulansmedel för genomförandet av ett utvecklingsarbete.
Nuläge
För att utveckla det sociala innehållet inom äldreomsorgen i Klippan har en
av enhetscheferna i uppdrag att vara äldrepedagog. Äldrepedagogens uppdrag
är att vara ett pedagogiskt stöd till samtliga enheter inom äldreomsorgen
genom att bidra med idéer och utveckling för att skapa ett innehåll som bidrar
till en aktiv och meningsfull tillvaro. Arbetet är organiserat i ett flertal
nätverk i syfte att tillvarata medarbetarnas kompetens och engagemang.
Mål
- att det sociala synsättet är etablerat som en naturlig del av det dagliga
arbetet inom äldreomsorgen.
- att utveckla innehållet i äldreomsorgen i syfte att skapa en aktiv och
meningsfull tillvaro för äldre
- att skapa nätverk/samarbete mellan kommunen och primärvård
Utvärdering
Genom att utvärdera äldrepedagogens- och nätverkens arbete, hur mycket
aktiviteter som genomförts, antal deltagare och deltagarnas upplevelse av
genomförandet, bilaga SN § 95/10.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-07-05.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna program för det sociala innehållet i äldreomsorgen i Klippans kommun.
_____
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§ 96
Skrivelse angående revisionsrapport om äldreomsorg
Dnr 2010.243
Ärendet
Föreligger skrivelse från socialdemokraterna, Johan Pettersson (s) och Boris
Svensson (s), angående revisionsrapport om äldreomsorg i Klippans kommun, bilaga
A SN § 96/10.
Förvaltningen har i sin skrivelse formulerat svar på skrivelse, bilaga B SN § 96/10.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-08-02.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att mot bakgrund av ovanstående anse Johan Petterssons (s) och Boris Svenssons (s)
skrivelse angående revisionsrapport om äldreomsorg, besvarad.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 97
Yttrande över motion om att införa äldreboendevärdar inom
äldreomsorgen
Dnr 2010.064
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2010-02-10 § 24 beslutat att
remittera motion, från Jens Leandersson (sd), ang. införande av
äldreboendevärdar inom äldreomsorgen, till Socialnämnden för
beredning.
Motionären yrkar:
att socialnämnden utreder möjligheten att göra livet roligare och
innehållsrikare för våra äldre genom att införa äldreboendevärdar efter
samma modell som Sigtuna kommun, bilaga A SN § 97/10.
Föreligger förvaltningens skrivelse som svar på motion om att införa
äldreboendevärdar inom äldreomsorgen, med förslag till beslut., bilaga
B SN § 97/10.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-07-07.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att mot bakgrund av förvaltningens tjänsteskrivelse föreslå
Kommunfullmäktige att avslå Jens Leanderssons (sd) motion angående
införande av äldreboendevärdar inom äldreomsorgen då det konstateras
att motsvarande funktion redan är genomförd i Klippan.
_____
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§ 98
Delrapport angående införandet av Time Care och
arbetstidsmodeller i äldreomsorgen
Dnr 2010.386
Ärendet
Aktiviteter
En heldagsutbildning för användare har genomförts vid samtliga enheters
ingång i Time Care för att förbereda och utbilda användarna för Time Care.
En heldagsutbildning för enhetschefer, assistenter och samordnare har
genomförts vid samtliga enheters ingång i Time Care för att förbereda och
utbilda dessa för Time Care. Samtliga enhetschefer, assistenter och
samordnare har även medverkat vid användarnas utbildningstillfällen.
En halvdags utbildning för våra fackliga representanter har genomförts där de
fick inblick och information om systemet. De fackliga representanterna har
fortlöpande tillgång till Time Care för att granska och läsa information där.
Ett kontinuerligt arbete med uppföljning pågår ständigt ute på våra enheter.
Projektledaren möter användarna för support och uppbackning men vi finns
även där för att hålla arbetet flytande och aktuellt för cheferna. Arbetet som
sker kring Time Care måste ständigt utvecklas och hållas aktuellt för att
kunna uppnå maximalt resultat.
För att kunna säker ställa informationsflödet mellan alla olika instanser i
deltagandet är arbetet organiserat i ett brett nätverk med tre olika
grupperingar.
Styrgruppen, som har träffats vid fyra tillfällen.
Projektgrupp, som har träffats vid fyra tillfällen.
Referensgruppen, som har träffats vid fem tillfällen.
Samverkan sker regelbundet en gång i månaden på äldreomsorgens
samverkan på avdelningsnivå. På samverkan finns projektledaren för Time
Care med och redogör för projektets framfart och utveckling. I april 2010 togs
beslut om att ändra tidsplanen gällande införandet av Time Care i hemtjänsten
till att förskjutas även inpå 2011, då förutsättningarna förändrades något och
att det konstaterades ett behov av att införskaffa ett planeringsverktyg.
Tidsplanering för införandet av Time Care 2010
Januari 2010: Åbyhem; Almstigen och Ekstigen
Mars 2010: Åbyhem; Violstigen, Ljungbygården, Syrengården och Bågen
April 2010: Badvägen och Rickmansgården
November 2010: Ljungåsen och Hemtjänst Centrum
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§ 98 (forts)
Avstämning
Den totala sjukfrånvaron jämfört med föregående år är ungefär i samma nivå.
Effekten så här långt visar att ersättningstillfälle med timanställd personal har
reducerats från 14 088 timmar till 9 871 timmar under perioden 090101 tom
090531 jämfört med perioden 100101 tom 100531.
Utvärdering
För att följa upp effekten av införandet av Time Care har en utvärderingsmall
utarbetats som användarna ska fylla i sex månader efter start samt en
utvärderingsmall för enhetschefer för att kontinuerligt kunna följa upp
effekterna. Det är endast en enhet, Åbyhem/Björkstigen, som varit igång mer
än sex månader och utvärderingen visar på att man överlag är mycket nöjd
med Time Care, bilaga SN § 98/10.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-07-07.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen i delrapporten angående införandet av Time Care och
arbetstidsmodeller i äldreomsorgen, och lägga den med godkännande till
handlingarna.
_____
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§ 99
Informationsärenden
Ärendet
Regeringsrätten
Protokoll 2010-06-29 målnr 3533-10 angående vård enligt lagen om vård av
missbrukare i vissa fall; prövningstillstånd.
Beslut: Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Kammarrätten i Göteborg
Dom 2010-05-24 målnr 807-10 angående beredande av vård enligt lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Beslut: Kammarrätten
avslår överklagandet.
Protokoll 2010-06-09 målnr 2566-10 angående korttidstillsyn enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; nu fråga om
prövningstillstånd och inhibition. Beslut: Kammarrätten meddelar
prövningstillstånd.
Protokoll 2010-06-08 målnr 2567-10 angående bostad med särskild service för
vuxna enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; nu
fråga om prövningstillstånd och inhibition. Beslut: Kammarrätten meddelar
prövningstillstånd.
Protokoll 2010-07-05 målnr 2701-10 angående kontaktperson enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade: fråga om
prövningstillstånd och inhibition. Beslut: Kammarrätten meddelar inte
prövningstillstånd.
Förvaltningsrätten i Malmö
Dom 2010-05-20 målnr 1896-10 angående insatsen kontaktperson enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Beslut:
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och beviljar personen insats i form av
biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS samt visar målet åter till
socialnämnden för bedömning av insatsens omfattning.
Dom 2010-06-08 målnr 4783-10E angående bistånd enligt SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2010-06-08 målnr 3800-10E angående bistånd enligt SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2010-06-09 målnr 3987-10E angående bistånd enligt SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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§ 99 (forts)
Dom 2010-06-09 målnr 5664-10 angående bistånd enligt SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2010-06-23 målnr 5752-10E angående bistånd enligt SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2010-06-23 målnr 5940-10E angående bistånd enligt SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2010-06-24 målnr 1356-10 angående ledsagarservice enligt lgaen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Beslut: Förvaltningsrätten bifaller
överklagandet och förklarar att personen har rätt till ledsagarservice med
ytterliggare fyra timmar per vecka enligt 9 § 3 LSS.
Dom 2010-06-29 målnr 4994-10E angående bistånd enligt SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och beviljar personen ytterliggare
bistånd.
Dom 2010-06-30 målnr 6134-10E angående bistånd enligt SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till
socialnämnden för erforderlig handläggning och nytt beslut.
Dom 2010-07-07 målnr 4539-10 angående bistånd enligt SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2010-07-23 målnr 8308-10E angående bistånd enligt SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2010-07-02 målnr 7906-10E angående bistånd enligt SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2010-07-22 målnr 7154-10E angående bistånd enligt SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2010-02-22 målnr 4513-10E angående bistånd enligt SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2010-07-22 målnr 5669-10E angående bistånd enligt SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2010-07-21 målnr 8197-10E angående bistånd enligt SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Signatur justerare
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§ 99 (forts)
Dom 2010-07-21 målnr 7605-10E angående bistånd enligt SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2010-07-22 målnr 7178-10E angående bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2010-07-23 målnr 8605-10 angående bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till
socialnämnden för ny handläggning i enlighet med domskälen.
Dom 2010-07-21 målnr 3801-10E, 5551-10E, 8905-10E angående bistånd enligt
SoL. Beslutet: Förvaltningsrätten upphäver de överklagade besluten i de delar de
avser beräkning av bistånd till kostnader för boende och visar målen åter till
socialnämnden för fortsatt handläggning.
Dom 2010-07-06 målnr 7069-10E angående bistånd enligt SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Socialstyrelsen
Information om statsbidrag till kommuner som upphandlar sysselsättning eller
erbjuder sysselsättning via ett valfrihetssystem för personer med psykisk
funktionsnedsättning dnr 2010.366-1
Beslut ang Lex-Maria anmälan (ang fördröjd diagnos och vårdkedja) dnr
2009.506-5.772
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 10:48 Barn som misstänks för brott
Ängelholms kommun
Sammanträdesprotokoll: Köp av socialjour från Helsingborgs stad
Länsstyrelsen i Skåne Län
Beslut om utbetalning av statsbidrag för personligt ombud i Klippans kommun
2010 dnr 2010.329-1
Nationellt kompetenscentrum
Nyhetsbrev nr 2 2010-08-02
Regeringen
Socialdepartementet: bemyndigande att ingå en överenskommelse om att stärka
barnets rättigheter dnr 2010.373-1
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§ 99 (forts)
Riksfärdtjänsten
Statistik 2:a kvartalet 2010 dnr 2010.177-2
Kommunalförbundet Medelpunkten
Sammanträdesprotokoll 2010-05-31 dnr 2010.367-1
PRO distriktet i Skåne
Uttalande från PRO-distriktet i Skånes årsmöte 22 april
Klippans kommun
Kommunfullmäktige
Protokoll 2010-05-25 uppförande av fastighet med särskilt boende i Kv Väpnaren
Klippan § 32
Kommunala Pensionärsrådet KPR Protokoll 2010-06-04
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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§ 100
Kurser och konferenser
Ärendet
Patientnämndens kansli
Inbjudan till kommunkonferens den 15 okt 2010.
Sveriges kommuner och landsting
Framgångsrik egenregi-vad krävs för att stå sig i konkurrensen 22 sep Stockholm.
Tryggt boende för äldre den 20-21 okt 2010 i Borlänge och Falun
Konfliktlösning i offentlig självverksamhet 13 okt i Stockholm, 14 okt i Göteborg
Hjälpmedelsinstitut
Bild- och videoteknik för ökad kommunikation den 20 sep 2010 i Vällingby
Kommunförbundet Skåne
Vad innebär etableringsformen för framgångsrik etablering av nyanlända den 15 sep
i Åhus
Regionförbundet södra Småland
Baspersonal inom psykiatrin- yrkesroll och kompetens den 21 okt 2010 i Växjö.
Attention
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar den 16 sep, 26 okt och den 9 nov i Lund
Klippans kommun
Inbjudan till möte med revisionen den 15 nov 2010
Beslut
Socialnämnden beslutar
att utse Britt-Marie Lindberg (v), Jadwiga Nilsson (fp) och Anders Andersson (kd)
att tillsammans med presidiet delta i mötet med revisionen den 15 november
2010,
att anmäla Boris Svensson (s), Janeth N Norén (c) och Eva Bergfalk (m) till
kommunkonferens som Patientnämnden anordnar den 15 oktober 2010.
_____
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§ 101
Delegationsärenden
Ärendet
Personalärenden nr 91-98
Delegationsrapport, myndighetsgruppen
2010-03-01—2010-03-31
2010-04-01—2010-04-30
2010-05-01—2010-05-31
2010-06-01—2010-06-30
2010-07-01—2010-07-31
Delegationsrapport, individ- och familjeomsorgen
2010-04-01—2010-04-30
2010-06-01—2010-06-30
2010-07-01—2010-07-31
Sociala utskottet
2010-06-10 §§ 95-119
2010-07-01 §§ 120-129
2010-07-22 §§ 130-144
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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