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Sessionssalen Kommunhuset kl 18.00 - 19.50

Beslutande

Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande
Bengt Tollstadius (fp), ersätter Janeth Nilsson-Norén (c)
Boris Svensson (s) 2:e vice ordförande
Jacob von post (m) ledamot
Jörgen Bjerknaes (mp) ledamot
Peter Kromnow (kd) ledamot
Gunilla Svensson (s), ledamot
Mats Waldemarsson (s), ledamot
Jan Rosenqvist (sd), ledamot

Övriga närvarande

Elsebeth Persson (m), ej tjg ersättare
Ellinor Varady (m), ej tjg ersättare
Gun Samuelsson (s), ej tjg ersättare
Sonja Bengtsson (sd), ej tjg ersättare
Gunilla Abrahamsson, socialchef
Carina Pihlwret, avdelningschef för äldreomsorgsavd
Tanja Mattsson, avdelningschef för stöd och omsorgsavd
Leif Nilsson, avdelningschef för mottagningavd
Bengt-Inge Davidsson, ekonom
Gun Bylund, enhetschef § 79
Susann Jönsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Jan Rosenqvist (sd)
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och tid

Socialförvaltningen

Sekreterare
____________________________________________
Susann Jönsson
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Hans-Bertil Sinclair (m)
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____________________________________________
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§ 74 Information om ekonomi, personalärende, sjukstatistik,
tillbud/arbetsskador, aktuell kö till boende, utvecklingsarbete och
ensamkommande barn.
§ 75 Årshjul 2013
§ 76 Yttrande gällande överenskommelse med Länsstyrelsen
§ 77 Ändring av praxis gällande Habiliteringsersättning
§ 78 Integrerad verksamhet för unga med riskbruk/missbruk- Maria Skåne
Nordväst.
§ 79 Införande av lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen
§ 80 Förändring utav växelvårdens platser på Åbyhem till Särskilt boende
platser
§ 81 Förlängning lokalt avtal – Familjens hus
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§ 74
Information om ekonomi, personalärende, sjukstatistik,
tillbud/arbetsskador, aktuell kö till boende, utvecklingsarbete och
ensamkommande barn
Ärendet
Ekonomi
Socialnämndens Tertialuppföljning 1 för 2013 redovisas genom Stratsys. Gällande
de olika fokusområden har ledningen satt gult och grönt på dessa område. Gällande
ekonomi är det rött då prognosen just nu ligger på – 1,5 miljoner för innevarande år.
Det som sticker ut jämfört med budget är institutionsplaceringar, korttidsvård,
personalkostnader samt försörjningsstöd.
Personalärende
Christer Hellberg kommer att vara visstidsanställning som enhetschef fram till
2014-01-31. Äldreomsorgen håller på med 2 nyrekryteringsförfarande av
enhetschefer. Ca 80 sökande till dessa 2 tjänster.
Enhetschef Linda Lidberg på bistånd/mottagningsavdelningen har lämnat in sin
uppsägning och avslutar sin anställning 130630.
Sjukstatistik
Sjukstatistiken för maj är 5,04 %
Tillbud och arbetsskador
Ej inkommit uppgifter.
Aktuell kö till särskilt boende
Idag finns 15 i kö, den som väntat längst har stått i kö sedan 130207.
Ensamkommande barn
De 5 ungdomar som bor på HVB-hemmet. Under sommaren kommer ungdomarna
ha sommarskola samt att de flesta kommer att ha sommarjobb/praktik.
Utvecklingsarbete
Gällande utvärdering av omorganisationen har ledningen startat upp arbetet och
genomlyst vad som i första hand ska arbetas med. De områden de i nuläget ska titta
på är LSS-insatser, Barn, unga och familj samt beroende. De fackliga
organisationerna önskar finnas med som en referensgrupp i detta arbete.
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att notera informationen
_____________
Signatur justerare
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§ 75
Årshjul 2013
SN.2013.0306-1.710

Ärendet
Förvaltningen redovisar årshjul för 2013 i enlighet med vårt ledningssystem för
kvalité.
Årshjulet är en sammanställning av vissa processer och avrapporteringar som sker
under 2013.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2013-05-27.
Bil SN § 75/13
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att informationen om årshjulet läggs till handlingarna.
_____________
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§ 76
Yttrande gällande överenskommelse med Länsstyrelsen
SN2013.0303-1.752

Ärendet
Klippans Kommun tar genom Migrationsverket tillsammans med Örkelljunga
kommun emot ensamkommande barn. Ett nytt avtal är på väg till
Kommunfullmäktige i Klippan för beslut.
Utöver detta placerar Migrationsverket asylsökande personer i Klippans kommun,
det kan vara familjer med barn och det kan vara enskilda individer. Kommunen har i
dag inte något avtal om att ta emot dessa personer varför vi inte på ett strukturerat
och organiserat sätt kan söka bidrag för kostnader som vi är berättigade till. Vi har
också en sämre möjlighet till planering för integrationsarbete för dessa och för
skolgång för de barn som placeras här.
Skulle Klippans kommun upprätta en överenskommelse med Länsstyrelsen om att ta
emot flyktingar erhåller kommunen en årlig ersättning som kan användas till att
finansiera en flyktingsamordnare. Ett avtal underlättar även möjligheterna till att
söka bidrag för externa aktörer. En överenskommelse med Länsstyrelsen innebär att
Klippans kommun förbinder sig att ta emot exempelvis 10 asylsökande och
Migrationsverket placerar motsvarande antal. Viktigt att veta är att i antalet som
kommunen förbinder sig för, får man räkna in de som tas emot i avtalet om
ensamkommande barn.
Beslutsunderlag
Förslag till överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända
invandrare, Länsstyrelsen Skåne och Klippans Kommun
Bil SN § 76/13
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att godkänna yttrandet gällande överenskommelse med Länsstyrelsen Skåne
gällande mottagande och bosättning av nyanlända invandrare enligt bilaga.
Jan Rosenqvist (sd) reserverar sig mot beslutet.
_________________
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§ 77
Ändring av praxis gällande Habiliteringsersättning
SN.2013.0309-1.790

Ärendet
Bakgrund:
En person som har daglig verksamhet enligt LSS får en ersättning om 41 kr per
heldag eller 29 kr per halvdag. Vanligtvis uppfattas habiliteringsersättning som den
lön man som brukare får när man jobbar på daglig verksamhet. Om brukaren vill
vara kvar i daglig verksamhet efter att denne fyllt 65 år så kan personen vara det men
den praxis vi idag arbetar utifrån är att man då inte får behålla sin
habilteringsersättning.
Förslag till ändring:
Enligt Lagen om Stöd och Service (1993:387) §9 ska daglig verksamhet erbjudas till
personer i yrkesverksam ålder. I arbetslivet har man idag rätt att arbeta till 67 års
ålder, därför föreslår socialförvaltningen en anpassning av praxis för
habiliteringsersättning till övriga arbetslivet så att man som brukare har rätt att få
habiliteringsersättning fram tills man fyllt 67 år.
Uppskattad kostnad:
Habiliteringsersättning motsvarande heltid inom daglig verksamhet kostar ca 9840 kr
per år och person. För halvtid är den uppskattade kostnaden 6960 kr per år och
person. I nuläget finns två personer inom daglig verksamhet som fyllt 65 men inte 67
år. Ytterligare en person fyller 65 år under 2013.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-05-24.
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att fastställa riktlinjen att betala habiliteringsersättning till brukare inom daglig
verksamhet fram till och med 67 års ålder.
____________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

7 (16)

Sammanträdesdatum

2013-06-04

§ 78
Integrerad verksamhet för unga med riskbruk/missbrukMaria Skåne Nordväst
SN.2013.0310-1.750

Ärendet
Socialförvaltningen föreslår att Klippans kommun tecknar avtal om deltagande i
integrerad verksamhet för unga med riskbruk/missbruk- Maria Skåne Nordväst.
Nämnden har tidigare fattat beslut om att delta förutsatt att Helsingborg, Ängelholm,
Örkelljunga och Åstorp också fattar beslut om att delta.
I nuläget har av dessa kommuner Helsingborg och Ängelholm beslutat om att delta,
Åstorp har valt att inte delta, Örkelljunga kommer fatta beslut om huruvida de ska
delta under juni månad 2013. Även Båstads kommun som kommit in senare i
processen kommer fatta beslut om huruvida de ska delta under juni månad 2013.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-05-24.
Bil SN § 78/13
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att ge socialförvaltningen i uppdrag att teckna avtal om att delta i Maria.
Skåne Nordväst
______________
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§ 79
Införande av lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen
SN.2013.304-1.770

Ärendet
Socialtjänstlagen styr äldreomsorgens verksamheter. Här ingår sedan 1 januari 2011
en nationell värdegrund för äldreomsorgen (5 kap. 4 § SoL). Den säger att arbetet
inom äldreomsorgen ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande.
Socialtjänstlagen har också fått en ny bestämmelse som säger att äldre personer ska,
så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan
lättåtkomlig service ska ges (5 kap. 5 § SoL).
För att äldreomsorgen skall kunna garantera den enskilde brukaren detta, så kommer
äldreomsorgen att införa tre lokala värdighetsgarantier. Över tid kommer fler
garantier att införas. De lokala värdighetsgarantierna kommer att sträcka sig från
biståndshandläggarnas beslut till verkställigheten, det vill säga både i det ordinära
boendet samt det särskilda boendet.
Information om de lokala värdighetsgaranterna kommer att publiceras på Klippans
kommuns hemsida och i lokalpressen. Dessutom kommer information ges i det
lokala pensionärsrådet och på de befintliga mötesplatserna som finns runt om i
kommunen.
Lokal värdighetsgaranti nr 1:
Delaktighet och inflytande
Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med din
kontaktman och att ni tillsammans upprättar en individuell genomförandeplan,
utifrån det skriftliga beslut som ligger till grund för insatserna. Samtalen och den
individuella genomförandeplanen underlättar för dig att framföra synpunkter och att
vara delaktig i hur dina beviljade insatser genomförs. Insatserna utformas efter dina
resurser och förmågor. Om du har behov av tätare samtal skall detta tillgodoses.
Planen skall vara upprättad inom tre veckor från att insatserna påbörjats.
Lokal värdighetsgarant nr 2:
Delaktighet självbestämmande
Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar att personalen bemöter dig med respekt,
hänsyn och artighet så att du lätt kan framföra dina önskemål och synpunkter.
Lokal värdighetsgaranti nr 3:
Aktiv och meningsfull tillvaro
Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig att du varje månad får ett
månadsblad där våra aktiviteter, alltifrån kulturella som fysiska aktiviteter
presenteras. Detta blad delas ut av kontakmannen.
Signatur justerare
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Om vi inte håller vad vi lovar:
Tar du kontakt med personalen på din enhet. Du garanteras en kontakt inom två
vardagar med enhetschefen. Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar att
enhetschefen erbjuder ett samtal kring vad som hänt, vilka åtgärder som vidtas och
vad som ska göras för att det inte skall hända igen. När vi inte lever upp till garantin,
dokumenterar enhetschefen vad som hänt och vilka åtgärder som gjorts. Dina
synpunkter är mycket viktiga i vårt arbete för att vi hela tiden ska kunna utveckla och
förbättra vårt arbete.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-05-27.
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att införande och publicering av lokala värdighetsgarantier görs i Klippans kommun.
_____________
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§ 80
Förändring utav växelvårdens platser på Åbyhem till Särskilt
boende platser
SN.2013.0319-1.771

Ärendet
Utifrån det ökade behovet utav särskildaboendeplatser som accelererat från årsskiftet
2012-2013 är förslaget att återställa de 5 lägenheterna på Åbyhem som idag används
för växelvård till särskildaboendeplatser. Växelvårdsplatserna överförs till
kortvårdens verksamhetsormåde.
Det leder till att Äldreomsorgen utökar särskilda boende platser med 5,
kortvårdsplatserna ligger kvar som tidigare på 9 platser och växelvården med 4-5
platser. Det finns utrymme under tiden som vi ställer om till hemtagningsteam att
använda ytterligare 4 korttidsplatser.
Förslag till åtgärder
Överföra växelvården till kortvården.
Öppna upp 5 nya särskilda boende platser på Åbyhem med start augusti – september
2013.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-05-27.
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att socialnämnden fattar beslut om utökning med 5 särskilda boende platser.
Att socialnämnden fattar beslut att överföra växelvården till kortvården.
Att socialnämnden fattar beslut om att vid behov använda de ytterligare 4
korttidsplatser som finns tillgängliga.
________________
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§ 81
Förlängning lokalt avtal – Familjens hus
SN 2013.0324-1.752
Ärendet
Genom socialförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen bedriver Klippans
kommun tillsammans med Region Skåne och Capio en familjecentralliknande
verksamhet kallad Familjens hus.
Verksamheten skulle bedrivas i projektform under perioden 2012-04-01 -2013-04-01 för att därefter utvärderas.
Styrgruppen beslutade under våren att förlänga projektperioden till den 31
augusti.
Nu har det visat sig att det är ett problem för våra samarbetspartners
Primärvården i Klippan och Capio i Klippan då de behöver ett gällande avtal
för att erhålla ersättning för verksamheten.
Därför föreslår styrgruppen att man skall förlänga befintligt avtal till den 31
december 2013 med justering för eventuella hyresuppräkningar.
Samt att man under hösten presenterar en utvärdering för att ta ställning till
eventuellt nytt avtal innan årsskiftet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-06-03.
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att uppdra åt Socialchef att förlänga befintligt avtal gällande projektet Familjens
hus t.o.m 131231
_______________
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§ 82
Informationsärenden
Ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö
Dom 2013-04-25 Mål nr 3978-13 Avseende omedelbart omhändertagande enligt
lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga. Domslut: Förvaltningsrätten
fastställer det underställda beslutet.
Dom 2013-04-26 Mål nr 12165-12 Avseende bistånd enligt SoL
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2013-04-30 Mål nr 1424-13 Avseende bistånd enligt SoL
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2013-05-10 Mål nr 11096-12 Avseende Ansökan om flyttningsförbud enl lagen
(1990:52) ned särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Domslut: Förvaltningsrätten bifaller ansökan och beslutar med stöd av 24 § LVU att
XX inte får flyttas från familjehemmet XX. Flyttningsförbudet gäller omedelbart och
tills vidare.
Dom 2013-05-16 Mål 4240-13 Avseende Omedelbart omhändertagande enligt lagen
om vård av unga.
Domslut: Förvaltningsrätten fastställer de underställda besluten.
Dom 2013-05-17 Mål nr 2879-13 Avseende bistånd enligt SoL
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom2013-03-23 Mål nr 4472-13 Avseende beredande av vård enligt LVM
Domslut: Förvaltningsrätten bifaller ansökan och beslutar att XX ska beredas vård
med stöd av 4 § LVM
Kammarrätten i Göteborg
Dom 2013-05-03 Mål nr 1194-13 Avseende beredande av vård enligt lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga(LVU) Domslut: Kammarrätten bifaller
överklagandet och avslår, med ändring av förvaltningsrättens dom, Socialnämnden i
Klippans kommuns ansökan om beredande av vård enligt LVU av XX och XX.
Dom 2013-05-22 Mål nr 1559-13 Avseende beredande av vård enligt LVU
Domslut: Kammarrätten i Göteborg avslår överklagandena.
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Stiftelsen social samfond
Det finns medel med 2445,71 kr att disponera för utdelning ur Stiftelsen social
samfond.
Klippans kommun
Kommunstyrelsen
Protokoll 2013-05-08 § 63 Motion om att förbättra situationen för kommunens
hemlösa.
Kommunstyrelsens beslut: Ärendet återremitteras till Socialnämnden för en tydligare
kartläggning av de hemlösa i Klippans kommun.
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att notera informationen
_____________
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§ 83
Kurser och konferenser
Ärendet
Kommunikation, retorik, argumentationsteknik och kroppsspråk – specialkurs
för förtroendevalda !
Datum: 2013-06-14 Plats: Hotel Åhusstrand, Åhus. Avgift 2 495 kr exkl moms.
Antalet deltagare är begränsat till absolut max 10 personer, så först till kvarn….
Juridisk temadag om socialpsykiatri samt neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
Datum. 2013-06-18 Plats Sturup Airport Hotel, Sturup. Avgift 1 895 kr exkl moms.
Under denna temadag ges praktisk juridisk vägledning i ansvarsfördelning och
gränsdragning mellan olika aktörers ansvar vid handläggning och genomförande av
insatser som rör unga och vuxna med ohälsa, psykisk eller neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Ett särskilt fokus kommer under dagen att ges på ärenden med
sammansatt problematik.
Försörjningsstöd samt nya regler om jobbstimulans, praktik och
kompetenshöjande verksamhet.
Datum: 2013-08-30 Plats. Stockholm Avgift 2 250 kr exkl moms.
Regeringen förslår i en ny proposition regler som syftar till att stimulera enskilda till
arbete. Samtidigt föreslås utökade möjligheter för socialtjänsten att anvisa plats i
praktik och kompetenshöjande verksamhet. Under temadagen kommer att tas upp
handläggning av försörjningsstödsärenden samt praktisk tillämpning av de föreslagna
reglerna. Dessutom ges kunskap om regelverket om ekonomiskt bistånd samt
centrala och aktuella domar om försörjningsstöd.
Vikten av ett gemensamt förhållningssätt i arbetet med ensamkommande barn
och ungdomar.
Datum: 2013-09-17 Stockholm, 2013-09-18 Göteborg, 2013-09-19 Växjö.
En utbildningsdag för politiker och tjänstemän som möter ensamkommande barn och
ungdomar.
Beslut
Socialnämnde beslutar
Att notera informationen
_______________
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§ 84
Redovisning av genomgångna konferenser
Ärendet
Ingen av deltagarna har varit på konferens under föregående månad.

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att notera informationen
__________

Signatur justerare
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§ 85
Delegationsärende

Ärendet
Sociala utskottet
SU 2013-05-13 § 73
SU 2013-05-16 §§ 74 - 86
SU 2013-05-23 §§ 87 – 91
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att notera informationen
____________

Signatur justerare
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