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Sammanträdesdatum
2009-10-06

Dnr 2009.131.790

Redovisning av åtgärder efter tillsyn av LSS-verksamhet i
Klippans kommun
Ärendet
Ärendet behandlades vid socialnämndssammanträde 2009-09-01, Sn § 116, men protokollet
blev ofullständigt formulerat.
Länsstyrelsen i Skåne Län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet besökte LSSverksamhet den 3 april 2009 för en fördjupad tillsyn. Vid tillsynen upptäcktes en del brister
i verksamheten.
Bilaga A Sn § 124/09
Socialnämnden skulle till respektive myndighet redovisa senast den 1 oktober vilka åtgärder
som vidtagits eller kommer att vidtas för att komma till rätta med de påtalade bristerna.
Förvaltningen skrev därmed ett yttrande, dnr 2009.131.790, i detta ärende med förslag till
beslut i socialnämnden 2009-09-01.
Bilaga B Sn § 124/09

Beslutsunderlag
Förvaltningens yttrande 2009-08-11
Socialstyrelsens- och Länsstyrelsens beslut 2009-06-26
Beslut
Socialnämnden beslutar
att återta socialnämndens beslut § 116/2009 på grund av ofullständig formulering av
protokoll,
att anta förvaltningens förslag som sitt eget och översända det till Länsstyrelsen i Skåne
Län samt till Socialstyrelsen, Regionala tillsynsenheten i Malmö samt
att omedelbart justera paragrafen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-10-06

§ 125

Information om
Ekonomi
Socialchef Charlotte Johansson redogör för det ekonomiska läget.
Prognosen för 2009 ser bra ut och kan förmodas resultera i ett +- 0-resultat
Personalärende
Aktuell information kring personalläget ges.
Sjukstatistik
Socialchef Charlotte Johansson informerar om att sjukstatistiktalet för perioden jan – sep är
7,22 %. För enbart september månad är 6.06%.
Aktuell kö till SÄBO
Det är för närvarande 6 personer som står i kö till särskilt boende. Den som har väntat längst
har väntat i 38 dagar av lagstadgad maximal väntetid 3 månader.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2009.591-1.041

Delårsbokslut 2010
Ärendet
Socialförvaltningen har i enlighet med direktiv från ekonomikontoret gjort ett delårsbokslut
per den 31/8 2009 och en prognos för socialförvaltningens resultat för hela 2009.
Uppföljningen och prognosen görs mot 2009 års fastställda budget efter
kompletteringsbudget. Socialnämndens samlade ram för 2009 omfattar kkr.
Socialförvaltningens prognos efter andra tertialet visar på ett resultat i balans vid årets slut.
Nämnd och ledning visar ett resultat i balans och avdelningen för bistånd/LSS-handläggning
visar i prognosen ett resultat på - 625kkr. Underskottet beror i denna del på kostnader för tre
brukare inom ”Mellanvårdsreformen”. Individ- och familjeomsorgen visar i prognosen ett
underskott vid årets slut i storleksordningen 2 380kkr. Underskottet beror på ökade
kostnader för försörjningsstödet och ökade kostnader fler institutionsplaceringar av barn och
ungdom. Äldreomsorgens prognos visar ett överskott på 1 500kkr. Överskottet beror dels på
minskade kostnader för Rickmansgården där sex platser stängts ner och flyttats till
kortvården, dels på att medel budgeterade för ökade kostnader inom hemtjänsten inte har
behövt nyttjas. Prognosen inom handikappomsorgen visar på överskott om 1505kkr.
Överskottet beror på en oväntad intäkt från Migrationsverket för en brukare.
Bilaga A Sn § 126/09
Bilaga B Sn § 126/09
Beslutsunderlag
Delårsrapport för respektive avdelning augusti 2009
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-09-28
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisat delårsbokslut och prognos för 2009 samt översända detsamma till
kommunstyrelsen för kännedom.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009.364.750

Information om projekt för jämförelse av kommunala
verksamheter, IFO-stöd till barn och unga
Ärendet
Socialchef Charlotte Johansson ger information om projekt för jämförelser av kommunala
verksamheter, IFO-stöd till barn och unga.
Bilaga A Sn § 127/09
Bilaga B Sn § 127/09
Beslutsunderlag
Rapport från jämförelsenätverket Luppen
Ks § 94, Au § 83 Information om projekt för jämförelse av kommunala verksamheter, IFOstöd till barn och unga 2009-05-06, 2009-03-25
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-10-06

Dnr 2009.590-1.774

Organisationsöversyn hemtjänsten
Ärendet
Bakgrund
Ett utredningsarbete pågår inför ett eventuellt införande av kundval inom hemtjänsten.
Utredningsarbetet pekar på ett behov av att se över effektiviteten i organisationen som
verkställer hemtjänstinsatser samt hur myndighetsutövningen kan anpassas till en
kundvalsmodell. Det finns också anledning att se över bilhanteringen inom äldreomsorgen,
då det finns brister kring parkering, hastighet och uppkomna skador. Flertalet synpunkter
kring bilkörningen har inkommit till förvaltningen.
Mål
- Att genom förändringar i den organisatoriska strukturen av hemtjänsten, öka
verksamhetens effektivitet
- Att genom reducering av det totala transportbehovet, förbättra resursutnyttjandet och
därmed öka den sammantagna tiden hos brukarna
- Att genom förändrat planerings- och styrsystem, möjliggöra en förbättrad logistikprocess
Genomförande
Hela organisationen för hemtjänsten behöver ses över; dess geografiska områden, hur
personalen ska färdas, vilka transportmedel som ska användas och var hemtjänstgrupperna
ska ha sina lokaler.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-09-28
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att se över hemtjänstens organisation och presentera ett
organisationsförslag på nämndens sammanträde i november 2009.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2009.586-1.790

Riktlinje för dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen
och genomförandet av insatser enligt Socialtjänstlagen och Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade
Ärendet
Som ett led i arbetet med att ta fram ledningssystem för kvalitet i
verksamheten enligt SoL och LSS har förvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer
för dokumentation vid genomförandet av insatser inom äldre- och handikappomsorgen.
Bilaga Sn § 129/09
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-09-16
Utdrag ur Riktlinjer för dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
kap 3
Beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa förvaltningens förslag till riktlinjer för dokumentation enligt SoL och LSS vid
genomförandet av insatser inom äldre- och handikappomsorgen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2009.593-1.780

Redovisning av antal avvikelser första halvåret 2009 i jämförelse
med föregående år
Ärendet
Socialchef Charlotte Johansson redovisar avvikelser för första halvåret 2009.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-09-24
Bilaga A Sn § 130/09
Bilaga B Sn § 130/09
Bilaga C Sn § 130/09
Bilaga D Sn § 130/09
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2009.563-4.770

Projektrapport för Nyckeltal inom vård och omsorg 2009;
Inriktning LSS
Ärendet
Kommunförbundet Skåne valde inför 2007 att långsiktigt satsa på jämförelser
mellan kommunerna inom vård- och omsorg och avsatte medel i projekt under
2007-2009. Inom handikappomsorgen har projektet fortsatt med att utveckla
Handikappnycklar, ekonomiska nyckeltal inom handikappomsorgen.
Projektrapporten 2009 redovisar Handikappnycklar, bemanningsnyckeltal inom
Boende LSS och kvalitetskatalog med inriktning på personer med funktionshinder.
Bilaga Sn § 131/09
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-08-24
Projektrapport Nyckeltal inom vård och omsorg 2009, Inriktning LSS
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2009.440.007

Granskning avseende hantering av privata medel inom LSSverksamheten
Ärendet
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB har på uppdrag av Klippans kommuns
revisorer genomfört en granskning avseende privata medel inom LSS-verksamheten.
Syftet med granskningen var att pröva om rutinerna för hantering av privata medel
var tillfredsställande med avseende på den interna kontrollen. Revisionsrapport
har inkommit 2009-06-25 till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, Socialnämnd
och överförmyndarnämnd.
Revisionen önskar svar från socialnämnden på de bedömningar som upptagits i
revisionsrapporten senast den 7 oktober 2009.
Bilaga A Sn § 132/09
Bilaga B Sn § 132/09
Beslutsunderlag
Förvaltningens svar 2009-09-29
Revisionens rapport om granskning av privata medel inom LSS-verksamheten 2009-06-25
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens svar på revisionens bedömning och översända densamma
till revisionen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2009.592-1.780

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i
hälso- och sjukvården inom Klippans kommun
Ärendet
Föreligger tjänsteskrivelse angående användning av medicinsktekniska produkter i hälsooch sjukvården daterad 2009-09-24, med förslag till beslut.
Bilaga A Sn § 133/09
Bilaga B Sn § 133/09
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-09-24
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna riktlinjen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2009.606-1.775

Översyn av färdtjänstavgift
Ärendet
Klippans kommun erbjuder sina invånare färdtjänst i egen regi och har alltså inte anslutit sig
till Region Skåne och Skånetrafiken. Klippans kommun har dock under flera års tid haft
samma lägsta respektive högsta nivå för färdtjänsttaxan som Region Skåne. Region Skåne
justerade sina taxenivåer vid halvårsskiftet 2009. Lägsta nivå för egenavgift är idag 26
kronor mot Klippans avgift 18 kr. Högsta nivå för egenavgift hos Region Skåne är 172 kr
mot 220 kr i Klippan. Mot bakgrund av vad som ovan nämnts finns det anledning att se över
kommunens färdtjänstavgifter för att om möjligt synkronisera lägsta respektive högsta
nivåerna med Region Skånes samt presentera en konsekvensanalys av en sådan justering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2009-10-05
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ge avdelningschefen för Bistånd- och LSS handläggning i uppdrag att se över
färdtjänsttaxan i kommunen. I uppdraget ingår att presentera en konsekvensanalys av en
justerad taxa beträffande lägsta respektive högsta nivå på färdtjänsttaxa samt,
konsekvenserna av en sänkning av egenavgifterna till 25 % respektive 20 %.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2009.607-1.700

Organisationsöversyn mellan Individ- och Familjeomsorgen och
Handikappomsorgen
Ärende
Med anledning att chefen för handikappomsorgen går i pension vill socialnämnden ha en
översyn av handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen. Mot bakgrund av ett
utökat behov av samverkan vad det gäller barn och ungdom inom Socialtjänstens uppdrag så
önskar socialnämnden en översyn av hur handikappomsorgen och Individ- och
familjeomsorgen är organiserade.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ge uppdrag åt Socialförvaltningen att se över organisationen inom handikappomsorgen
och individ- och familjeomsorgen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 136

Kurser och konferenser
Kommunförbundet Skåne
Kurser och konferenser hösten 2009
PWC Academy
Kommunallagen den 5 nov 2009 i Stockholm
Kommunakuten
LOV Kundval/valfrihet i teori och praktik den 29 sep 2009 i Stockholm
Projekt H den 2 dec 2009 i Helsingborg

Beslut
Socialnämnden beslutar
att anmäla presidiet till konferens om ”Projekt H” den 2 dec 2009 i Helsingborg.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 137
Informationsärenden
Länsrätten i Skåne län
Dom 2009 08-20 målnr 4356-09 ang bistånd enligt SoL. Domslut: Länsrätten avslår
överklagandet.
Dom 2009-09-14 målnr 4590-09E ang bistånd enligt SoL. Domslut: Länsrätten avslår
överklagandet.
Dom 2009-09-09 målnr 3892-09 ang korttidstillsyn samt korttidsvistelse enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Domslut: Länsrätten
avslår överklagandet.
Dom 2009-09-02 målnr 4895-09E ang bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Domslut: Länsrätten
avslår överklagandet.
Dom 2009-09-15 målnr 6591-09E ang bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Domslut: Länsrätten
avslår överklagandet.
Dom 2009-09-23 målnr 7690-09E ang tillstånd enligt lagen (1997:736) om färdtjänst.
Domslut: Länsrätten avslår överklagandet.
Dom 2009-08-20 målnr 4356-09 ang bistånd enligt SoL. Domslut: Länsrätten avslår
överklagandet.
Dom 2009-08-21 målnr 4893-09E ang bistånd enligt SoL. Domslut: Länsrätten avslår
överklagandet.
Kammarrätten i Göteborg
Utdrag ur protokoll 2009-09-16 målnr 5533-09 ang korttidsvistelse, ledsagarservice och
avlösarservice enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS), nu fråga om prövningstillstånd och inhibition.
Beslut: Kammarrätten meddelar prövningstillstånd.
Beslut från 2009-08-20 målnr 4508-09 ang bistånd enligt SoL i form av särskilt boende.
Kammarrättens avgörande: Kammarrätten avskriver målet.
Dom 2009-09-01 målnr 5118-09 ang rätt att ta del av allmänna handlingar. Kammarrättens
avgörande: Kammarrätten avslår överklagandet.
Kommunalförbundet
Medelpunkten
Sammanträdesprotokoll 2009-08-24 dnr 2009.452-2.106
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 137 (forts)
Klippans kommun
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2009-08-25, 2009-08-12, 2009-06-17 ang Budget 2010.
dnr 2009.160.041
Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2009-08-25, 2009-06-10, 2009-05-13 ang motion ang
Sinnenas och minnenas trädgård. Dnr 2008.321.047
Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2009-08-25, 2009-06-10, 2009-05-13 ang motion
angående serviceavgifter för äldre. Dnr 2008.295.706
Socialförvaltningen
Tvärsektoriellt och tvärvetenskapligt nätverk i samarbete med Region Skåne
Dnr 2009.580.750
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 09:48 om rekommendation om vaccination mot pandemisk influensa
Migrationsverket
Informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagandet 2009-2010
Länsstyrelsen i Skåne Län
Beslut ang socialnämndens tillsyn av Kooperativet Holmsgården enligt 23 § andra stycket
lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS).
Dnr 2009.557-1.791
Anhörigstöd i Skåne Län
Länsstyrelsernas redovisning för iakttagelser som gjorts i tillsynen inom äldreomsorgen
under 2008
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 138

Delegationsärenden
Personalärenden nr 64-65
Delegationsrapport, myndighetsgruppen
2009-08-01—2009-08-31
Delegationsrapport, individ- och familjeomsorgen, 2009-08-01—2009-08-31
Sociala utskottet
2009-09-10 §§ 167-171
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

