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§ 51
Val av justeringsman (förslag Jörgen Bjerknaes)

Beslut
Socialnämnden beslutar
att välja Jörgen Bjerknaes att jämte ordföranden justera protokollet.
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§ 52
Information om ekonomi, personalärende, sjukstatistik, aktuell kö till
boende, tillbud/arbetsskador, kvalitetsarbete
Ärendet
Socialchef Charlotte Johansson informerar om:
Ekonomi
Den ekonomiska prognosen hittills för 2011 indikerar ett underskott om ca 9
miljoner kr i slutet av året. Liksom tidigare informerats om är det framför allt
placeringen av institutionsplacerade barn och ungdomar som överskridit budgeterade
kostnader. Dessutom har det tillkommit ett antal nya brukare inom personlig
assistans vilket ökat kostnaderna för denna verksamhet. Även inom
försörjningsstödet har kostnaderna blivit högre än förväntat och verksamheten har
hittills använt ca 150 000 kr/månad mer än budgeterat. Dock var kostnaderna för
april månad något lägre än för föregående månad. Den ekonomiska prognosen för
äldreomsorgen pekar dock åt ett positivt resultat med ett överskott för 2011 om ca
1.5 miljoner kr.
Just nu pågår ett intensivt arbete inom ledningen med att genomlysa verksamheterna
för att hitta alternativa och mer kostnadseffektiva arbetssätt.
Personalärenden
Rekrytering inom de olika avdelningarna pågår för närvarande. Inom avdelningen för
mottagning pågår rekrytering av en vikarierande socialsekreterare för utredning av
vuxna samt av en biståndshandläggare. Tjänsten som projektledare för anhörigstöd är
tillsatt. Inom avdelningen för stöd och omsorg pågår rekrytering inom
hushållsekonomisk rådgivning. Det har vidare skett en uppsägning på
alkoholmottagningen vilket kommer leda till rekryteringsbehov framöver.
Högskolan i Kristianstad genomför ett forskningsprojekt om hälsa och arbete i
samarbete med socialförvaltningen. Högskolan har arrangerat en föreläsning om att
”Få ihop livspusslet”, som 170 personer inom personalen tog del av.
Inom delar av äldreomsorgen och personalkontoret har försöksverksamhet med den
s.k. frisklinjen genomförts i samarbete med företagshälsovården Feelgood.
Frisklinjen går ut på att personalen vid sjukdom vänder sig direkt till Feelgood och
då får möjlighet att tala med vårdpersonal samt påminnelser om datum för
inlämnande av sjukintyg m.m. De första signalerna från försöket är positiva och det
finns därför planer på att utvidga systemet till hela socialförvaltningen.
Sjukstatistik
Sjukstatistiktalet för perioden januari-april 2011 var 5.61 %. Detta innebär drygt
1.5 % lägre sjukfrånvaro än den genomsnittliga sjukfrånvaron för motsvarande
period 2010.
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Forts. § 52
Aktuell kö till boende
Chef för avdelningen för mottagning Iréne Bengtsson informerar:
- 8 personer väntar på placering på särskilt boende, den person som väntat längst har
stått i kö sedan 2011-03-07
- 3 personer står i kö till korttidsvården
- 10 personer står i byteskö
- 1 person väntar på korttidsplats på sjukhuset
- det finns 1 ledig plats inom korttidsvården Almstigen och 2 platser på
Rickmansgården
- avdelningen har betalningsansvar för 3 dagar under april månad
Tillbud/arbetsskador
Under april månad har tre arbetsskador registrerats varav samtliga inom
äldreomsorgen och rörande fall, en vardera i nattpatrullen och hemtjänstgrupperna
Ljungbyhed och Centrum.
Två tillbud har registrerats under samma månad, båda rörande belastningsskador
inom avdelningen för stöd och omsorg personlig assistans.
Kvalitetsarbete
Socialchef Charlotte Johansson informerar om det processhjul som utarbetats för
2011 och som är en sammanställning av de processer som ska genomföras inom
ramen för ledningssystemet för kvalitet under 2011. Just nu pågår ett arbete för att
utarbeta kvalitetsmål inom avdelningen för mottagning och avdelningen för stöd och
omsorg.
Revisorernas uppföljning av granskningen av äldreomsorgen är ännu inte klar. Den
slutgiltiga revisionsrapporten väntas vara klar i maj-juni.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 53
Riktlinje för patientsäkerhet
SN 2011.0221

Ärendet
Utifrån ny lagstiftning inom patientsäkerhetsområdet (främst Patientsäkerhetslagen
SFS 2010:659) har MAS Charlotte Carlsson utarbetat en ny riktlinje för
patientsäkerhet för Klippans kommun.
Avsikten med den föreslagna riktlinjen är att systematisera arbetet som görs för att
säkra patientsäkerheten inom socialförvaltningen. I riktlinjen fastställs att det tydligt
ska dokumenteras hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är
fördelat inom kommunens olika verksamheter. Socialnämnden är ansvarig
vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården i Klippans kommun och som
sådan ansvarig för patientsäkerheten. Vårdgivaren är vidare ansvarig för att bedriva
ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att vidta åtgärder för att förebygga
vårdskador.
I och med den nya lagstiftningen har Socialstyrelsen fått utökade befogenheter att se
över vårdgivarnas patientsäkerhetsarbete. Patienter och närstående ska nu vända sig
direkt till Socialstyrelsen för att anmäla avvikelser inom vården, istället för som
tidigare hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Socialstyrelsen har också fått
utökade möjligheter att granska kommunernas arbete genom att utdöma prövotid för
organisationer och personer som begått misstag. Detta kan även gälla misstag som
begåtts av tidigare anställda.
Syftet med den nya lagstiftningen är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och
sjukvården genom att minska antalet vårdskador, oavsett om bristerna beror på
systemfel hos vårdgivaren eller på att vårdpersonal begått misstag. Vid anmälan
behöver till Socialstyrelsen behöver patienter och närstående inte uppge vem som
gjort felet utan bara att det har hänt. Enligt den föreslagna riktlinjen för
patientsäkerhet ska patienter tydligt informeras om vårdgivarens planerade åtgärder
efter en inträffad vårdskada samt om sina möjligheter att anmäla klagomål och
begära ersättning hos Socialstyrelsen.
Beslutsunderlag
Riktlinje för patientsäkerhet
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta föreslagen riktlinje vad gäller den nya Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).
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§ 54
Riktlinje för redovisning av patientsäkerhetsberättelse och
avvikelsestatistik
SN 2011.0222

Ärendet
Utifrån riktlinjen för patientsäkerhet har MAS utarbetat en ny riktlinje för
patientsäkerhetsberättelse och avvikelsestatistik i Klippans kommun. Enligt riktlinjen
ska de avvikelser inom hälso- och sjukvården som inträffar redovisas till
Socialnämnden två gånger årligen. Statistik rörande de avvikelser enligt Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) som inträffat under första halvåret skall sammanställas under
september månad och redovisas för Socialnämnden av MAS i oktober månad.
Avdelningscheferna ska vidare sammanställa en patientsäkerhetsberättelse där det
beskrivs vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och förebygga
vårdskador under året. Denna ska redovisas till Socialnämnden under februari månad
och ska från den första mars finnas tillgänglig vid förfrågan från myndigheter, t.ex.
Socialstyrelsen och Länsstyrelsen.
Patientsäkerhetsberättelsen skall informera om:
 avvikelser under året
 om vårdtagare/patient eller närstående har varit delaktiga vid uppföljningen
och hur de har informerats
 analys av orsaker till avvikelsen
 vidtagna åtgärder
 beslut om förebyggande åtgärder
 uppföljning av beslutade åtgärder
 beskrivning av hur erfarenheter från risk- och händelseanalyser har spridits i
verksamheten

För närvarande pågår åtgärder och uppföljning av patientsäkerheten inom både
avdelningen för stöd och omsorg och avdelningen för äldreomsorg. I och med att det
tillkommit ny lagstiftning är patientsäkerhetsberättelsen för i år ännu inte klar men
den förväntas kunna tas upp i socialnämndens sammanträde i juni.
Beslutsunderlag
Riktlinje för redovisning av patientsäkerhetsberättelse och avvikelsestatistik till
socialnämnden i Klippans kommun.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta föreslagen riktlinje vad gäller redovisning av patientsäkerhetsberättelse och
avvikelsestatistik till nämnden.
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§ 55
Förslag till förändrad ledningsorganisation inom äldreomsorgen
SN 2011.0224

Ärendet
Förslaget till förändring innebär att äldreomsorgens verksamheter i Ljungbyhed
organiseras i fyra enhetschefsområden uppdelat på Syrengården, Ljungbygården,
Rickmansgården och hemtjänst Ljungbyhed. På det sättet kan man minska antalet
underställda per enhetschef vilket underlättar genomförandet av kvalitetsarbete.
Syftet med att organisera Ljungbygården som en egen enhet är att fortsätta utveckla
verksamhetens kvalitativa innehåll genom att förutsättningarna för ett nära ledarskap
ökar. Förändringen skulle innebära att äldreomsorgen tillfälligt organiseras i elva
enhetschefsområden tom 2012-10-01 då verksamheten återigen organiseras i tio
enheter eftersom det nya särskilda boendet i kv. Väpnaren då planeras stå klart och
ska handlas upp och konkurrensutsättas.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förslaget till organisationsförändring.
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§ 56
Ansökan om prestationsersättning för införande av lokala
värdighetsgarantier 2011
SN 2011.0225

Ärendet
Utifrån den nationella värdegrunden för äldreomsorg finns det möjligheter att ansöka
om prestationsersättning för införande av lokala värdighetsgarantier inom
äldreomsorgen. Tanken bakom prestationsersättning är att regeringen vill stimulera
kommunerna till att införa lokala värdighetsgarantier. Regeringen har därför gett
Socialstyrelsen i uppdrag att besluta om och utbetala prestationsersättning till de
kommuner som förbereder och utvecklar lokala värdighetsgarantier. För Klippans del
rör det sig om 236 400 kr.
För att kvalificera sig måste socialförvaltningen också redovisa en plan över vad som
tänkts utföras inom ramen för värdighetsgarantin och hur pengarna ska användas.
Denna plan ska vara klar senast den 2011-10-15. Från förvaltningens sida ser man
värdighetsgarantierna som en möjlighet att kunna arbeta ytterligare med
kompetensutveckling och värdighetsfrågor.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ge socialförvaltningen i uppdrag att ansöka om prestationsersättning för införande
av lokala värdighetsgarantier under 2011.
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§ 57
Motion angående införande av Senior alert
SN 2011.0157

Ärendet
Ärendet gäller motion från Sverigedemokraterna om att införa Senior alert inom
äldreomsorgen i Klippans kommun. Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för
vård och omsorg som kan användas för att utveckla det preventiva arbetet inom
området. För varje vårdtagare som registreras i utges en prestationsersättning.
Klippans kommun har redan anslutit sig till Senior alert och berörd personal har fått
inloggningar i systemet.
Beslutsunderlag
Yttrande över motion ang. införande av Senior Alert
Beslut
Socialnämnden beslutar
att i yttrande till kommunfullmäktige föreslå att mot bakgrund av ovanstående anse
Jens Leanderssons (sd) med fleras motion om att införa Senior alert för besvarad.
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§ 58
Ensamkommande barn och ungdomar
SN 2011.0226

Ärendet
Ärendet gäller socialförvaltningens förslag om ett utökat mottagande av
ensamkommande barn/ungdomar. Detta föreslås i storleksordningen 5-8
barn/ungdomar genom ett ettårigt avtal med Migrationsverket och att mottagandet
sker i form av ett gruppboende tillsammans med Örkelljunga kommun. Även
Perstorps kommun har deltagit i diskussioner om ökat mottagande men kommer inte
att fatta några beslut om mottagande under 2011.
Kommunfullmäktiges nu gällande beslut om att teckna avtal med Migrationsverket i
första hand under ett års tid om mottagande av tre ensamkommande barn/ungdomar
fattades 2010-01-26 (§ 3). För att Migrationsverket ska teckna avtal med Klippan
måste kommunen dock ta emot minst fem barn vilket innebär att Klippans kommun
har startat mottagningen utan avtal, med de konsekvenser det innebär.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag
att föreslå kommunfullmäktige att Klippans kommun tecknar avtal med
Migrationsverket om ett utökat mottagande av ensamkommande
barn/ungdomar i storleksordningen 5-8 barn/ungdomar i form av ett ettårigt
avtal och att mottagandet sker i form av gruppboende tillsammans
med Örkelljunga kommun.
Yrkanden:
Hans-Bertil Sinclair (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag, med ändringen
”föreslå kommunfullmäktige att besluta om att Klippans kommun medges att teckna
avtal” samt att 5-8 barn/ ungdomar byts ut till 8 barn/ungdomar.
Frida Sandberg (sd) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
Propositionsordning:
Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att nämnden har beslutat i
enlighet med förvaltningens förslag.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att Klippans kommun medges att
teckna avtal med Migrationsverket om ett utökat mottagande av ensamkommande
barn/ungdomar omfattande 8 barn/ungdomar i form av ett ettårigt avtal och att
mottagandet sker i form av gruppboende tillsammans med Örkelljunga kommun.
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att ge Klippans kommun i uppdrag att utveckla samverkan med Perstorps kommun.
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§ 59
Processhjul 2011
SN 2011.0227

Ärendet
Arbetsgivaren informerar om att socialförvaltningen inom ramen för
ledningssystemet för kvalitet inom SoL, LSS, LVU, LVM och HSL utformat ett
processhjul för verksamheten under innevarande år 2011. Processhjulet är en del av
ledningssystemet för kvalitet och består av en förteckning över de processer knutna
till kvalitetsarbetet som ska genomföra under varje månad. Socialchef Charlotte
Johansson meddelar att processhjulet ska kompletteras med en punkt för årlig
översyn av ledningssystem för kvalitet vilken kommer att ske i september månad.
Beslutsunderlag
Processhjul
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ta informationen med godkännande till handlingarna.
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§ 60
Informationsärenden
Ärendet
Kammarrätten i Göteborg
Protokoll 2011-04-12 mål nr 1513-11 avseende ekonomiskt bistånd enligt SoL; fråga
om prövningstillstånd. Kammarrättens beslut: Kammarrätten meddelar
prövningstillstånd.
Förvaltningsrätten i Malmö
Dom 2011-04-12 mål nr 318-11 E avseende bistånd enl SoL. Domslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Beslut 2011-04-06 mål nr 2803-11 E avseende omedelbart omhändertagande enligt
LVU; fråga om avskrivning. Beslut: Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare
handläggning.
Dom 2011-04-07 mål nr 11393-10 avseende bistånd enligt SoL. Domslut:
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet avseende beslut den 22 juli 2010.
Förvaltningsrätten avslår överklagandena i övrigt.
Dom 2011-04-04 mål nr 16188-10 E avseende bistånd enligt SoL. Domslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Beslut 2011-04-05 mål nr 3078-11 E avseende omedelbart omhändertagande enligt
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM; nu fråga om avskrivning
i målet. Beslut: Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning.
Dom 2011-03-30 mål nr 219-11 E avseende bistånd enligt SoL. Domslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Klippans kommun Barn- och utbildningsnämnden
Beslut angående § 55 Motion om projekt socialtjänst/skola, drn 2011.61-4.
Beslut angående § 54 Skrivelse om öppen förskola, drn 2011.142-2.
Klippans kommun Kommunfullmäktige
Beslut angående § 26 Reglemente för socialnämnden – revidering, drn 2011.26-3.
Klippans kommun Kultur- och fritidsnämndens presidie
Beslut angående § 49 Avtal mellan socialförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen ang. skötsel av strövstigar och fornminnen, drn 2011.195-9.
Klippans kommun Kommunstyrelsen
Beslut angående § 71 Redovisning av intern kontroll av kost- och lokalvård 2010,
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drn 2011.211-1.
Sveriges Kommuner och Landsting SKL
Cirkulär 11:14 avseende vårpropositionen för år 2011-05-03
Barn och ungdomsrehabiliteringen Ängelholm
Skrivelse angående Sågen, mötesplats för barn och ungdomar med
funktionsnedsättningar i Klippan., drn 2011.162-1.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

15 (17)

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

16 (17)

Sammanträdesdatum

2011-05-03

§ 61
Kurser och konferenser
Ärendet
Tylösandsveckan 2011
Offentlighet och sekretess: för personal och politiker i socialtjänsten, den 19 maj
2011 på Hotell Tylösand, Halmstad.
Om Janne Josefsson kommer!, 18 respektive 19 maj 2011, på Hotell Tylösand,
Halmstad.
Rainbow, Sweden
Vart är beroende- och missbrukarvården på väg?, den 25-26 augusti 2011, ABFhuset, Sveavägen 41, Stockholm.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 62
Delegationsärenden
Ärendet
Delegationsrapport från Avdelningen för mottagning
Enheten för biståndshandläggning, 2011-04-01—2011-04-30
Enheten för biståndshandläggning, 2011-03-01—2011-03-31
Enheten för biståndshandläggning, 2011-02-01—2011-02-28
Enheten för biståndshandläggning, 2011-01-01—2011-01-31
Enheten för biståndshandläggning, 2010-07-01—2010-07-31
Enheten för biståndshandläggning, 2009-06-01—2009-06-30
Staben
Utredningssekreterare, 2011-05-19
Sociala utskottet
2011-04-07 §§ 53-70
2011-04-28 §§ 71-82
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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