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§ 80
Information om ekonomi, personalärende, sjukstatistik, aktuell kö till
boende, tillbud/arbetsskador, kvalitetsarbete
Ärendet
Socialchef Charlotte Johansson informerar om:
Ekonomi
Efter att den ekonomiska redovisningen för juni månad blivit klar är den nya
prognosen för förvaltningens årsresultat ett underskott om ca 9.8 miljoner kr. Detta
är en något sämre prognos än efter maj månad då underskottet beräknades till ca 9.5
miljoner kronor för 2011. När det gäller de enskilda avdelningarna ligger prognosen
för avdelningen för stöd och omsorg på -1.6 miljoner kr, avdelningen för
äldreomsorg på +1 miljon kr och för avdelningen för mottagning på -8.9 miljoner kr.
Redovisningen för juli månad är ännu inte klar utan rapporteras vid nästa möte. Dock
är det klart att kostnaden för försörjningsstöd under juli månad har varit ca 751 tkr
vilket är den lägsta för i år.
Personalärende
Rekrytering inom de olika avdelningarna pågår för närvarande.
Sjukstatistik
Sjukstatistiktalet för Socialförvaltningen under perioden januari-juli 2011 månad var
5.09 %, vilket är något lägre än efter juni månad så siffran var 5.53 %. För enbart
juni månad var sjukfrånvaron 4.04 % och motsvarande för juli månad 2.27 %.
Aktuell kö till boende
7 personer står i kö till särskilt boende, varav 2 till korttidsboende. Den person som
väntat längst har stått i kön sedan den 8 juni.
Tillbud/arbetsskador
Denna informationspunkt utgår. Statistiken för tillbud/arbetsskador för juni och juli
månad kommer att rapporteras vid kommande möte.
Kvalitetsarbete
Den omorganisation och efterföljande omflyttning som genomförts i förvaltningen
har redan nu fört med sig flera av de kvalitetshöjande effekter som det fanns
förhoppning om. Framför allt har samarbetet mellan handläggare inom olika enheter
underlättats och förändringen har lett till att personalen hittar nya och mer effektiva
rutiner och arbetssätt.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 81
Information om avhysningar i Klippans kommun
Ärendet
Enhetschef inom enheten för utredning av vuxna Sofia Hässledal närvarar vid
sammanträdet för att informera om Klippans kommuns policy vad gäller avhysningar
och i synnerhet avhysningar av barnfamiljer.
Frågan om hur Klippan hanterar avhysningar och hur kommunen arbetar för att
undvika dessa väcktes efter en tidningsartikel med statistik om avhysningar av
barnfamiljer i Skåne där Klippans kommun inte fanns med. Detta kan bero på att
Klippan hittills inte haft någon avhysning av en barnfamilj under 2011. Avhysningar
är överhuvudtaget ovanliga i kommunen och det är normalt sett bara ett fåtal fall per
år som når så långt. Reglerna kring avhysning ser ut så att en hyresvärd är skyldig att
uppmärksamma socialförvaltningen redan i ett tidigt skede. Förvaltningen är i sin tur
skyldig att hantera ärendet, d.v.s. utreda skäl för utebliven hyra och vilka behov som
finns. De tre senaste åren har förvaltningen intensifierat sitt samarbete med
hyresvärdarna i kommunen och vill nu aviseras redan vid den första missade hyran.
Hjälp som förvaltningen kan erbjuda till enskilda som har problem att betala sin hyra
är bland annat stöd till en avbetalningsplan, hjälp att ansöka om försörjningsstöd,
andra bidrag eller att söka om uppskov på hyran. När den första aviseringen når
förvaltningen görs även en kontroll om det finns barn skrivna på adressen. Finns barn
i familjen har man ett särskilt ansvar och ärendet utreds vidare inom enheten för
utredning av barn, unga och familjer.
Om den enskilde inte lyckas betala går frågan till Kronofogdemyndigheten. Beslutar
myndigheten om att avhysning ska ske går ett brev ut till socialförvaltningen med
datum för utförandet. Om det finns barn i hushållet finns handläggare från
socialförvaltningen på plats vid avhysningen för att hantera den akuta situationen.
Förvaltningen kan då bland annat erbjuda tillfällig bostad på jourboende och
vandrarhem.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 82
Statistikrapport för socialjouren i Helsingborg första halvåret 2011
SN 2011.0420

Ärendet
Från och med januari 2011 ingår Klippans kommun i den gemensamma socialjour
som upprättats för kommunerna inom SkåneNordväst. Nu har verksamheten varit
igång under ett halvår och en rapport med statistik över jourens verksamhet har
sammanställts. Bilaga sn 82/11.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-02
Sammanställning statistik från socialjouren SkåneNordväst första halvåret 2011
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
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§ 83
Handlingsplan för Socialförvaltningen systematiska arbetsmiljöarbete
2011
SN 2011.0429

Ärendet
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter är alla arbetsgivare skyldiga att bedriva ett
systematiskt arbetsmiljöarbete samt att dokumentera planerade åtgärder.
Socialförvaltningen har presenterat ett förslag till handlingsplan för det systematiska
arbetsmiljöarbetet under 2011. Förslaget består av tre punkter:




Implementering av den nya samverkansorganisationen utifrån förvaltningens
nya organisation.
Samtliga samverkansgrupper med fackliga representanter och
arbetsgivarerepresentanter deltar i utbildning för Gunnar Hansson under
september månad 2011.
Rutiner för analys av inrapporterade tillbud och arbetsskador ska utarbetas.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-02
Beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa föreslagen handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom
Socialförvaltningen för 2011.
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§ 84
Personligt ombud i Klippans kommun- Redovisning av 2010 års
verksamhet
SN 2011.0419

Ärendet
Personliga ombud är till för att stödja personer med psykiska funktionshinder att få
sina behov och rättigheter tillgodosedda. Det är frivilligt för kommunerna att bedriva
verksamhet med personligt ombud men statsbidrag utgår som täcker en del av
kostnaderna.
Inför beslut om statsbidrag för 2011 vill Länsstyrelsen ha en redovisning av 2010 års
verksamhet inom området samt vilka planer som finns för 2011. Sedan år 2008
samarbetar Klippans kommun med Båstad och en heltidstjänst som personligt ombud
delas av kommunerna. Även kostnaderna för tjänsten delas lika av kommunerna. I
Klippans kommun finns en särskild styrgrupp som följer upp verksamheten genom
regelbundna träffar där personligt ombud informerar om vad som görs, svårigheter,
systemfel och utvecklingsområden.
Förvaltningen föreslår en fortsättning av verksamheten personligt ombud i
samverkan med Båstad enligt samverkansavtal.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-23
Förvaltningens redovisning av 2010 års verksamhet inom personligt ombud
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens redovisning av 2010 års verksamhet av personligt
ombud och översända denna till Länsstyrelsen och
att fortsätta verksamheten i samverkan med Båstads kommun enligt
samverkansavtal.
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§ 85
Gallring av arkivhandlingar Socialförvaltningen
SN 2011.0414

Ärendet
Kommunarkivarien ber i en skrivelse till socialnämnden om tillstånd att få
digitalisera, binda in samt gallra i vissa av Kommunala handikapprådets (KPR) och
Kommunala pensionärsrådets (KPR) kallelser, protokoll och bilagor. Bakgrunden är
dels att en del av handlingarna är fuktskadade och dels att man vill förbereda för och
utveckla den framtida arkiveringen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-02
Skrivelse hemställan om att få verkställa gallring av arkivhandlingar
Beslut
Socialnämnden beslutar
att samtliga bilagor tillhörande rådens protokoll samt kallelser digitaliseras i sin
helhet från äldsta handling och framdeles,
att rådens protokoll fr.o.m. 2010 och framdeles digitaliseras,
att rådens protokoll t.o.m. 2009 binds in 2x3 volymband enligt följande:







KHR 1981-1989
KHR 1990-1999
KHR 2000-2009
KPR 1979-1989
KPR 1990-1999
KPR 2000-2009

att stå för kostnaderna för inbindningen, c:a 500 kronor/band samt
att när digitaliseringen är genomförd, gallra originalhandlingarna, de fuktskadade
handlingarna omedelbart och övriga efter den av Socialnämnden antagna
Dokument- och ärendehanteringsplanen.
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§ 86
Informationsärenden
Ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö
Dom 2011-07-22 mål nr 2267-11E avseende bistånd enligt SoL. Domslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2011-06-22 mål nr 2963-11E avseende bistånd enligt SoL. Domslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2011-03-08 mål nr 10975-10 avseende bistånd enligt SoL i form av boende på
internatskola. Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Kammarrätten i Göteborg
Protokoll 2011-06-07 mål nr 2430-11 avseende bistånd enligt SoL i form av boende
på internatskola; fråga om prövningstillstånd. Beslut: Kammarrätten meddelar inte
prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
Socialstyrelsen
Beslut 2011-06-14 avseende ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet
enligt LSS. Beslut: Socialstyrelsen bifaller ansökan.
Information om att Socialstyrelsen publicerat handboken Våld – Handbok om
socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
Polismyndigheten i Skåne
Handling med information och underrättelse till målsäganden 2011-05-23 avseende
stöld av rullator.
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 11:23 med information om konsekvenser av skärpta behörighetsregler och
legitimation för lärare och förskollärare till följd av ändringar i skollagen.
Cirkulär 11:27 med information om Arbetsdomstolens dom 2011 nr 33 avseende om
det förelegat laga grund för avsked av läkare som framkallat hot.
Cirkulär 11:29 med information om ändringar vad gäller ansvarfördelningen mellan
bosättningskommun och vistelsekommun inom SoL och LSS.
Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län
Förteckning över antalet platser för ensamkommande barn och ungdomar i Skånes
kommuner samt skrivelse Ensamkommande barn och ungdomar – fler platser
behövs.
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Forts § 86
Klippans kommun Kultur- och fritidsförvaltningen
Rapport om FaR (Fysisk aktivitet på Recept)- verksamheten i Klippan 2010.
Klippans kommun Kultur- och fritidsnämndens presidium
Sammanträdesprotokoll 2011-05-18 § 71 Avtal mellan socialförvaltningen och
kultur- och fritidsförvaltningen ang. skötsel av strövstigar och fornminnen.
Klippans kommun Folkhälsorådet
Protokoll från sammanträde 2011-06-14.
Kommunalförbundet Medelpunkten
Protokoll från sammanträde 2011-03-28
Protokoll från sammanträde 2011-05-30
Socialförvaltningen Klippans kommun
Tillfällig förteckning över utställare av check för veckorna 28-30 2011, samt
ordförandebeslut fattat av Socialnämndens ordförande Hans-Bertil Sinclair 2011-0613 med godkännande av förteckningen.
Avtal tecknat mellan Socialförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen i
Klippans kommun angående skötsel av strövstigar och fornminnen.
Klippans kommun Revisorerna
Kallelse/inbjudan till revisorernas årliga granskning av Klippans kommuns
verksamhet, den 15 november 2011 kl. 08.30 i Sessionssalen Kommunhuset.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 87
Kurser och konferenser
Ärendet
Kommunförbundet Skåne
Att möta och arbeta med ensamkommande barn och flyktingbarn, 15 september 2011
på Tyringe Kurhotell i Tyringe.
Vikten av internkontroll – om bl a ansvar, regelsystem och den praktiska
tillämpningen, 8 september 2011 på Sturup Airport Hotel i Sturup.
Regionförbundet Södra Småland
Vikten av ett gemensamt förhållningssätt i arbetet med ensamkommande barn och
ungdomar, 13 oktober i Växjö, 20 oktober i Göteborg och 17 november i Stockholm,
samtliga år 2011.
Dansk äldreomsorg som står för framtidens utveckling, studieresa med
Regionförbundet Södra Småland, 28-29 september eller 29-30 november 2011, i
Köpenhamn.
Länsstyrelsen i Skåne län
”Vi ska göra det vi ska göra – men vi ska göra det tillsammans”, en konferens om
social oro, sociala risker och hur vi ska bli bättre på att stärka den sociala
hållbarheten i länet. 6 september 2011 på Länsstyrelsen i Malmö.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialdepartementet
Tillsammans bygger vi framtidens socialtjänst!, 21 september 2011 i Lund.
Barnsäkerhetsrådet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Barnsäkerhetskonferens i Karlstad, 3-4 oktober 2011 på Karlstad Congress Culture
Center i Karlstad.
Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Malmö stad
Det goda samarbetet vid Familjecentralerna i Skåne: med fokus på det förebyggande
psykosociala arbetet, 26 september 2011 i aulan på Skånes universitetssjukhus i
Lund.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anmäla Hans-Bertil Sinclair (m), Janeth Nilsson-Norén (c) och Boris Svensson (s)
till seminariet Att möta och arbeta med ensamkommande barn och flyktingbarn,
att anmäla Hans-Bertil Sinclair (m) till konferensen Tillsammans bygger vi
framtidens socialtjänst! samt
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Forts § 87
att anmäla Hans-Bertil Sinclair (m), Boris Svensson (s), Janeth Nilsson-Norén (c)
och Peter Kromnow (m) till konferensen Det goda samarbetet vid
Familjecentralerna i Skåne: med fokus på det förebyggande psykosociala
arbetet.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2011-08-09

§ 88
Delegationsärenden
Ärendet
Delegationsrapport från Avdelningen för mottagning
Enheten för biståndshandläggning, 2011-01-01—2011-01-31
Enheten för biståndshandläggning, 2011-03-01—2011-03-31
Enheten för biståndshandläggning, 2011-04-01—2011-04-30
Enheten för biståndshandläggning, 2011-05-01—2011-05-31
Enheten för biståndshandläggning, 2011-06-01—2011-06-30
Enheten för biståndshandläggning, 2011-07-01—2011-07-31
Enheten för utredning av vuxna, 2011-03-01—2011-03-31
Enheten för utredning av vuxna, 2011-04-01—2011-04-30
Enheten för utredning av vuxna, 2011-05-01—2011-05-31
Enheten för utredning av vuxna, 2011-06-01—2011-06-30
Enheten för utredning av vuxna, 2011-07-01—2011-07-31
Enheten för utredning av barn, 2011-03-01—2011-03-31
Enheten för utredning av barn, 2011-04-01—2011-04-30
Enheten för utredning av barn, 2011-05-01—2011-05-31
Enheten för utredning av barn, 2011-06-01—2011-06-30
Enheten för utredning av barn, 2011-07-01—2011-07-31
Sociala utskottet
2011-04-07 §§ 53-70
2011-04-28 §§ 71-82
2011-05-19 §§ 83-96
2011-06-09 §§ 97-114
2011-06-30 §§ 115-127
2011-07-28 §§ 128-134
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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