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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2013-01-08

1-7

Plats och tid

Sessionssalen, kommunhuset kl 18.00-20.00

Beslutande

Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande
Janeth Nilsson-Norén (c) 1:e vice ordförande
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

Ellinor Varady (m) e tjg ersättare
Gun Samuelsson (s), ej tjg ersättare
Jan Wallgren (s) ej tjg ersättare
Sonja Bengtsson (sd), ej tjg ersättare
Gunilla Abrahamsson, socialchef
Bengt Einarsson, vik avdelningschef för Mottagningsavd
Carina Pihlwret, avdelningschef för äldreomsorgsavd
Bengt-Inge Davidsson, ekonom
Amela Prsic, nämndsekreterare

Utses att justera

Jacob von Post (m)

Justeringens plats
och tid

Socialförvaltningen 2013-01-16

Sekreterare
____________________________________________
Amela Prsic
Ordförande
____________________________________________
Hans-Bertil Sinclair (m)
Justerare
____________________________________________
Jacob von Post (m)

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

Klippans kommun, Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2013-01-08

Datum för anslags
uppsättande

2013-01-16

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen i Klippan

Underskrift

Amela Prsic

Datum för anslags
nedtagande

2013-02-06

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2013-01-08

Innehållsförteckning:
§ 1 Information om konomi, personalärenden, sjukstatistik, tillbud/arbetsskador,
aktuell kö till boende, kvalitetsarbete och ensamkommande barn
§ 2 Lokalförändringar Socialförvaltningen 2013
§ 3 Internkontrollplan 2013
§ 4 Informationsärenden
§ 5 Kurser och konferenser
§ 6 Redogörelse för genomgångna konferenser
§ 7 Delegationsärenden
§ 8 Övrigt
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Sammanträdesdatum

2013-01-08

§1
Information om ekonomi, personalärenden, sjukstatistik,
tillbud/arbetsskador, aktuell kö till boende, kvalitetsarbete och
ensamkommande barn
Ärendet
Ekonomi
Socialchef Gunilla Abrahamsson informerar om det aktuella ekonomiska läget för
Socialförvaltningen. Resultatet för 2012 ser ut att hamna på c:a -9,8 mnkr.
Personalärenden
Socialchefen redogör för aktuellt personalläge.
Sjukstatistik
Sjukstatistiktalet för december månad är 6,01 procent.
Tillbud och arbetsskador
Arbetsskador:
Avdelningen för äldreomsorg: Plats:
Hemtjänst Väst
Hemtjänst Väst
Hemtjänst Väst
Tillbud:
Avdelningen för mottagning:

Avdelningen för äldreomsorg:

Typ av arbetsskada:
Hot/våld
Belastning
Färdolycka

Typ av tillbud:
Fall/färdolycka/fall
Plats:
Hemtjänst Centrum

Typ av tillbud:
Hot/våld

Aktuell kö till boende
Det är 5 personer som står i kö till särskilt boende. Den som har väntat längst har
väntat sedan den 12 november 2012.
Kvalitetsarbete
Äldreomsorgschef Carina Pihlwret redogör för pågående kvalitetsarbete inom
äldreomsorgen.
Ensamkommande barn
Vik avdelningschef Bengt Einarsson informerar om aktuellt läge vid boendet.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2013-01-08

§2
Lokalförändringar Socialförvaltningen 2013
SN 2012.0723.295

Ärendet
Med anledning av det ekonomiska läget och som en översyn efter de
organisatoriska förändringar som genomförts inom Socialförvaltningen har
man från socialförvaltningens ledningsgrupp sett ett behov av att se över det
kommande lokalbehovet på både kort och lång sikt.
Syftet med översikten och planen är att arbeta med lokaler som används så
effektivt som möjligt och är av god funktion för den verksamhet som finns i
den samma. Ambitionen har även varit att i första hand använda de befintliga
lokaler som kommunen själv äger.
Bilaga Sn § 2 /13
Lokal översynen har gjorts utav socialchef, äldreomsorgschef, avdelningschef
för stöd och omsorg, avdelningschef för mottagning och socialförvaltningens
utvecklingskoordinator. Översynen har sedan förankrats och vidarebearbetas
med berörda verksamheter.
Behov
När det gäller äldreomsorgen har man idag ganska väl anpassade lokaler för
sina verksamheter. Det som man har behov att förändra är en
verksamhetsutveckling kring dagverksamhet och träffpunkt för äldre.
Stöd och omsorgs verksamhet har ett behov av en utökning och skapande av
bättre anpassade lokaler för sin korttidsverksamhet som idag finns på
Tingsgatan 29. Man behöver också utveckla arbetet med sina brukare som finns
i någon typ av sysselsättning. Detta för att komma närmre det vanliga
arbetslivet och därigenom få en stimulerande och meningsfull vardag.
Avdelningen för mottagnings förändrade och framtida behov såg man att det
skulle kunna inrymmas i befintliga lokaler.
Resultat
Resultatet blir att man ser en möjlighet att lokalerna som idag används av
Arbetsmarknad och sysselsättning på Kapellgatan helt kan lämnas och även en
del av de lokaler som Stöd och omsorg idag använder på Tingsgatan 29 kan
lämnas.
Istället tas lokaler på Åbyskolan i anspråk.
Nämnden föreslår också att Socialförvaltningen ska återkomma med
redovisning av uppskattade ekonomiska konsekvenser

Signatur justerare
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§ 2 (forts)
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-12-19
Beslut
Socialnämnden beslutar
att socialförvaltningen får i uppdrag att verkställa föreslagna lokalförändringar inom
sin verksamhet under 2013 samt
att uppdra åt Socialförvaltningen att återkomma med redovisning av uppskattade
ekonomiska konsekvenser.
________

Signatur justerare
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§3
Internkontrollplan 2013
SN 2012.0731.042

Ärendet
Socialnämnden har enligt direktiv från ekonomikontoret att årligen ta fram en
internkontrollplan för verksamheten.
Socialförvaltningens ledning föreslår granskning av följande uppdrag i 2013 års
internkontrollplan;
•

Granskning av en enhet vad gäller inköp, fakturahantering och lönehantering.

•

Granskning av hantering av privata medel inom enheterna vid avdelningarna för
för äldreomsorg och stöd och omsorg

Nämnden föreslår dessutom
•

Granskning av hantering av kontanter vid Hantverksboden, Ängsvillan, Café
Tegel och kommunens cafeteria

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-12-28
Beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa föreslagen internkontrollplan för 2013
______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§4
Informationsärenden
Ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö
Dom 2012-11-22 målnr 7734-12E avseende bistånd enligt SoL. Domslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2012-12-10 målnr 10641-12 avseende bistånd enligt SoL. Domslut:
Förvaltningsrätten förordar att NN har rätt till bistånd och behandling som NN för
närvarande har.
Dom 2012-12-12 målnr 6404-12E avseende bistånd enligt SoL. Domslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2012-12-12 målnr 9000-12E avseende bistånd enligt SoL. Domslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Kammarrätten i Göteborg
Dom 2012-12-19 målnr 7564-12 avseende placering vid vård enligt lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga. Beslut: Kammarrätten avslår
överklagandet.
Dom 2012-12-19 målnr 7563-12 avseende beredande av vård enligt lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga LVU. Beslut: Kammarrätten avslår
överklagandet.
Regeringen
Godkännande av en överenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg om de
mest sjuka äldre2013
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
Nyhetsbrev nr 4 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
Klippans kommun Kommunstyrelsen
Protokoll 2012-11-14 Motion om att förbättra situationen för kommunens hemlösa
Medelpunkten
Protokoll 2012-10-29
Zonta Club of Helsingborg
Inkommen fråga till socialnämnden avseende omhändertagande av kvinnor som
utsatts för våld i nära relationer

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

8 (11)

Sammanträdesdatum

2013-01-08

§ 4 (forts)
Socialstyrelsen
Prestationsersättning för att utforma lokala värdighetsgarantier 2012
Beslut avseende tillsyn av bostad med särskild service för vuxna Trädgårdsgatan 1.
Beslut avseende tillsyn av bostad med särskild service för vuxna Tingsgatan 20C.
Begäran om yttrande och handlingar i personärende.
Beslut avseende särskild avgift enligt 16 kap 6 § SoL
Information om kommunicering i samband med anmälningar Lex Maria
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 12:62: Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverförflyttningar m m. För år 2013
Cirkulär: 12:63 avseende ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt
SoL för år 2013
Cirkulär 12:64 avseende ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj
som korttidsvistelse enligt LSS för år 2013
Cirkulär 12:73 avseende överenskommelser inom socialtjänst och pågående
utvecklingsarbeten under 2013
Statens institutionsstyrelse SiS
Förändrade avgifter vid placering hos SiS från och med 1 jan 2013
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
________
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§5
Kurser och konferenser
Ärendet
Smartsyd
Inbjudan till Inspirationsdag/föreläsning om tobaksförebyggande i Hässleholm den
30 jan 2013.
Kommunförbundet Skåne
Kommunerna och välfärden den 31 jan-1 feb i Lund 2013
Stärkt stöd och skydd för barn och unga –ny lagstiftning från årsskiftet den 8 feb
2013 i Tyringe
Beslut
Socialnämnden beslutar
att medge ordinarie ledamöter att medverka vid konferensen Kommunerna och
välfärden den 31 jan-1 feb 2013 i Lund, i den mån ordinarie ledamot ej kan delta går
dennes ersättare in om önskemål finnes
att medge sex deltagare till konferensen Stärkt stöd och skydd för barn och unga –ny
lagstiftning från årsskiftet den 8 feb 2013 i Tyringe samt
att medge ordförande och 2:e vice ordförande att delta i Kommunförbundets dialog
den 7 feb 2013.
_______
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§6
Redogörelser för genomgångna konferenser
Ärendet
Inget att redovisa.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_______
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§7
Delegationsärenden
Ärendet
Sociala utskottet
SU 2012-11-29 §§ 216-225
SU 2012-12-20 §§ 226-263
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
______
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