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§ 58
Information om ekonomi, personalärende, sjukstatistik, aktuell kö till
boende, tillbud/arbetsskador, kvalitetsarbete
Ärendet
Ekonomi
Efter februari månad ligger årsprognosen för Socialförvaltningen på -2,1 miljoner
kronor. Förklaring till detta ligger främst i fortsatt höga kostnader för placering av
barn och unga, ökade kostnader för stödfamiljer och ett nytt ärende inom personlig
assistans. Avdelningen för äldreomsorg har i nuläget ett positivt ekonomisk resultat.
Förslag till omdisponering av förvaltningens resurser beräknas kunna läggas fram till
Socialnämnden i maj.
Personalärende
Rekrytering inom de olika avdelningarna pågår för närvarande.
Sjukstatistik
Under mars månad var sjukfrånvaron inom Socialförvaltningen 4,72 % vilket är
något lägre än för föregående månad då sjukstatistiktalet var 5,14 %.
Aktuell kö till boende
För närvarande finns två lediga platser på kommunens korttidsvård, en ledig plats till
demensboende samt tre lediga platser på kommunens särskilda boenden. En person
väntar på plats till särskilt boende och har stått i kön i högst en månad.
Tillbud/arbetsskador
Under mars månad har fem tillbud rapporterats inom förvaltningen, fyra av dessa
inom avdelningen för stöd och omsorg; en inom enheten för arbete och sysselsättning
gällande handhavandefel och tre inom korttidsvistelsen gällande våld och hot.
Ett tillbud kommer från avdelningen för äldreomsorg, inom hemtjänst Öst gällande
fall. Under samma period har fyra arbetsskador rapporterats inom förvaltningen,
varav samtliga från äldreomsorgen. En av dessa från Ljungåsen gällande våld och hot
och tre från hemtjänst Öst gällande fall.
Kvalitetsarbete
Kvalitetsarbete pågår inom samtliga avdelningar.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 59
Ramäskande 2013
SN 2012.0232.041

Ärendet
Socialförvaltningen har i enlighet med direktiv från ekonomikontoret tagit fram ett
underlag för budgetdialogen med kommunstyrelse och kommunfullmäktige om
ekonomisk ram för 2013.
Socialnämnden har inte förändrat inriktningsmålen för 2013. Visionen ligger fast
sedan tidigare; ”Kvalitet i varje möte”. Förslaget till fullmäktige vad gäller Socialnämndens inriktningsmål bantades och reviderades inför 2012 och anpassades efter
föreslagna Fokusområden. Beslut SN 2012-03-06 § 39.
Uppföljning av innevarande års resultat visar t o m mars månad framför allt ett
underskott relaterat till institutionsplacerade barn och ungdomar vilket innebär ett
prognostiserat underskott för 2012 med ca 2 100 tkr. En plan för omföringar och
effektiviseringar håller på att tas fram och kommer att presenteras och
nämndsbehandlas i samband med tertialuppföljningen den 30/4. Nämnden kommer
fortlöpande, varje månad, att informeras om budgetläget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-26
Budgetberedning inför 2013 års budget
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att den fortsatta budgetdialogen utgår ifrån, en
begäran om utökad ekonomisk ram med 4 200 tkr för Socialnämndens
verksamhetsområde vad gäller driften för 2013, totalt 272 676 tkr samt
att Socialnämndens vision och inriktningsmål från 2012 kvarstår utan ändringar.
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§ 60
Ledningssystem för kvalitet 2012
SN 2012.0228.700

Ärendet
Socialnämnden beslutade 2010-09-07 § 103 att anta det av förvaltningen, utifrån
gällande förordningar, utarbetade Ledningssystemet för kvalitet enligt HSL, SoL,
LVU, LVM samt LSS. Vid denna tidpunkt var det två förordningar som styrde med
lite olika krav. Kraven i de båda förordningarna hanterades emellertid i ett
gemensamt Ledningssystem för kvalitet. 2012-01-01 trädde en ny förordning i kraft,
SOSFS 2011:9, där samtliga nämndens lagstiftningar inryms. Förvaltningen har nu
reviderat gällande Ledningssystem för kvalitet enligt gällande regler från 2012-0101. Samtliga chefer inom Socialförvaltningen och medicinskt ansvarig sjuksköterska
har varit delaktiga i framtagandet.
Tidhjul för 2012 års verksamhet i perspektiven PROCESS/FRAMTID har också
tagits fram.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-26
Ledningssystem för kvalitet, daterat 2012-03-22
Tidhjul samt processhjul för Socialförvaltningen 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna reviderat Ledningssystem för kvalitet enligt HSL, SoL, LVU, LVM och
LSS,
att framdeles revidera ledningssystemet för kvalitet enligt HSL, SoL, LVU, LVM
och LSS, årligen samt
att lägga informationen angående tidhjul för 2012 med godkännande till
handlingarna.
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§ 61
Rapport för projekt med anhörigstöd
SN 2012.0229.700

Ärendet
Syftet med projektet har varit att ta fram en plan för anhörigstöd och att utifrån
lagändring utveckla anhörigstöd för invånare i Klippan kommun. Målet med
projektet har varit att analysera och kartlägga befintligt anhörigstöd samt utveckla
nya former för stöd till anhöriga inom socialförvaltningens alla områden.
Det finns sedan tidigare avsatt 600 tkr i budget för anhörigstöd vilket utgörs av
statliga medel vilket innebär att de föreslagna åtgärderna ryms inom budget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-26
Rapport från projekt för anhörigstöd, daterad 2012-02-24
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna samt
att ge förvaltningen i uppdrag att inrätta ytterligare en 0,5 tjänst som
anhörigsamordnare.
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§ 62
Riktlinje för utredning och verkställighet av kontaktpersoner,
kontaktfamilj, stödfamilj, familjehem, ledsagare, avlösarservice och
umgängesstöd enligt SoL, LVU och LSS
SN 2012.0230.750

Ärendet
En arbetsgrupp har i samband med genomförandet av ny organisation arbetat med att
se över hur arbetet ska fördelas mellan avdelningarna avseende kontaktpersoner och
kontaktfamiljer. Under processens gång har det uppdagats att även
familjehemsutredningar och insatser enligt LSS bör ingå i denna översyn.
Förslaget grundar sig på de idéer som kommit fram i arbetsgruppen.
Organisering
Bakgrund
Handläggning av kontaktpersoner och kontaktfamiljer handläggs och verkställs inom
både avdelning för mottagning och avdelning för stöd och omsorg beroende på i
vilket lagrum beslutet fattats (SoL eller LSS). För att säkra att handläggningen sker
på ett likartat och rättssäkert sätt föreslås en förändrad hantering enligt följande
förslag.
Förändring
En tjänst flyttas från avdelning för mottagning till avdelning för stöd och omsorg, till
enheten för insatser för barn, unga och familj. I avdelning för stöd och omsorg finns
sedan tidigare en tjänst som tillsätter kontaktpersoner, ledsagare och avlösare. Dessa
två tjänster föreslås stå för utredning och verkställighet av kontaktpersoner,
kontaktfamiljer, stödfamilj, familjehem, ledsagare, avlösarservice och umgängesstöd
enligt SoL, LVU och LSS.
Förändringen möjliggörs bland annat av att flera familjehemsplacerade barn har
genomfört vårdnadsöverflyttning vilket minskar antalet uppföljningar på de redan
placerade barnen. Den förändrade processen förväntas medföra större rättsäkerhet
med att handläggning och verkställighet separeras. Utredning av familjehem,
kontaktpersoner, - familjer, ledsagare och avlösare säkras genom enhetlig hantering
och ny riktlinje. Arbetsuppgifterna som ska ingå finns beskrivna i bifogad riktlinje.
Det är viktigt att utarbeta en modell över hur Klippans kommuns rekrytering av
uppdragstagare ska gå till.
Konsekvenser
 Genom att ha en samlad funktion där samma personer gör utredningar/
bedömningar på de personer som sedan kan vara aktuella för olika uppdrag i
Klippans kommun innebär en professionell och enhetlig bedömning av
personal som är utbildade och har erfarenhet av att utreda/bedöma de olika
resurserna.
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Forts § 62


De som arbetar inom funktionen kan hålla sig mer ajour med forskning,
utredningsmodeller och på så sätt specialisera sig inom området.



Det är lättare att få en överblick över de resurser som Klippans kommun
redan använder och därmed utnyttja resurserna på bästa sätt. T.ex. en
kontaktfamilj som vill bli familjehem, där de då har en kontakt med
utredningsfunktionen och inte som idag med olika handläggare.



Utbildning kan i många fall ske över gränserna, behöver inte ske inom den
grupp man har uppdrag.



Handledning kan genomföras i ”tvärgrupper”, där de olika resurserna kan
utbyta erfarenheter med varandra.



Avtalsskrivning sker av några få personer och inte som idag av ansvarig
handläggare. Detta innebär att avtalen blir mer lika och de få som skriver
dessa avtal får större erfarenheter av att göra avtal. Detta bör bli mer
kostnadseffektivt i längden.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-02-06
Riktlinje för utredning och verkställighet av kontaktpersoner, kontaktfamiljer,
stödfamilj, familjehem, ledsagare, avlösarservice och umgängesstöd enligt SoL,
LVU och LSS
Socialnämnden uttalar sitt stöd för förslaget och påtalar att nämnden ser det som
mycket viktigt att inte det sker någon förlust av nuvarande kompetens i samband med
förändringen.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta föreslagen Riktlinje för utredning och verkställighet av kontaktpersoner,
kontaktfamiljer, stödfamilj, familjehem, ledsagare, avlösarservice och
umgängesstöd enligt SoL, LVU och LSS,
att godkänna förslaget till förändrad organisation samt
att ge avdelningscheferna i uppdrag att genomföra förändringen. .
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§ 63
Motion angående fritidsaktivitet för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning
SN 2010.0040.816

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2010-01-20 § 18 remitterat motion från Eva
Stjärnlind (s) om fritidsaktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning till
Socialnämnden respektive Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I motionen
yrkar Socialdemokraterna;
att ändra åldersgränsen till 15 år på fritids för barn/ungdomar med
funktionsnedsättning samt
att fritidsverksamhet ska inrättas för barn/ungdomar med funktionsnedsättning.
2010-11-10 § 259/10 återremitterade kommunstyrelsens arbetsutskott motionen till
Socialnämnden för att i samråd med Barn- och utbildningsnämnden ytterligare
bereda ärendet. Så skedde genom beslut i Barn- och utbildningsnämnden
2011-12-12 § 203 och i Socialnämnden 2012-01-10 § 11 efter samråd med Kulturoch fritidsnämnden.
Kommunstyrelsen beslutade därefter 2012-02-01 § 15 att återremittera motionen för
kostnadsberäkning och budgetbedömning.
Socialförvaltningen har inför ramäskandet för år 2013 lyft in frågan och beaktat
kostnaderna. Förslaget är fortfarande baserat på den verksamhet som på försök
bedrivits på ”Sågen” med cafékväll en gång per vecka där socialförvaltningen
finansierat två kvällar/månad. Beräknad kostnad för 2013 är 25 tkr.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-26
Eva Stjärnlinds motion till kommunfullmäktige daterad 2009-11-27
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2012-02-01 § 15
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta förvaltningens skrivelse som yttrande över motionen och därmed anse
motionen besvarad.
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§ 64
Verksamhetsberättelse familjerådgivning Klippan år 2011
SN 2012.0231.751

Ärendet
Familjerådgivningen i Klippans kommun har inkommit med verksamhetsberättelse
för år 2011. Denna visar att 46 ärenden hanterats under 2011, att 76 personer besökte
familjerådgivningen under året och att totalt 220 samtal genomfördes.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-26
Verksamhetsberättelse familjerådgivningen i Klippan år 2011
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 65
Ansökan om statsbidrag till kommuner för Omvårdnadslyftet 2012
SN 2012.0200.047

Ärendet
Regeringen har beslutat om en satsning på utbildning för personal inom
äldreomsorgen. Omvårdnadslyftet syftar både till att stärka den grundläggande
kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens som behövs
för specialiserade uppgifter. Anslaget är för 2012 på 243,7 miljoner kronor. För
Klippans del rör det sig om 474 830 kr.
Huvudsyftet med satsningen är att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med
att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i
sina yrkesroller.
Målet är att höja personalens kompetens och därmed medverka till att höja kvaliteten
inom äldreomsorgen. Satsningen ersätter inte de utbildningsinsatser i kommunerna
som redan görs utan ska medverka till att förstärka pågående satsningar.
Undersköterskor och vårdbiträden är de yrkesgrupper som oftast finns nära dem som
behöver vård och omsorg. Omvårdnadslyftet syftar till att stärka både den
grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden och den
kompetens inom dessa grupper som behövs för specialiserade uppgifter.
För att ansökan ska kunna ske behöver ansvarig nämnd godkänna att man ansöker.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-13
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om bidrag för att delta i Omvårdnadslyftet
2012.
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§ 66

Informationsärende
Ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö
Dom 2012-03-15 mål nr 623-12 E. Saken; bistånd enligt SoL. Domslut;
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2012-03-15 mål nr 11824-11. Saken; avlösarservice i hemmet enligt LSS.
Domslut; Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2012-03-15 mål nr 11567-11. Saken; bistånd enligt SoL. Domslut;
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att Socialnämnden i Klippans
kommun åläggs att ge xxxx bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av ledsagning fyra
gånger per år med fem timmar per tillfälle, utöver redan beviljad ledsagning.
Dom 2012-03-21 mål nr 12311-11 E. Saken; bistånd enligt SoL. Domslut;
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2012-03-16 mål nr 12338-11 E. Saken; bistånd enligt SoL. Domslut;
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Beslut 2012-03-14 mål nr 760-12 E. Saken; beredande av vård med stöd av LVU.
Beslut; Förvaltningsrätten skriver av målet.
Rättelse/komplettering slutligt beslut 2012-02-21.
Kammarrätten i Göteborg
Dom 2012-03-21 mål nr 89-12. Saken; beredande av vård enligt LVU.
Kammarrättens avgörande; Kammarrätten avslår överklagandet.
Region Skåne
Patientnämnden Skånes verksamhetsberättelse för år 2011
Inbjudan till Revisionssamverkan i Skåne, 12 april 2012 kl. 9-12 i Malmö
Socialstyrelsen
Information om publicering av Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrund i
äldreomsorgen, SOSFS 2012:3
Information om publicering av Att beskriva och bedöma behov med nationellt
fackspråk inom äldreomsorgen
Nationellt kompetenscentrum för anhöriga
Nyhetsbrev nr 1 2012
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Forts § 66
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag 2012-02-21 § 13 Bidragsbestämmelser för föreningsbidrag inom
Socialförvaltningen. Beslut: Kommunfullmäktige fastställer Bidragsbestämmelser
för föreningsbidrag inom Socialförvaltningen enligt bilaga Kf § 13/12.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 67
Kurser och konferenser
Ärendet
Länsstyrelsen i Skåne län och Bjuv, Höganäs, Åstorp och Klippans kommuner
Ansvarsfull alkoholservering, 11 april och 18 april 2012 i Höganäs.
EU, Handisam, Sveriges Riksdag, Sveriges Kommuner och Landsting och
Smedjebackens kommun
Health promoting leadership- Accessibility- Equality, 29-30 maj 2012 I
Smedjebacken.
Regionförbundet Södra Småland
Dansk äldreomsorg står för framtidens utveckling, 26-27 april 2012 i Danmark.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen,
att medge Jan Wallgren (s) att delta i kursen Barnets rättigheter i teori och praktikFN:s barnkonvention, 12 april 2012 i Malmö samt
att medge Boris Svensson (s) och Janeth Nilsson-Norén (c) att delta i kursen
Ansvarsfull alkoholservering, 11 och 18 april 2012 i Höganäs.
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§ 68
Redogörelse efter genomförda konferenser
Ärendet
Inga redogörelser vid detta sammanträde.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 69
Delegationsärende
Ärendet
Delegationsrapport från Avdelningen för mottagning
Enheten för biståndshandläggning, 2012-01-01—2012-01-31
Enheten för biståndshandläggning, 2012-02-01—2012-02-29
Enheten för utredning av vuxna, 2012-01-01—2012-01-31
Enheten för utredning av vuxna, 2012-02-01—2012-02-29
Enheten för utredning av barn, unga och familjer, 2011-04-18
Enheten för utredning av barn, unga och familjer, 2011-09-02—2011-09-08
Enheten för utredning av barn, unga och familjer, 2011-11-01—2011-11-30
Enheten för utredning av barn, unga och familjer, 2011-12-01—2011-12-31
Enheten för utredning av barn, unga och familjer, 2012-01-01—2012-01-31
Enheten för utredning av barn, unga och familjer, 2012-02-01—2012-02-29
Sociala utskottet
2012-02-02 § 9-23
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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