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§ 112
Information om
Ärendet
Ekonomi
Ekonom, Else Leide informerar om det aktuella ekonomiska läget för
Socialförvaltningen.
Personalärenden
Socialchefen informerar om aktuella personalärenden.
Ny chef för avdelning Stöd och Service heter Eva-Britt Andersson som börjar sin
anställning den 13 december.
Sjukstatistik
Socialchef Charlotte Johansson informerar om att sjukstatistiktalet för perioden
januari-september månad är 5,46 %.
Kvalitet i äldreomsorgen
Arbete med åtgärder med anledning av revisorernas rapport pågår.
Tillbud/arbetsskador
Under september månad rapporterades skadegörelse på Socialförvaltningen. Ett
tillbud finns registrerad inom avdelning Individ- och familjeomsorgen. Tillbudet
handlar om hot mot tjänsteman.
Inga arbetsskador registrerade.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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§ 113
Delårsbokslut 2010
Dnr
Ärendet
Socialförvaltningen har i enlighet med direktiv från ekonomikontoret gjort ett
delårsbokslut per den 31/8 2010 och en prognos för socialförvaltningens resultat för
hela 2010.
Uppföljningen och prognosen görs mot 2010 års fastställda budget efter
kompletteringsbudget. Socialnämndens samlade ram för 2010 omfattar 257 661kkr.
Socialförvaltningens prognos efter andra tertialet visar på ett underskott om 2 672kkr
vid årets slut. Nämnd och ledning visar ett minus på 200kkr vilket beror på högre
personalkostnader än budgeterat. Medel för dessa personalkostnader finns
budgeterade inom IFO. Avdelningen för bistånd/LSS-handläggning visar i prognosen
ett resultat på – 890kkr. Underskottet beror i denna del på kostnader för
utskrivningsklara inom sjukvården, köp av externa korttidsplatser samt köp av platser
för personer inom ”Mellanvårdsreformen”. Individ- och familjeomsorgen visar i
prognosen ett underskott vid årets slut i storleksordningen 2 262kkr. Underskottet
beror på ökade kostnader för försörjningsstödet och ökade kostnader för
institutionsplaceringar av barn, ungdom och vuxna. Äldreomsorgens prognos visar
ett överskott på 700kkr. Överskottet beror till största delen på införandet av Time
Care vilket beräknas ge effekter av både lägre sjukfrånvaro, nöjdare medarbetare och
ett effektivare resursanvändande. Prognosen inom handikappomsorgen visar på ett
resultat i stort sett i balans, ett underskott på -20kkr.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-09-28
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisat delårsbokslut och prognos för 2010 samt översända
detsamma till ekonomikontoret för kännedom..
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§ 114
Socialnämndens resultatmål 2011
Dnr
Ärendet
Enligt kommunens styrmodell ansvarar nämnden för att årligen se över och revidera
resultatmål för verksamheten. Tidigare har de redovisats samtidigt som nämndens
internbudget, nämligen den 31/10 årligen. Fr o m föregående år ska nämnden
redovisa nästa års resultatmål till ekonomikontoret senast den 15 september.
Förvaltningen har dels avdelningsvis dels tillsammans med nämnden gått igenom
och reviderat 2010 års resultatmål. Förslaget presenteras i bilagd skrivelse.
Bilaga Sn § 114/10
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-09-23
Beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa resultatmål för nämndens verksamhet för 2011 enligt reviderat bilagt
förslag.
_____
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§ 115
Upphandling av färdtjänst
Dnr
Ärendet
Nuvarande avtalsperiod upphör 2011-01-31 och ny upphandling har genomförts.
Upphandlingen avser:
- färdtjänstresor med taxi och specialfordon
Anbud inkom från tre anbudsgivare. Två av dessa uppfyllde samtliga ovillkorliga
krav och gick vidare till utvärdering.
Anbudsgivarna erbjöd de tjänster som Klippans kommun har behov av.
Enligt utvärderingen erhöll Åsbo Taxi AB färdtjänstentreprenaden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-10-04
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta Åsbo Taxi AB för Färdtjänst
att omedelbart justera paragrafen.

_____
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§ 116

Upphandling av Riksfärdtjänst
Dnr
Ärendet
Nuvarande avtalsperiod upphör 2011-01-31 och ny upphandling har
genomförts. I avtalet medges möjlighet till förlängning ytterligare ett år.
Upphandlingen avser:
- Riksfärdtjänst
Vid utvärdering av anbuden upptäcktes att erbjuden riksfärdtjänst saknade
viktiga delar och efter kontakt med anbudsgivarna för kompletterande
beskrivning av riksfärdtjänstuppdragen framkom att ingen av dem kunde
erbjuda de tjänster som Klippans kommun har behov av och därför inga
lämpliga anbud inkommit.
Klippans kommun bör därför avbryta upphandlingen i den del som omfattar
riksfärdtjänst för att gå ut i ny upphandling med mer noggrant specificerade
krav på tjänsten.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-08-31
Beslut
Socialnämnden beslutar
att avbryta upphandlingen i delen riksfärdtjänst för att genomföra
upphandling separat på detta område.
_____
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§ 117
Klippanmodell för arbetet kring barn och ungdomar med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Dnr
Ärendet
Klippans kommun har de senaste åren aktivt deltagit i ett samarbete med Region
Skåne och övriga kommuner i Nordvästra Skåne, i syfte att utveckla en modell för
samverkan kring barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
” Projekt H” som finansierades med hjälp av Miltonpengar, avslutades för ca ett år
sedan. I samband med slutredovisningen av projektet beslutade Socialförvaltningen
och Barn- och utbildningsförvaltningen i Klippans kommun att fortsätta arbetet med
att ta fram en lokal modell för samarbetet kring dessa barn, ungdomar och deras
familjer, då de behöver tvärprofessionell kompetens från flera verksamheter för att
inte riskera att falla mellan stolarna.
Även Region Skåne har deltagit i detta arbete genom barnhabilitering och barn- och
ungdomspsykiatri. Arbetet har resulterat i Klippanmodellen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-09-24
Beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa föreslagen samverkansmodell för arbetet med barn, ungdomar och deras
familjer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
_____
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§ 118
Revidering av riktlinje för handläggning av försörjningsstöd och
bistånd i annan form
Dnr

Ärendet
Riktlinje och anvisningar för försörjningsstöd och bistånd i annan form Kap 4
Socialtjänstlagen, antaget i socialnämnden 2009-11-10 Sn § 144/09 har reviderats.
Revideringen omfattar enbart avsnittet arbetsresor. Förslaget till förändring innebär
att när ersättning för bil godkänns så gäller skatteverkets riktlinjer.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-09-23
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna reviderad riktlinje för försörjningsstöd och bistånd i annan form.
_____
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§ 119
Riktlinje avseende avgift för kost/hygien vid internatvistelse för
gymnasiestuderande
Dnr
Ärendet
Enligt 7 kapitlet 1 § Föräldrabalken har föräldrar försörjningsplikt för
gymnasiestuderande ungdomar mellan 18 och 21 år. Med anledning av detta har
förvaltningen arbetat fram en riktlinje avseende avgift för kost/hygien vid
internatvistelse för gymnasiestuderande.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-09-08
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta riktlinje gällande avgift för kost/hygien vid internatvistelse för
gymnasiestuderande med 42 kronor per dag.
_____
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§ 120
Riktlinje för avvikelsehantering SoL
Dnr
Ärendet
I socialtjänstlagen 3 kap 3 § framgår det att det är av stor vikt att arbetet som utförs,
på alla nivåer i organisationen, granskas och värderas så att initiativ kan tas till
förändringar och förbättringar.
Med anledning av detta har förvaltningen arbetat fram en riktlinje för hantering av
avvikelser enligt SoL som också innehåller en plan för när de skall presenteras i
Socialnämnden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-09-22
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta riktlinje gällande avvikelsehantering SoL.
_____
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§ 121
Yttrande över motion angående fritidsaktivitet för barn och ungdomar
med funktionsnedsättningar
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2010-01-20 § 18 remitterat motion från Eva
Stjärnlind (s) om fritidsaktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning till
Socialnämnden respektive Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I motionen
yrkar Socialdemokraterna;
att ändra åldersgränsen till 15 år på fritids för barn/ungdomar med
funktionsnedsättning samt
att fritidsverksamhet ska inrättas för barn/ungdomar med funktionsnedsättning.
Barn och ungdomar över 13 år med funktionsnedsättning och som är beviljad
personlig assistent har inte rätt att vara på handikappomsorgens korttidstillsyn. Från
hösten 2009 har särskolan på sitt fritidshem, kunnat ta emot dessa barn/ungdomar så
länge de klarar att hantera det inom sina ekonomiska ramar och under förutsättning
att föräldrarna betalar för extra kostnader som uppstår som kost, utflykter m.m.
Under sommaren då skolans verksamhet var stängd erbjöds de att följa med på
”korttidens” utflykter och övriga aktiviter utanför ”korttidens” egna lokalerna. Denna
möjlighet valde flera att ta del av. Möjligheter bjöds också att använda sinnesrummet
inom daglig verksamhets lokaler på ”Lönnen”. Detta erbjudande var däremot inget
som nyttjades.
Det finns helt klart ett behov av att utveckla möjligheterna till varierande
fritidsaktiviterer för de barn och ungdomar med funktionsnedsättning inom
kommunen, inte minst under loven. Samarbetet mellan fritid/kultur, skola och
socialtjänst har på senare tid fördjupats och med de möjligheter som ligger framför
oss med t. ex. ”Sågen” så ska vi självklart tillsammans arbeta för att utveckla
möjligheterna. Det borde också rimligtvis finnas möjlighet att utveckla samarbetet
med föreningslivet och frivillig organisationerna. Det är emellertid omöjligt att
finansiera en helt ny verksamhet/ anställning inom respektive nämnds nuvarande
ekonomiska ramar.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-09-27
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta förvaltningens skrivelse som yttrande över motionen.
_____
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§ 122
Yttrande över motion angående nödsändare för dementa i
äldreomsorgen
Dnr
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2010-08-04 § 180 beslutat att remittera motion,
från Jens Leandersson (sd) och Mattias Rausbo (sd), angående nödsändare för
dementa i äldreomsorgen, till Socialnämnden för beredning.
Motionärerna yrkar:
att Socialnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheter och kostnader för
införskaffande av nödsändare till de personer som är i behov av desamma.
Av det totala antalet försvinnanden i Sverige, som kommer till polisens kännedom,
utgör demenssjuka en stor grupp. Det är förekommande att de ger sig av och sedan
inte hittar tillbaka. I Sverige finns drygt 100 000 demenssjuka och i Klippan ca 280
personer. Införskaffandet av nödsändare för dementa personer skulle innebära en
skyddsåtgärd som skulle kräva ett lagstöd vilket det i nuläget inte finns.
Den 15 juni 2010 upphörde Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med
föreskrifter om förbud mot tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård samt
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1992:17) om skyddsåtgärder
för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och omvårdnad
att gälla. Föreskrifterna och de allmänna råden kommer inte att ersättas av nya
föreskrifter och allmänna råd.
Bakgrund
I december 1999 överlämnade Socialstyrelsen skrivelsen Stärkt rättskydd för
personer med nedsatt beslutsförmåga (dnr 55-13773/99) till regeringen. I skrivelsen
konstaterade Socialstyrelsen att en grundläggande fråga i vård och omsorg om äldre
personer med nedsatt beslutsförmåga är hur man tillförsäkrar dem en trygg boendeoch vårdmiljö utan att kränka deras grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Vidare
anförde Socialstyrelsen att rättssäkerheten för äldre personer med nedsatt
beslutsförmåga behövde stärkas och att lagstiftningen inte gav personalen tillräcklig
vägledning för deras handlande. Socialstyrelsen framförde att det behövde utredas
hur rättssäkerheten för äldre personer med nedsatt beslutsförmåga kunde stärkas.
I februari 2005 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att överväga om det
finns behov av att införa bestämmelser om skydds- och tvångsåtgärder inom vården
och omsorgen om äldre personer som har nedsatt beslutsförmåga främst till följd av
demenssjukdom.
I december 2006 överlämnade utredningen sitt betänkande Regler för skydd och
rättssäkerhet inom demensvården (SOU 2006:110) till regeringen. I betänkandet
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§ 122 (forts)
föreslog utredaren två nya lagar för att reglera nödvändiga tvångsåtgärder i vård och
omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga på grund av demenssjukdom inom
socialnämndens ansvarsområde – 1) lagen om tvångs- och begränsningsåtgärder
inom socialtjänsten i vissa fall, och 2) lagen om tvångsåtgärder vid medicinsk
behandling i vissa fall. Betänkandet har remissbehandlats och bereds i
Regeringskansliet.
I juli 2009 beviljade regeringen Svenskt Demenscentrum medel för att ta fram en
kunskapsöversikt om balansen mellan tvångsåtgärder och skydd för den enskildes
integritet i omsorg och vård för personer med demenssjukdom (dnr S2009/4918/ST).
Arbetet ska redovisas i en rapport till regeringen senast den 31 oktober 2010.
I betänkandet (SOU 2006:110 s. 263) konstateras att de tvångs- och
begränsningsåtgärder som i dag förekommer inom vård och omsorg om personer
med demenssjukdom är sådana att de enligt regeringsformen (RF) kräver stöd i lag.
Något specifikt sådant lagstöd finns enligt utredaren inte idag. På samma sätt strider
åtgärderna mot Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna. Vidare konstateras att svensk grundlag
(regeringsformen) förutsätter att ingen medborgare ska kunna utsättas för
samhälleligt tvång utan lagstöd, vilket helt uppenbart sker inom detta område.
Sammanfattning
Klippans kommuns trygghetslarmsleverantör Tunstall, har ett världspatenterat
svenskt nödsändar- och pejlingssystem som gör det lättare för polisen att hitta en
försvunnen person och med hjälp av landets polisflyg kan man pejla in Tunstalls
nödsändare från luften.
Systemet är främst avsett för demenssjuka och ger betydligt ökade möjligheter att
rädda liv och minska mänskligt lidande. Av integritetsskäl kan sändaren endast
aktiveras från Tunstalls Trygghetscentral på uppdrag av en särskilt utsedd
räddningsledare hos polisen och enbart om den enskilde själv ger sitt medgivande.
Sammanfattningsvis konstateras att äldreomsorgens arbetssätt och de möjligheter
som finns för individuella lösningar för demenssjuka, gör att det inte finns behov av
att införskaffa nödsändare, även om det funnits ett lagstöd.
En nödsändare är en begränsningsåtgärd som inverkar på den enskildes integritet.
Klippans kommun demenssjuksköterska har ännu inte under sin verksamma tid i
kommunen kommit i kontakt med något fall som inte kunnat lösas med andra
åtgärder. Den som drabbats av en demenssjukdom kan t.ex. alltid bära en id-handling
med uppgifter som den enskilde själv bestämmer. Klippan är en förhållandevis liten
kommun med en social gemenskap som gör att man lättare känns igen och får hjälp.
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§ 122 (forts)

En nödsändare är inte heller någon garanti, om man inte att tar den med sig, om man
glömmer den eller lägger den ifrån sig innan man går ut, byter jacka etc. Det kan då
lätt bli en falsk trygghet.
Nödsändare är inte heller vanligt förekommande i kringliggande kommuner. Där
man använt pejling har det hänt att polishelikoptern inte har funnits tillgänglig när
behovet har uppstått.
Verksamheten föreslår andra lösningar som översyn av bemanning, ökad tillsyn och
att man gör riskbedömningar om vårdtagaren har en tendens att ge sig iväg osv.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-09-27
Beslut
Socialnämnden beslutar
att mot bakgrund av ovanstående avslå Jens Leanderssons (sd) och Mattias
Rausbos (sd) motion ang. nödsändare för dementa i äldreomsorgen.
_____
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§ 123
Rapport angående hälso- och sjukvårdsavvikelser inom äldreomsorgen
och handikappomsorgen i Klippans kommun, våren 2010 i jämförelse
med våren 2009
Dnr
Ärendet
Rapporten skall ses som ett kvalitetssäkringsarbete för att genom egenkontroll följa
upp patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården (HSL) i Klippans kommun
Rapporten jämför antalet avvikelser som har rapporterats under våren 2010 med
antalet rapporterade avvikelser våren 2009. Totalt har 886 avvikelser rapporterats
under våren 2010 och 1195 våren 2009. Det är en minskning med 309 avvikelser
eller 26 % under perioden.
Inom äldreomsorgen minskade antalet rapporterade avvikelser inom alla områden,
även antalet fallrapporter minskade. Detta bedöms vara ett resultat av det pågående
arbetet med att följa upp avvikelser genom att göra en händelseanalys för att
identifiera orsakerna och hitta åtgärder för att förebygga en upprepning. Även de
olika nätverkens arbete med att ta fram säkrare rutiner bedöms ha medverkat till att
minskat antalet avvikelser.
Handikappomsorgen har förhållandevis få avvikelser rapporterade och den ökning
som finns gäller antalet fallolyckor. Man har inte kommit igång med att göra
sammanställningar av månadens avvikelser eller med att följa upp dem genom att
göra händelseanalyser. Det förebyggande arbetet behöver utvecklas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-09-23
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapporten samt lägga informationen till handlingarna.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 124
Kvalitetskrav gällande serviceinsatser inom valfrihetssystem LOV
Dnr
Ärendet
Föreligger förvaltningens förslag angående kvalitetskrav gällande serviceinsatser
inom valfrihetssystem LOV. Bilaga SN § 124/10
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-09-22
Beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa föreslagna kvalitetskrav gällande serviceinsatser enligt Klippans
kommuns valfrihetssystem LOV.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 125
Plan för närståendestöd
Dnr
Ärendet
Socialtjänstlagens bestämmelser om anhörigstöd har från 200907-01 skärpts och
lyder enligt 5 kap. 10 § ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer
en närstående som har funktionshinder”.
I samband med förändringen av Socialtjänstlagen avsattes statliga medel till
kommunerna i syfte att utveckla arbetet med anhörigstöd. Klippans kommun har
tilldelats ca 300kkr för år 2009 och därefter årligen ca 600kkr. Delar av dessa medel
har använts för att finansiera anhörigsamordnaren inom äldreomsorgen.
I Klippans kommun är det framför allt stöd till närstående till demenssjuka som
hittills har utvecklats. Denna grupp erbjuds stöd individuellt och i grupp. De har
möjlighet att få kostnadsfri avlastning i hemmet med åtta timmar per månad och
avlastning/växelvård på Kortvården, Åbyhem, efter ansökan och prövning. Även
närstående till äldre utan demensdiagnos eller närstående till långvarigt sjuka kan
efter biståndsprövning få avlastning. Stödet till sistnämnda behöver utvecklas likaså
stödet till närstående som stödjer personer med funktionshinder.
Steg 1
Inledningsvis planeras att genomföra FOKUSGRUPPER i Klippan, Ljungbyhed och
Östra Ljungby där närstående och andra intresserade bjuds in i syfte att lyssna av vad
det finns för idéer, behov och önskemål inom området.
Genomförs hösten 2010.
Steg 2
Utifrån vad som framkommit i FOKUSGRUPPERNA görs sedan en plan för 2011
bestående av åtminstone två delar;
-

Den professionella delen
Frivilliginsatser

Genomförs före årsskiftet 2010/2011.
Steg 3
- Ev anställning/anställningar
- Iordningsställande av mötesplatser
- Utbildning; för professionen
för frivilligarbetarna
Genomförs under 2011.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2010-10-05

§ 125 (forts)
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-09-12
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta förslaget till framtagande av plan för närståendestöd.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 126
Redovisning av stimulansmedel för 2009
Dnr
Ärendet
Enligt kommunens styrmodell ansvarar nämnden för att årligen se över och revidera
resultatmål och servicegarantier för verksamheten. Tidigare har de redovisats
samtidigt som nämndens internbudget, nämligen den 31/10 årligen. Fr o m
föregående år ska nämnden redovisa nästa års resultatmål till ekonomikontoret senast
den 15 september. Förvaltningen har dels avdelningsvis dels tillsammans med
nämnden gått igenom och reviderat 2010 års resultatmål. Förslaget presenteras i
bilagd skrivelse.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-09-23
Beslut
Socialnämnden beslutar
fastställa resultatmål och servicegarantier för nämndens verksamhet för 2011 enligt
reviderat bilagt förslag.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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§ 127
Kurser och konferenser
Ärendet
Sveriges kommuner och landsting
Fördjupning av roller och ansvar - ensamkommande asylsökande barn och ungdomar
den 16-17 i mars 2011 i Malmö
Äldres säkerhet - det goda livet den 10 nov 2010 i Malmö
Framtidens frivilligcentraler den 13-15 okt 2010 i Malmö
Kommunförbundet Skåne
Vanvårdad i samhällets regi den 25 okt 2010 i Hässleholm
Äldreomsorgsdagarna den 28-29 okt 2010 i Älvsjö
Rikskonferens om robust samhälle - risker av social karaktär den 1-2 dec 2010 i
Växjö
Skånes nykterhetsförbund
Tillstånd och tillsynsverksamhet i kommuner den 22 okt 2010 i Kristianstad
Måltidens mervärde den 20 okt 2010
Ansvar och samverkan i barnärenden den 6 dec i Stockholm
Beroende- och missbrukvården, lagstiftning och nyheter den 22 nov 2010 i
Stockholm
Beslut
Socialnämnden beslutar
att medge ordföranden Hans-Bertil Sinclair deltagande vid Äldreomsorgsdagarna i
Älvsjö den 28 – 29 okt
att medge följande att delta vid Kommunförbundet Skånes konferens kring
”Vanvårdad i samhällets regi” den 25 okt 2010 i Hässleholm.
Hans-Bertil Sinclair, Janeth Nilsson-Norén, Boris Svensson och Bo Malmberg.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

22 (23)

Sammanträdesdatum

2010-10-05

§ 128
Informationsärenden
Ärendet
Ansökan om strukturella insatser - ersättning för betydande extraordinära kostnader
enligt 26 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande
m.m
Medelpunkten
Sammanträdesprotokoll 2010-08-30Nyhetsbrev från nationellt kompetenscentrum
Meddelandeblad om ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Förvaltningsrätten
Dom 2010-09-14 målnr 9603-10E avseende beslut enligt SoL. Domslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Tack brev från Elisabet Svärdh, Antilopenskola
Klippans kommun
Protokollsutdrag kommunfullmäktige angående ersättningsnivå för serviceinsatser
inom valfrihetssystem enligt LOV inom ÄO verksamhet
Protokollsutdrag kommunfullmäktige
Motion om att erbjuda intelligent larmsystem i hemtjänsten till samtliga brukare
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 129
Delegationsärenden
Ärende
Personalärenden – nr 99-100
Delegationsrapport, myndighetsgruppen
2010-08-01—2010-08-31
Delegationsrapport, individ- och familjeomsorgen
2010-08-01—2010-08-31
Sociala utskottet
2010-09-02 §§ 159-171
2010-09-20 §§ 172-174
2010-09-23 §§ 175-194
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
______
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