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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2012-05-08

70-79

Plats och tid

Sessionssalen, kommunhuset, 2012-05-08, kl. 18.00-20.30

Beslutande

Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande
Janeth Nilsson-Norén (c), 1. vice ordförande
Boris Svensson (s), 2. vice ordförande
Britt-Marie Johansson (kd), tjänstgörande ersättare för Peter Kromnow (kd)
Gustav Toft (m), tjänstgörande ersättare för Jacob von Post (m)
Jörgen Bjerknaes (mp), ledamot
Charlotta Gudmundsson (s), tjänstgörande ersättare för Gunilla Svensson (s)
Mats Waldemarsson (s), ledamot
Jan Rosenqvist (sd), ledamot

Övriga närvarande

Elsebeth Persson (m), ersättare
Ellinor Varady (m), ersättare
Sonja Bengtsson, (sd), ersättare
Bengt Einarsson, t.f. socialchef
Sigrún Andersdóttir, vik. nämndsekreterare
Iréne Bengtsson, avdelningschef
Carina Pihlwret, avdelningschef
Kenneth Nilsson, tf avdelningschef stöd och omsorg
Charlotte Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Else Leide, ekonom

Utses att justera

Janeth Nilsson-Norén (c)

Justeringens plats
och tid

Socialförvaltningen, 2012-05-16

Sekreterare
____________________________________________
Sigrún Andersdóttir
Ordförande
____________________________________________
Hans-Bertil Sinclair
Justerare
____________________________________________
Janeth Nilsson-Norén

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

Klippans kommun, Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2012-05-08

Datum för anslags
uppsättande

2012-05-18

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen i Klippan

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Sigrún Andersdóttir

2012-06-08

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2012-05-08

Innehållsförteckning:
§ 70. Information om ekonomi, personalärende, sjukstatistik, aktuell kö till
boende, tillbud/arbetsskador, kvalitetsarbete
§ 71. Förslag till ändringar i delegationsförteckningen
§ 72. Anmälan av personregister enligt personuppgiftslagen
§ 73. Ansökan om ordinarie BBIC-licens
§ 74. Personligt ombud i Klippans kommun- redovisning av 2011 års
verksamhet
§ 75. Utställare av check
§ 76. Informationsärende
§ 77. Kurser och konferenser
§ 78. Redogörelse efter genomförda konferenser
§ 79. Delegationsärende
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Sammanträdesdatum

2012-05-08

§ 70
Information om ekonomi, personalärende, sjukstatistik, aktuell kö till
boende, tillbud/arbetsskador, kvalitetsarbete
Ärendet
Ekonomi
Prognosen för socialförvaltningen ligger i nuläget på -4500 tkr. Den största delen av
underskottet kommer från avdelningen för mottagning på grund av nya placeringar
samt högre kostnader för försörjningsstöd. Inom stöd och omsorg har
försöksverksamhet med hemmaplanslösningar påbörjats för att undvika placeringar,
vilket inledningsvis leder till ökade kostnader. Ett flertal satsningar pågår för att
förbättra ekonomin. Förutom hemmaplanslösningar håller förvaltningen på att skapa
en plan för omfördelning av resurser mellan avdelningarna samt förändrad
schablonberäkning inom hemtjänsten och införande av Time Care Pool i
äldreomsorgen.
Personalärende
Rekrytering inom de olika avdelningarna pågår för närvarande.
Sjukstatistik
Under april månad var sjukfrånvaron inom Socialförvaltningen 4,40 % vilket är
något lägre än för föregående månad då sjukstatistiktalet var 7,23 %. Den
sammanlagda sjukfrånvaron hittills för 2012 är 6,50 %.
Aktuell kö till boende
För närvarande finns två lediga platser till kommunens demensboende. Sex personer
väntar på plats till särskilt boende och den som har väntat längst har stått i kön sedan
den 1 april.
Tillbud/arbetsskador
Under april månad har fyra tillbud rapporterats inom förvaltningen, två av dessa
inom avdelningen för stöd och omsorg gällande handhavandefel på Arbetscentrum
samt färdolycka på Valhallagatan. Två tillbud kommer från avdelningen för
äldreomsorg, gällande våld/hot på Nattpatrullen respektive Ljungåsen.
Under samma period har åtta arbetsskador rapporterats inom förvaltningen, varav sju
från äldreomsorgen gällande fall på Ljungbygården respektive kortvården, två
våld/hot på Syréngården, två belastningsskador och en våld/hot på Hemtjänst
Centrum. Den åttonde arbetsskadan är rapporterad från avdelningen för Mottagning
gällande våld/hot.
Kvalitetsarbete
Förvaltningen är tillsammans med Vårdcentralen i Klippan och Capio citykliniken
anmäld till ”Så mycket bättre för sjuka äldre” som är en utbildningssatsning i
Kommunförbundet Skånes och Region Skånes regi.
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Forts § 70
Som en del i förvaltningens arbete med hemmaplanslösningar är Nossebro kommun
inbjuden 2012-05-09 för att dela med sig av sina erfarenheter med att förändra sitt
förhållningssätt gentemot barn- och ungdomar med olika svårigheter.
Efter möte med Förenade Care AB är ett antal möten inbokade för att förbereda
öppnandet av Väpnaren. Förenade Care kallar till informationsmöte med berörd
personal på Rickmansgården och Badvägen den 22 maj kl. 14.30. Under vecka 28-29
maj kommer Förenade Care att genomföra individuella samtal med berörd personal.
Anhörigmöte genomförs den 6 september kl. 17.30. Informationstillfälle för de
boende på Rickmansgården kl. 16.00.
Avtal har fattats med Vårdcentral Klippan/Ljungbyhed, Capio citykliniken,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om Resurssamverkan i Klippan. Syftet
med Resurssamverkan är att förbättra sjukskrivningsprocesserna och minska
ohälsotalen i Klippan.
Förvaltningen planerar att ansöka om statsbidrag från Socialstyrelsen för att förbättra
stödet till våldsutsatta kvinnor och barn samt för att arbeta förebyggande med
våldsutövare.
Klippans familjecentralsliknande verksamhet, Familjens hus, öppnade den 2 maj.
Resultatet från Äldreguiden 2012 är färdigställt och äldreomsorgen i Klippans
kommen får överlag ett mycket gott resultat. Mer information om undersökningen
kommer att publiceras på kommunens hemsida www.klippan.se.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 71
Förslag till ändringar i delegationsförteckningen
SN 2012.0296.002

Ärendet
Socialnämndens delegationsordning skall ses över och vid behov revideras minst en
gång per år. En genomlysning har därför skett vilket föranleder förslag om
förändringar enligt följande.
Nr
7.17

Ärende
Lagrum
Delegat
Beslut om personlig assistent
7§ och 9 § 2. LSS
- Upp till 20 timmar per vecka
Handläggare för
för personer med
funktionsnedsättning/
socialsekreterare
- Från och med 21 timmar per vecka
Sociala utskottet

11.4

Beslut om att ta emot ensamkommande barn till särskild
HVB-enhet

KL/SOL

Avdelningschef
avd Mottagning
Ers: enhetschef HVB

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-02
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ändra gällande delegationsordning, punkt 7.17 och 11.4 enligt förslag.
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§ 72
Anmälan av personregister enligt personuppgiftslagen
SN 2012.0299.005

Ärendet
Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda den enskildes integritet så att den
inte kränks vid behandling av personuppgifter. Socialnämnden är
personuppgiftsansvarig inom sitt verksamhetsområde och ansvarar därmed för att
personuppgifterna behandlas på ett lagligt sätt. Förändring av personregister ska
anmälas till Socialnämnden. Aktuell förteckning av nämndens aktuella personregister
skall översändas till kommunens personuppgiftsombud och finnas tillgängliga för
granskning av Datainspektionen.
Senaste revidering av aktuell förteckning gjordes 2002-08-03 § 93. Nämndens
kontaktperson för personuppgiftslagen har genomfört en översyn av de
personregister som finns i verksamheten samt hur dessa används. Detta här föranlett
revidering av förteckning av personregister enligt följande:
1:1 Verksamhetssystem Viva IFO
1:2 Verksamhetssystem Viva HSL
1:3 Verksamhetssystem Viva ÄO
1:4 Verksamhetssystem Viva UTF
1:5 Verksamhetssystem Viva SAM
1:6 Resursregistret
1:7 Ärendehanteringssystem Platina
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-30
Förteckning personregister Socialförvaltningen, reviderad 2002-08-03 § 93
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta personregister 1:1 Verksamhetssystem Viva IFO, 1:2 Verksamhetssystem
Viva HSL, 1:3 Verksamhetssystem Viva ÄO, 1:4 Verksamhetssystem Viva UTF,
1:5 Verksamhetssystem Viva UTF, 1:5 Verksamhetssystem Viva SAM, 1:6
Resursregistret, 1:7 Ärendehanteringssystem Platina,
att förteckning reviderad 2002-08-03 § 93 1:1-1:18 upphör att gälla samt
att översända reviderad förteckning över Socialnämndens personregister till
personuppgiftsombudet i Klippans kommun.
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§ 73
Ansökan om ordinarie BBIC-licens
SN 2012.0297.700

Ärendet
Klippans kommun har haft prövolicens för BBiC, Barns Behov i Centrum, sedan
2007 och implementeringen av verktyget har pågått sedan 2008. I april 2011 ansökte
Klippans kommun om ytterligare förlängning av prövolicensen till och med 2012-0531. Det återstod då flera formulär att implementera samt utbildningar för
samarbetspartners inom socialförvaltningen. Formulären är nu inkörda i
verksamheten och utbildningarna är genomförda varför förslaget är att Klippans
kommun nu ska ansöka om ordinarie licens.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-27
Underlag för ansökan
Beslut
Socialnämnden beslutar
att översända ansökan om ordinarie licens BBIC till Socialstyrelsen.
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§ 74
Personligt ombud i Klippans kommun- redovisning av 2011 års
verksamhet
SN 2012.0298.700

Ärendet
Personliga ombud är till för att stödja personer med psykiska funktionshinder att få
sina behov och rättigheter tillgodosedda. Det är frivilligt för kommunerna att bedriva
verksamheten men statsbidrag utgår som täcker en del av kostnaderna.
Inför beslut om statsbidrag för 2012 vill Länsstyrelsen ha en redovisning av 2011 års
verksamhet inom området samt vilka planer som finns för 2011. Sedan år 2008
samarbetar Klippans kommun med Båstad och en heltidstjänst som personligt ombud
delas av kommunerna.
Organisationen i Klippans kommun består av samverkansgrupp samt ledningsgrupp
innefattande personligt ombud samt kontaktpersoner i Klippan och Båstad. I
samverkansgruppen deltar förutom ombudet också socialchef, avdelningschefer för
Mottagning och Stöd och omsorg samt enhetschef för insatser för personer med
psykiska funktionshinder. Ombudet har under året informerat samverkansgruppen
om verksamheten, omfattningen, svårigheter, de systemfel som påträffats och
utvecklingsområden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-30
Redovisning av 2011 års verksamhet med personligt ombud, daterad 2012-04-11
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens redovisning av 2011 års verksamhet med personligt
ombud och översända den till Länsstyrelsen samt
att fortsätta verksamheten i samverkan med Båstad enligt samverkansavtal.
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§ 75
Utställare av check
SN 2012.0300.002

Ärendet
Förteckningen av utställare av check har setts över. Bifogat dokument, bilaga SN
75/2012, utgör den förteckning av personer som är utsedda att ställa ut check för
socialförvaltningens räkning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-27
Förslag till ny förteckning utställare av check, daterad 2012-04-27
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förteckningen av utställare av check.
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§ 76
Informationsärende
Ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö
Dom 2012-04-25 mål nr 2563-12 E. Saken; bistånd enligt SoL. Domskäl:
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar xxxx berättigad till
ekonomiskt bistånd för mars 2012. Målet visas åter till socialnämnden för
bestämmande av biståndets storlek.
Dom 2012-04-25 mål nr 1943-12. Saken; bistånd enligt SoL. Domslut;
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2012-04-24 mål nr 1756-12 och 2717-12. Saken; personkretstillhörighet enligt
LSS. Domslut; Förvaltningsrätten avslår överklagandena.
Dom 2012-03-29 mål nr 1706-12 E. Saken; bistånd enligt SoL. Domslut;
Förvaltningsrätten avslår överklagande.
Dom 2012-03-30 mål nr 113-12 E. Saken; bistånd enligt SoL. Domslut;
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2012-03-30 mål nr 12310-11 E och 605-12 E. Saken; bistånd enligt SoL.
Domslut; Förvaltningsrätten avslår överklagandena.
Dom 2012-03-30 mål nr 11560-11 E. Saken; bistånd enligt SoL. Domslut;
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Kammarrätten i Göteborg
Dom 2012-03-27 mål nr 651-12. Saken; beredande av vård enligt LVM.
Kammarrättens avgörande; Kammarrätten avgör överklagandet.
Dom 2012-03-26 mål nr 4188-4189-11. Saken; ekonomiskt bistånd enligt SoL.
Kammarrättens avgörande; Kammarrätten upphäver socialnämndens beslut den 20
augusti 2010 samt den 26 november 2010. Målet visas åter för handläggning i
enlighet med skälen för Kammarrättens avgörande. Kammarrätten avvisar yrkande
om ränta.
Protokoll 2012-03-28 mål nr 2842-12. Saken; bistånd i form av ledsagning, nu fråga
om inhibition. Beslut; Kammarrätten avslår yrkandet om inhibition.
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Forts § 76
Socialstyrelsen
Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut, daterat 2012-04-19.
Avseende beslut om kontaktperson enligt SoL.
Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut, daterat 2012-04-19.
Avseende beslut om kontaktperson enligt LSS.
Information om publicering av rapporten ”Medling vid brott avseende unga
lagöverträdare – uppföljning av hur kommunerna arbetar med medling samt analys
av behov av åtgärder för att stödja medlingsverksamheten”.
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 12:13 SKL erbjuder startpaket för jämställdhetsintegrering
Cirkulär 12:14 Vårpropositionen för år 2012
Cirkulär 12:12 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom
socialtjänsten – överenskommelse för år 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner
och Landsting
Överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting
om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten
Barn- och utbildningsförvaltningen
Protokollsutdrag 2012-03-26 § 57 Svar på motion angående fritidsaktivitet för barn
och ungdomar med funktionsnedsättning
Informationsfolder för Familjens Hus; en mötesplats för barn och vuxna.
Socialförvaltningen
Skrivelse från personligt ombud (PO) Lena Delin daterad 2012-03-15 med
beskrivning av verksamheten
Kommunalförbundet Medelpunkten
Sammanträdesprotokoll 2012-01-30
Sammanträdesprotokoll 2012-03-26
Folkhälsorådet Klippan kommun
Sammanträdesprotokoll 2012-02-28

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2012-05-08

Forts § 76
Treklövern Bostads AB
Årsredovisning för år 2011
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 77
Kurser och konferenser
Ärendet
DiversityIndex Sverige AB
Konferens och Mångfaldshjälte-prisutdelning, 24-25 april 2012 i Malmö
Tylösandsveckan
Anställdas integritet, yttrande- och meddelarfrihet i offentlig verksamhet, 28 maj
2012 på Hotel Tylösand i Halmstad
Ekonomiutbildning för enhetschefer, förvaltningschefer och förtroendevalda, 30-31
maj 2012 på Hotel Tylösand i Halmstad.
Sociala medier och kommunala webbplatser- ansvaret för och rättigheterna till
innehållet på den kommunala webbplatsen och andra sociala medier för vilka
kommunen förmedlar information, 31 maj 2012 på Hotel Tylösand i Halmstad.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 78
Redogörelser efter genomförda konferenser
Ärendet
Janeth Nilsson Norén (c) och Boris Svensson (s) har deltagit vid kursen Ansvarsfull
alkoholservering, 11 och 18 april i Höganäs. Redogörelse för kursens innehåll
kommer vid nästa sammanträde.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 79
Delegationsärende
Ärendet
Delegationsrapport från Avdelningen för mottagning
Enheten för biståndshandläggning, 2012-04-01—2012-04-30
Enheten för biståndshandläggning, 2012-03-01—2012-03-31
Enheten för biståndshandläggning, 2012-02-01—2012-02-29
Enheten för utredning av vuxna, 2012-04-01—2012-04-30
Enheten för utredning av vuxna, 2012-03-01—2012-03-31
Enheten för utredning av vuxna, 2012-02-01—2012-02-29
Enheten för utredning av vuxna, 2011-12-01—2011-12-31
Enheten för utredning av vuxna, 2011-11-01—2011-11-30
Enheten för utredning av vuxna, 2011-10-01—2011-10-31
Enheten för utredning av barn, unga och familjer, 2012-04-01—2012-04-30
Enheten för utredning av barn, unga och familjer, 2012-03-01—2012-03-31
Enheten för utredning av barn, unga och familjer, 2012-02-01—2012-02-29
Enheten för utredning av barn, unga och familjer, 2012-01-31
Enheten för utredning av barn, unga och familjer, 2011-12-01—2011-12-31
Enheten för utredning av barn, unga och familjer, 2011-04-01—2011-04-30
Enheten för utredning av barn, unga och familjer, 2009-04-01—2009-04-30
Sociala utskottet
2012-03-15 § 45-59
2012-03-26 § 60-61
2012-04-04 § 62-74
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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Datum

Beteckning

2012-04-27

SN 2012.300-2

Ert datum

Er beteckning

Utställare av check
Följande personer äger rätt att utställa check för socialnämndens räkning:

Befattning/ Namn
Tf förvaltningschef
Bengt Einarsson
Avdelningschef Mottagning
Iréne Bengtsson
Enhetschef
Malin Olsson
Enhetchef
Mirjam Jönsson
Socialsekreterare
Agneta Kullborg Hultberg
Socialsekreterare
Åsa Abrahamsson

Namnteckning

Kontrasignerare
Assistent
Gunilla Jönsson
Receptionist
Christina Björnsson Molin
Assistent
Ann-Sofie Dahlberg
Utredningssekreterare
Jenny Nilsson

Postadress
264 80 Klippan

Besöksadress
V Nygatan

Telefon Växel
0435-280 00
Direkttelefon

Telefax
0435E-post

Hemsida
www.klippan.se

Bankgiro
991-2122
PlusGiro
829 79-6

