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Sammanträdesdatum
2009-11-10

SOCIALNÄMNDEN
Plats och tid

Sessionssalen, Kommunhuset 2009-11-10 kl 18.30

Beslutande

Hans-Bertil Sinclair, (m) ordförande
Janeth Nilsson Norén (c) 1:e vice ordförande
Boris Svensson (s) 2:e vice ordförande
Eva Bergfalk (m)
Jan-Olof Karlsson (m)
Margaretha Sturesson (kd)
Mats Waldemarsson (s)
Mikael Nemeti (s) ersättare för Gunilla Svensson (s)
Britt-Marie Lindblad (v) ersättare för Ewy Persson (s)

Övriga närvarande

Elsebeth Persson (m) ej tjg ersättare
Jadwiga Nilsson (fp) ej tjg ersättare
Bo Malmberg (c) ej tjg ersättare
Roland Åkesson (s) ej tjg ersättare
Charlotte Johansson, socialchef
Irene Bengtsson, chef för individ- och familjeomsorg
Madeleine Moberg, chef för LSS- och bistånd
Else Leide, ekonom
Charlotte Carlsson, medicinsk ansvarig sjuksköterska
Amela Prsic, nämndsekreterare

Utses att justera

Jan-Olof Karlsson (m)

Justeringens plats
och tid
Paragrafer
Underskrifter

Soialförvaltningen, 2009-11-19
§§ 139-147
Sekreterare __________________________________________________
Amela Prsic
Ordförande __________________________________________________
Hans-Bertil Sinclair (m)
Justerande __________________________________________________
Jan-Olof Karlsson (m)

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

Klippans kommun,

Sammanträdesdatum

2009-11-10

Datum för anslags
uppsättande

2009-11-19

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen i Klippan

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

2009-12-10
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Innehållsförteckning:
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till särskilt boende

§ 140

Äldreguiden

§ 141

Sammanträdesplan för 2010

§ 142

Internbudget 2010

§ 143

Uppföljning av granskning av insatser för arbetslösa ungdomarrevisionsrapport

§ 144

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form

§ 145

Kurser och konferenser
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Delegationsärenden
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§ 139
Information om
Ekonomi
Socialchef Charlotte Johansson redogör för det ekonomiska läget. Prognosen för 2009 pekar
fortfarande på ett budgetresultat i balans
Personalärende
Aktuell information kring personalläget ges.
Äldreomsorgschef Tina Thomasson informerar om den nya arbetsorganisationen inom
hemtjänsten.
Anmälning enl. Lex-Sarah har skett i samband med att en vårdtagare har blivit av med en
stor summa pengar.
Sjukstatistik
Socialchef Charlotte Johansson informerar om att sjukstatistiktalet för perioden jan – okt är
7,33 %. För enbart oktober månad är det 5,93%.
Aktuell kö till särskilt boende, SÄBO
Det är för närvarande 5 personer som står i kö till särskilt boende. Den som har väntat längst
har väntat i 13 dagar av lagstadgad maximal väntetid 3 månader.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2009.330-8.770

Äldreguiden
Ärendet
Äldreomsorgschef Tina Thomasson redogör för statistik ur äldreguiden samt öppna
jämförelser.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-11-10

Dnr 2009.663-1.700

Sammanträdesplan för 2010
Ärendet
Föreligger förslag till sammanträden för socialnämnden samt sociala utskottet för 2010.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2009-11-03 Bilaga Sn § 141/09
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förslaget till sammanträden för socialnämnden och sociala utskottet för 2010.

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009.664-1.041

Internbudget 2010
Ärendet
Föreligger förslag till internbudget 2010.
Bilaga A Sn § 142/09
Bilaga B Sn § 142/09
Bilaga C Sn § 142/09
Bilaga D Sn § 142/09
Bilaga E Sn § 142/09
Bilaga F Sn § 142/09
Bilaga G Sn § 142/09
Bilaga H Sn § 142/09
Bilaga I Sn § 142/09
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag 2009-10-20
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till internbudget för 2010 inklusive mål och mått för
verksamheten samt översända detsamma till ekonomikontoret.
_____

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009.665-1.752

Uppföljning av granskning av insatser för arbetslösa ungdomarrevisionsrapport
Ärendet
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har på uppdrag av Klippans kommuns revisorer
genomfört en uppföljning av tidigare granskning av kommunens insatser för arbetslösa
ungdomar.
Bilaga Sn § 143/09
Revisionen önskar svar på nedanstående punkter från socialnämnden:
• Tydliggöra vilket uppdrag som AME har i verksamhetsplan eller genom riktlinjer
Svar: Det pågår ett arbete inom Arbetsmarknadsenheten med att utveckla verksamheten. I
det arbetet ingår att ta fram tydliga rutiner och riktlinjer. Det finns ett förslag om en ny
organisation för arbetsmarknadsfrågor där AME är en del. Riktlinjerna kommer att
fastställas när den framtida organisationen är klar.
• Socialnämnden bör fortsätta det utvecklingsarbete som startats inom AME när det
gäller uppföljning av deltagarna och att särskild vikt bör läggas vid möjligheterna att se
vilka ungdomar/deltagare som arbetar.
Svar: En rutin kommer att skapas för att kunna följa upp hur många av ungdomarna som går
vidare till arbete.
• Socialnämnden bör utveckla samarbetet med Barn- och utbildningsnämnden när det
gäller uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år.
Svar: Förvaltningen har tagit kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen ang denna
fråga. Vi är överens om att det är ett område där det är svårt att nå framgång och vi känner
inte till någon kommun som är ett gott exempel, utan alla brottas med liknande problematik.
Vi är överens om att det här är ett arbete över tiden och vi måste utveckla samarbetet
förvaltningarna emellan. De första kontakterna i den riktningen är redan tagna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag 2009-10-30
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och översända det till kommunens
revisorer.
_____

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2009.666-1.752

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i
annan form
Ärendet
Riktlinjer och anvisningar – för försörjningsstöd och bistånd i annan form j Kap 4
socialtjänstlagen, 2002-12 - 03 , § 140 har reviderats.
Revideringen omfattar främst ett tydliggörande av hur handläggningen ska ske.
Bilaga Sn 144/09
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-10-30
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna riktlinjerna för försörjningsstöd och bistånd i annan form.
_____

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 145
Kurser och konferenser
Kommunförbundet Skåne
Välfärdskonferens 2010 den 18-19 feb 2010 i Lund
Kurs om ekonomi i kris och snart en ny mandatperiod den 19 nov 2009 i Lund
Internkontroll den 27 nov 2009 i Sturup
Undersköterskornas reella kompetens den 24 november i Lund
Sveriges kommuner och landsting
Nyanlända invandrares etablering i Malmö den 20 nov 2009
Säker mat inom vård, skola och omsorg den 18 nov 2009 i Malmö
Region Skåne
Politikerseminarier om ekologisk mat den 2 dec 2009 i Helsingborg
Kommunakuten
LOV Kundval/valfrihet i teori och praktik den 8 dec 2009 i Stockholm
Länsstyrelsen i Skåne Län
Konferens om anhörigstöd den 6 nov 2009 i Malmö
Seminarium om socialtjänstens arbete med utredning och behandling av föräldrar med
intellektuella begränsningar den 17 nov 2009 i Hässleholm
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anmäla presidiet samt Elsebeth Persson och Bo Malmgren till Välfärdskonferensen 2010
den 18-19 februari i Lund.
_____

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

PROTOKOLL

SOCIALNÄMNDEN

10 (12)

Sammanträdesdatum
2009-11-10

§ 146
Informationsärenden
Länsrätten i Skåne län
Dom 2009-10-22 målnr 2680-09, 7610-09 avseende bistånd enligt SoL. Domslut:
Länsrätten upphäver de överklagade besluten och förklarar i enlighet med domskälen
berättigad till ekonomiskt bistånd för de i månader aktuella perioderna.
Dom 2009-10-01 målnr 9398-09E avseende omedelbart omhändertagande enligt lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM; nu fråga om avskrivning. Beslut:
Länsrätten avskriver målet från vidare handläggning.
Dom 2009-10-09 målnr 8362-09 avseende bistånd enligt SoL. Domslut: Länsrätten bifaller
överklagandet och förklarar vederböranden berättigad till bistånd i form av vårdinsats.
Dom 2009-10-20 målnr 10356-09E avseende omedelbart omhändertagande enligt lagen om
vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Beslut: Länsrätten förordnar att omhändertagandet
ska bestå.
Länsstyrelsen i Skåne Län
Rapport om sammanställning av Lex-Sarah.
Beslut avseende ändring av tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 9 § 6 och 7, lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) vid Kooperativet Holmsgården i
Klippan dnr 2009.444-3.791
Beslut avseende synpunktshantering dnr 2009.403-4.750
Beslut avseende tillsyn enligt 26 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) av korttidsvistelse enligt 9 § 6 och korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS vid Kooperativet
Holmsgården i Klippan dnr 2009.557-2.791
Socialstyrelsen
Nytt från Socialstyrelsen nr 19/09
Återrapport – tillsyn av LSS-verksamhet i Klippans kommun
SiS
Aktuellt om forskning och behandling
Kommunalförbundet Medelpunkten
Sammanträdesprotokoll 2009-09-28

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 146 (forts)
Kommunfullmäktige
Motion om att införa krav på utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av personal
inom äldre- och handikappomsorgen
Ändring av nämndsreglementen, upphävande av beslut m m som följd av överföring av
verksamhet till Söderåsens miljöförbund
Motion angående införande av tjänstegaranti för särskilt boende för äldre
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesprotokoll 2009-09-18
Kommunala handikapprådet
Sammanträdesprotokoll 2009-09-23
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 147
Delegationsärenden
Personalärenden nr 66-69
Delegationsrapport, myndighetsgruppen
2009-09-01—2009-09-30
Delegationsrapport, individ- och familjeomsorgen, 2009-09-01—2009-09-30
Sociala utskottet
2009-10-01 §§ 172-192
2009-10-22 §§ 193-208
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

