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§ 130
Förfrågningsunderlag och utvärderingskriterier särskilt boende
Väpnaren
SN 2011.0514

Ärendet
Kommunfullmäktige fattade den 24 nov 2009 § 80, beslut om
att tillskapa ett nytt äldreboende i Klippan i form av alternativ drift där kommunen
förfogar över fastigheten antingen genom eget ägande eller genom kommunens
bostadsbolag,
att ge socialnämnden i uppdrag att genomföra beslutet genom att handla upp 20-40
särskilda boendeplatser centrumnära i Klippans tätort.
Ett förfrågningsunderlag och utvärderingskriterier är nu framtagna gällande
förenklad upphandling enligt LOU.
Förfrågningsunderlaget innehåller en inbjudan till anbudsgivning,
upphandlingsföreskrifter, kravspecifikation/ särskilda föreskrifter samt andra
erforderliga handlingar som krävs vid en upphandling.
Avtalstiden föreslås gälla från 2012-12-01 till 2015-12-31 med möjlighet till
förlängning 1+1 år.
Förfrågningsunderlaget har även remitterats till företrädare för pensionärs- och
handikapporganisationerna i Klippans Kommun, för synpunkter.
På grund av att förhandling enligt MBL § 11 avslutats i oenighet beslutade
socialnämnden vid sammanträde 2011-11-01 att bordlägga ärendet.
Socialnämnden återupptar handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-10-23
Förfrågningsunderlag särskilt boende Väpnaren
Utvärderingsformulär Väpnaren
Beslut
Socialnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för slutredigering samt
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra förändringar i förfrågningsunderlaget i
form av att den privata utföraren själv ska tillhandahålla sjukgymnast- och
arbetsterapeuter till den egna verksamheten.
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§ 131
Förslag till organisation för mottagande av ensamkommande barn
SN 2011.0588

Ärendet
Bakgrund
Varje år söker flera hundra barn utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare asyl
i Sverige. Från den 1 juli 2006 gäller en lagändring som innebär att ansvaret för de
asylsökande ensamkommande barnen ska fördelas mellan stat och kommun. De
kommuner som träffar överenskommelser med Migrationsverket om mottagande av
ensamkommande barn ansvarar för barnens boende och omvårdnad. För detta får
kommunerna ersättning av staten. Migrationsverket ansvarar för myndighetsutövning
i form av barnens asylärenden och för frågor som rör ekonomiskt bistånd och
återvändande.
Migrationsverket anvisar de asylsökande barnen till kommunen. Målsättningen är att
placera barnen i mottagandekommunen inom 48 timmar från det att de anlänt.
Kommunfullmäktige i Klippan beslutade 2011-08-30 att Klippans kommun ska
teckna avtal med Migrationsverket om ett utökat mottagande av ensamkommande
barn omfattande åtta barn i form av ett ettårigt barnavtal. Avtal tecknades 2011-0920, samtidigt tecknade Örkelljunga kommun ett likadant avtal om samma antal barn.
Mottagandet planeras ske i ett HVB-hem tillsammans med Örkelljunga kommun. Ett
samverkansavtal har upprättas mellan Klippan och Örkelljunga och i det fastställs att
HVB-hemmet kommer att ligga i Örkelljunga och att Klippans kommun ansvarar för
personalen.
Socialförvaltningen är idag organiserad i tre avdelningar, avdelningen för
mottagning, avdelningen för stöd och omsorg och avdelningen för äldreomsorg.
Inledningsvis föreslås HVB-hemmet utgöra en ny nyhet inom avdelningen för
mottagning för att på sikt föras över till avdelningen för stöd och omsorg.
Förslag till förändring
Förslaget till förändring innebär att ytterliggare en enhet bildas inom avdelningen för
mottagning, enheten för mottagande av ensamkommande barn. Mottagandet av de
ensamkommande barnen kommer att vara organiserat vid ett HVB hem med
inledningsvis 16 platser.
På boendet föreslås 12 tjänster med sysselsättningsgrad 1,0 ; en enhetschef, nio
integrationshandledare, en integrationshandledare inriktning pedagogik samt en
integrationshandledare inriktning kost. Hemmet kommer att vara bemannat dygnet
runt med minst två personal. I förlängningen kommer enheten också att ha ett antal
utslussningslägenheter, där den unge ges möjlighet att prova på eget boende med
stöd från HVB-hemmets personal. I Klippans kommun kommer också en
socialsekreterare 0,50 att vara knuten till avdelningen för mottagning, enheten för
utredning av barn/unga/familj. Förslag till budget bifogas, bilaga SN 131/2011.
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Forts § 131
I rekryteringen av personal till boendet kommer en jämn könsfördelning, bred
kompetens med varierande utbildningsbakgrund och erfarenhet att eftersträvas.
Syftet med att organisera ensamkommande barn som en egen enhet är att för på så
sätt skapa och utveckla ett så bra mottagande som möjligt för barnen och för att
kunna främja deras integration in i det svenska samhället.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-10-12
Personaluppdrag för mottagande av ensamkommande barn
Förslag till budget för mottagande av ensamkommande barn
Organisationsskiss avdelningen för mottagning
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förslaget till budget och organisation för mottagandet av
ensamkommande barn.
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§ 132
Kurser och konferenser
Ärendet
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Ett år med etableringsreformen – resultat och framtid, 8-9 december 2011 i
Stockholm.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att medge socialnämndens ordförande Hans-Bertil Sinclair att delta vid konferensen
Ett år med etableringsreformen – resultat och framtid, 8-9 december 2011 i
Stockholm. Redogörelse efter genomförd konferens kommer att ske vid
januarisammanträdet.
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Budget förslag
Boende med 16 platser

Intäkter
Faktiska kostnader ca 1900:-/dygn

11 096 000:-

Återsök utredningar 31 000:-

496 000:-

Årseersättning

1 000 000:-

Schablonersättning
80 000:- utbetalas på 9 perioder,10 % en månad efter PUT
20 % 2 månader efter PUT,10 % utbetalas var tredje månad
under 24 månadersperioden.30 000:- utbetalas automatiskt
efter 1:a ansökan (PUT).
12 592 000:Kostnader
Personal
Integrationshandledare skift, 9
Integrationshandledare dagtid, 2
(inriktning pedagogik resp. kost)
Socialsekreterare (2*0,5)
Enhetschef
Personalkostnader uppstart

6 540 000:4 600 000:880 000:470 000:590 000500 000:-

(Särskild förordnad vårdnadshavare)

(400 000:-)

Lokaler

1 300 000:-

Inventarier

40 000:-

Inventarier uppstart

280 000:-

Transport

120 000:-

Livsmedel

360 000:-

Handledning /fortbildning

120 000:-

Telefoni

40 000:-

Kontorskostnader uppstart

80 000:-

Övriga kostnader

450 000:-

Integrationskostnader

220 000:-

Overheadkostnader

125 000:-

9 705 000:-

Kostnaderna beräknas kunna ligga på 1670:- per dygn och ungdom enligt kostnadskalkylen
vilket ger en höjd på 230:- per ungdom och dygn.

