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Paragrafer

Sammanträdesdatum

129-136

2010-11-02
Plats och tid

Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.30-19.30

Beslutande

Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande
Boris Svensson (s) 2:e vice ordförande
Bo Malmberg (c) ersättare för Janeth N Norén (c)
Eva Bergfalk (m)
Jan-Olof Karlsson (m)
Anders Andersson (kd)
Mats Waldemarsson (s)
Gunilla Svensson (s)
Roland Åkesson (s) ersättare för Ewy Persson (s)

Övriga närvarande

Elsebeth Persson (m) ej tjg ersättare
Gun Samuelsson (s) ej tjg ersättare
Charlotte Johansson, socialchef
Else Leide, ekonom
Linda Lidberg, t f chef för bistånd- och LSS
Charlotte Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Tina Thomasson, äldreomsorgschef
Gun Bylund, processledare för handikappomsorgen
Iréne Bengtsson, chef för Individ- och familjeomsorgen
Amela Prsic, nämndsekreterare

Utses att justera

Jan-Olof Karlsson (m)

Justeringens plats
och tid

Socialförvaltningen 2010-11-11

Sekreterare
____________________________________________
Amela Prsic
Ordförande
____________________________________________
Hans-Bertil Sinclair (m)
Justerare
____________________________________________
Jan-Olof Karlsson (m)

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

Klippans kommun, Socialnämnden
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2010-11-02

Datum för anslags
uppsättande

2010-11-11
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Amela Prsic
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Innehållsförteckning:
§ 129 Information om ekonomi, personalärenden, sjukstatistik,
tillbud/arbetsskador, kö till Särskilt boende samt arbetet med kvalitet i
äldreomsorgen
§ 130 Internbudget 2011
§ 131 Reviderad delegationsordning för Socialnämnden
§ 132 Sammanställning av SoL avvikelser i handikappomsorgen, IFO samt
avdelningen för bistånd- och LSS-handläggning, första halvåret 2010
§ 133 Sammanställning av SoL-avvikelser i äldreomsorgen under januari-juni
år 2010
§ 134 Skydds- och tvångsåtgärder i äldre- och handikappomsorg
§ 135 Informationsärenden
§ 136 Delegationsärenden
§ 137 Kurser och konferenser
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§ 129
Information om
Ärendet
Ekonomi
Efter september månadsuppföljning föreligger en förbättrad prognos. Prognostiserat
underskott ligger på - 1,4kkr.
Personalärenden
Socialchefen informerar om aktuella personalärenden.
En anmälan enligt Lex Sarah har skett angående en brukare som har förgripit sig på
en annan brukare. Ärendet är polisanmält.
Sjukstatistik
Socialchef Charlotte Johansson informerar om att sjukstatistiktalet för perioden
januari-oktober månad är 5,47 %. För enbart oktober månad är den 3,25%.
Tillbud/arbetsskador
Ett tillbud är registrerat för oktober månad och handlar om handhavandefel.
Aktuell kö till särskilt boende
För närvarande är det 7 personer som står i kö till särskilt boende. Ingen har längre
väntetid än 2 månader
Kvalitet i Äldreomsorgen
Fortsatt arbete med åtgärder med anledning av revisorernas rapport pågår.
Övrig information
Ordföranden informerar om underrättelse från Förvaltningsrätten i Malmö angående
överklagan från Tuwa Specialtransport Svealand AB beträffande upphandling av
färdtjänst och riksfärdtjänst
Ordföranden informerar vidare från styrgruppen för byggandet av det nya särskilda
boendet. En av de tänkta anbudsgivarna har begärt längre byggtid. Styrgruppen
beslutade att förlänga byggtiden i upphandlingsunderlaget med 6 mån.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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§ 130
Internbudget 2011
Dnr 2010.532-1

Ärendet
Socialförvaltningen har i enlighet med direktiv från ekonomikontoret utarbetat
förslag till internbudget 2011 för socialnämndens verksamhet. Socialförvaltningens
förslag utgår från den fastställda ekonomiska ramen för 2011 som är 256 506kkr.
Ramen kommer att justeras för löneökningar avseende 2010 och 2011 när
förhandlingar är slutförda. Internbudgeten för 2011 bygger på den nya organisationen
som träder i kraft 2011 och består av tre avdelningar istället för fyra, nämligen;
Avdelningen för mottagning, Avdelningen för stöd och service samt Avdelningen för
äldreomsorg.
Ramfördelning internbudget 2011
Nämnd och ledning:

2 775kkr

Avdelningen för mottagning:

47 546kkr

Avdelningen för stöd och service: 61 025kkr
Avdelningen för äldreomsorg:

145 160kkr

Summa:

256 506kkr

Förvaltningens förslag till internbudget för 2011 innebär i huvudsak följande
förändringar;

Signatur justerare

•

Institutionsvården för vuxna beräknas öka med ca 450kkr.

•

Kostnaderna för kontaktpersoner/stödfamiljer beräknas öka med 430kkr.

•

Inom korttidsvistelsen har högre kostnader p g a färre försålda sålda platser
budgeterats med 200kkr.

•

Kostnaderna för personlig assistans beräknas öka med ca 1000kkr.

•

Ökade kostnader för gymnasieungdomar med funktionsnedsättning som beviljats
internatboende med ca 900kkr.

•

Kostnaderna för hospicevistelse och palliativ vård beräknas minska med 300kkr
då region Skåne har tagit över hela kostnadsansvaret som tidigare varit delat.
Utdragsbestyrkande
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§ 130 (forts)
•

Personalkostnaderna beräknas minska inom äldreomsorgen mot bakgrund av
kostnadseffektiviseringar utifrån införandet av planerings- och schemaverktyg i
verksamheten samt utifrån lägre sjukfrånvaro med ca 2 000kkr.

•

Personalkostnaderna beräknas minska inom Avdelningen för stöd och service
p.g.a. lägre arbetsgivaravgifter för anställda mellan 18-26 år med ca 700kkr.

•

En ny tjänst som psykiatrisjuksköterska 0,5 föreslås inrättad inom Avdelningen
för stöd o service i kombination med sjukskötersketjänst inom
beroendeproblematiken.

•

Minskade lokalkostnader med ca 750kkr.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-10-14
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till internbudget för 2011 samt översända
detsamma till ekonomikontoret inklusive mål.
_____

Signatur justerare
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§ 131
Reviderad delegationsordning för Socialnämnden
SN 2010.528-1

Ärendet
Socialnämnden förvaltar Social samfond för Klippans kommun. Fondens ändamål är
att genom bidragsgivning till personer boende i kommunen främja barn- och
ungdomsvård, bistå åldringar, handikappade och långvarigt sjuka eller andra
behövande.
Sociala utskottet beslöt 2004-11-18 Su § 182 att delegera beslutanderätten till en
namngiven befattningshavare. Beslut om delegation bör tas av socialnämnden, och
ingå i nämndens delegationsordning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-10-22
Beslut
Socialnämnden beslutar
att revidera Socialnämndens gällande delegationsordning i enlighet med redovisat
förslag.
_____

Signatur justerare
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§ 132
Sammanställning av SoL avvikelser i handikappomsorgen, IFO
samt avdelningen för bistånd- och LSS-handläggning, första
halvåret 2010
SN 2010.534-1

Ärendet
Det har inte rapporterats några SoL-avvikelser från rubricerade avdelningar.
Förslag till åtgärder:
Då det i respektive avdelning inte finns stöd i verksamhetssystemet för att på ett
säkert sätt rapportera in SoL-avvikelser, kommer fokus att ligga på att utveckla
verksamhetssystemet under 2011 samt utarbetandet av rutiner som kan stödja detta
arbete.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-10-22
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och lägga den till handlingarna.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133
Sammanställning av SoL-avvikelser i äldreomsorgen under
januari-juni år 2010
SN 2010.533-1

Ärendet
Äldreomsorgschef Tina Thomasson redogör för antal inkomna avvikelser för
respektive område inom äldreomsorgen första halvåret 2010.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-10-21
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och lägga den till handlingarna.
_____

Signatur justerare
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§ 134
Skydds- och tvångsåtgärder i äldre- och handikappomsorg
Dnr 2010.547-1
Ärende
Socialstyrelsen har informerat om att det från 2010-06-15 inte längre finns något
lagstöd för frihetsberövande skydds- och tvångsåtgärder inom äldre- och
handikappomsorgen. De frihetsbegränsande åtgärderna kan bestå av t.ex.
sänggrindar, bälten, dörrlarm och personliga larm. Frihetsbegränsande åtgärder får
inte användas om vårdtagaren på något sätt, med kroppsspråk eller på annat sätt,
visar att han/hon motsätter sig användningen. Åtgärderna skall ge trygghet och
förbättra vårdtagarens/brukarens situation. Frihetsbegränsande åtgärder får inte
användas som ersättning för personal. Närstående, god man eller förvaltare har inte
rätt att bestämma i vårdtagarens ställe.
Socialförvaltningens ledning har gett enhetscheferna inom handikapp- och
äldreomsorg i uppdrag att göra en bedömning rörande varje vårdtagare/brukare som
idag har frihetsbegränsande åtgärder. Åtgärden skall användas för att tillgodose
vårdtagarens säkerhet, möjlighet till en god livskvalitet och socialt umgänge.
Bedömningen skall säkerställa att åtgärderna sker med vårdtagarens medgivande
eller utan att vårdtagaren på något sätt motsätter sig dem. Enhetschefen skall vid
bedömningen ta hjälp av team som består av legitimerad personal och baspersonal,
helst med stöd av ansvarig läkare. Resultatet av bedömningen skall finnas i journalen
med redovisning av vem som beslutat att en frihetsbegränsande åtgärd skall
användas, grunden för beslutet, när och hur åtgärden får användas samt när, hur och
av vem uppföljning skall göras.
Riktlinjen ”Frihetsbegränsande åtgärder” har tagits bort från intranätet och ersatts av
nedanstående information:
Frihetsbegränsande åtgärder
Socialstyrelsen har informerat om att det från 2010-06-15 inte längre finns något
lagstöd för tvångsåtgärder. Socialstyrelsens råd och stöd för hur vårdtagare/brukare
kan skyddas kan läsas under; Rutiner gemensamma för alla enheter/ Skyddsåtgärder
för vårdtagarens/brukarens säkerhet
Charlotte Carlsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Under rubriken Skyddsåtgärder för vårdtagarens/brukarens säkerhet som
hänvisningen syftar till, finns filerna ”Tvångs- och skyddsåtgärder
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§ 134 (forts)
Socialstyrelsen 2010-04” och ”Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtg soc styr
2010-08”. Dessa filer innehåller Socialstyrelsens information med råd för bedömning
av frihetsbegränsande åtgärder och när man kan tolka en vårdtagares kroppsspråk
och uttryck som ett medgivande när vårdtagaren inte kan redogöra för sig.

Underlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-10-22

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
______

Signatur justerare
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§ 135
Informationsärenden
Ärendet
Socialstyrelsen
Beslut i individärende inrapporterat enl 28 f § LSS. Bedömning: Socialstyrelsen
bedömer [---] att det inte finns skäl att gå vidare med ansökan till förvaltningsrätten
om utdömande av särskild avgift.
Tillsyn av hemtjänst/hemsjukvård i Klippans kommun den 18 november 2010.
Medelpunkten
Inbjudan till överläggningar/samråd 2010-10-26
Sammanträdesprotokoll 2010-09-27
Kammarrätten
Dom 2010-10-19 Mål nr 7504-09 Bostad med särskild service för vuxna enl LSS.
Avgörande: Kammarrätten avslår överklagandet.
Förvaltningsrätten
Dom 2010-09-22 Mål nr 10180-10 E Beslut enl SoL. Domslut: Förvaltningsrätten
avslår överklagandet
Dom 2010-09-23 Mål nr 10844-10 E Bistånd enl SoL. Domslut: Förvaltningsrätten
avslår överklagandet
Dom 2010-10-06 Mål nr 11804-10 Beredande av vård enl LVU. Domslut: 1. NN ska
ges vård enligt 1 och 3 §§ LVU. Beslutet gäller omedelbart. [---]
Dom 2010-10-06 Mål nr 10731-10 E Bistånd enl SoL. Domslut: Förvaltningsrätten
avslår överklagandet
Dom 2010-10-06 Mål nr 9548-10 E Bistånd enl SoL. Domslut: Förvaltningsrätten
avslår överklagandet
Underrättelse 2010-10-13 Mål nr 13454-10 Tuwa Specialtransport Svealand AB ./.
Klippans kommun ang. offentlig upphandling
Beslut 2010-10-18 Mål nr 13335-10 E Omedelbart omhändertagande enl LVU.
Beslut: Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet.
Beslut 2010-10-18 Mål nr 13391-10 Omedelbart omhändertagande enl LVU. Beslut:
Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet.
Beslut 2010-10-18 Mål nr 12723-10 E Omedelbart omhändertagande enl LVU.
Domslut: Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet.
Signatur justerare
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§ 135 (forts)
Dom 2010-10-20 Mål nr 12150-10 E Bistånd enl SoL. Domslut: Förvaltningsrätten
avslår överklagandet.
Dom 2010-10-20 Mål nr 11659-10 E Bistånd enl SoL. Domslut: Förvaltningsrätten
avslår överklagandet.
Klippans kommun
Revisionsrapport, Kontant försäljningsverksamhet
Kommunala pensionärsrådet, sammanträdesprotokoll 2010-09-24
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____

Signatur justerare
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§ 136
Delegationsärenden
Ärendet
Delegationsrapport, myndighetsgruppen
2010-04-01—2010-04-30
2010-05-01—2010-05-31
2010-06-01—2010-06-30
2010-07-01—2010-07-31
2010-08-01—2010-08-31
2010-09-01—2010-09-30
Sociala utskottet
2010-10-14 §§ 195-204
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____

Signatur justerare
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§ 137
Kurser och konferenser
Ärendet
Kommunförbundet Skåne
Studiebesök på sjukhemmet Lotte den 9 dec 2010 i Köpenhamn
Regionförbundet Södra Småland
Livsglädje och stjärnestunder – studiebesök på plejehjemmet Lotte och
Betaniahjemmet den 23-24 nov 2010 i Köpenhamn
Studieförbundet Vuxenskolan
Föreläsningar om Parkinsons sjukdom den 1 resp. 8 nov i Ystad resp. Kristianstad
Kognio – centrum för KBT
Informationskväll om KBT den 16 nov i Lund
Expo Medica
Temadag om äldre & psykiatrin den 15 nov i Göteborg
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

