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Sammanträdesdatum

2013-09-03

§ 86
Information om ekonomi, personalärende, sjukstatistik,
tillbud/arbetskador, aktuell kö till boende, utvecklingsarbete och
ensamkommande barn
Ärendet
Ekonomi
Den ekonomiska prognosen är sammanlagt visar på ett underskott på -11,7 miljoner,
varav:
Avdelningen för Mottagning - 3 miljoner
Avdelningen för Stöd och omsorg - 4,5 miljoner
Avdelningen för äldreomsorg - 4,2 miljoner.
Personalärenden
Nya enhetschefer inom äldreomsorgen:
Susanne Sorman, enhetschef på Åbyhem
Louise Meijer Nilsson, enhetschef för Hemtjänst Ljungbyhed.
Malin Winther börjar som enhetschef på Ljungåsen den 29 okt 2013.
Christer Hellberg, enhetschef för ”Turabygget”har fått tillsvidareanställning.
Sjukstatistik
Sjukstatistiktalet för juni månad är 7,63 %, juli månad 7,13% och aug månad 6,86% .
Tillbud och arbetsskador
Under juli månad registrerades 7 tillbud och 5 arbetsskador. Tillbuden har bl a
handlat om riktade aggressioner från en brukare mot personal. Arbetsskador har bl a
handlat om överbelastning.
Under augusti registrerades 8 arbetsskador och 1 tillbud.
Aktuell kö till boende
Idag finns 8 personer som står i kö till särskilt boende.
Utvecklingsarbete
Det pågår olika utvecklingsarbeten inom avdelningarna. Målet är att hitta olika
samverkansformer och skapa bättre dialog kring olika frågor med brukaren i
centrum. Områden för utveckling är hemtjänst, SÄBO, missbruk, LSS och
familjebehandling.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
______________
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-09-03

§ 87
Förslag till resultatmål inför internbudget 2014
SN 2013.0421.700

Ärendet
Nämnder/styrelse fördelar sitt uppdrag genom att bryta ner inriktningsmål och
rambudget på de verksamhetsområden som definieras inom respektive nämnd. En
huvudaktivitet är att ta fram resultatmål och mått för de olika verksamheterna baserat
på tilldelad budgetram samt de av kommunfullmäktige beslutade inriktningsmålen.
Nytt för i år är att åtgärder för ökad tillgänglighet och delaktighet ska arbetas in i
nämndens budget.
Förvaltningens förslag till Socialnämnden innebär att de resultatmål som antagits för
2013, även fortsätter att gälla för 2014 med undantag för att Fokusområde: Våra barn
och ungdomar/resultaten i skolan tas bort för avdelningen för Äldreomsorg.
Förslagen till resultatmål bifogas tjänsteskrivelsen.
Bilaga SN § 87/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-22
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ställa sig bakom de föreslagna resultatmålen för 2014 med tillägg av följande mål
under Varumärkesbyggande ”Tydligt och lyssnande ledarskap ska utveckla det
tvärprofessionella teamarbetet och identifiera och bekräfta de goda exemplen som
sker i organisationen.
___________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 88
Handlingsplan 2013-2014 gällande miljömål för
socialförvaltningen
SN 2013.0427.700

Ärendet
Vid socialnämndens sammanträde den 7 maj 2013 fick förvaltningen i uppdrag att
bearbeta föreslagen handlingsplan till sammanträdet den 6 augusti.
Förvaltningen har bearbetat handlingsplanen och försökt att göra den tydligare och
mer konkret.
Bilaga SN § 88/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-22
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ställa sig bakom handlingsplanen gällande miljömålen för 2013-2014 samt
visionen fram till 2020.
____________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-09-03

§ 89
Föreningsbidrag
Sn 2013.0430-1.048

Ärendet
För de handikappföreningar som har sitt säte i Klippans kommun utgår bidrag med
134 kronor per aktiv medlem, dvs. för de medlemmar som har någon form av
funktionsnedsättning. För de föreningar som har sitt säte i annan kommun, men där
medlemmarna från Klippans kommun ingår, utgår bidrag med 60 kronor per aktiv
medlem, dock lägst 500 kronor totalt.
Årets budget 2013
Hjälpas Åt Verksamhetsbidrag
Hjälpas Åt, ökad hyra (reserveras)
Förslag föreningsbidrag för 2013
Kvar att fördela av årets budget

-

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-05
Beslut
Socialnämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare handläggning.
_________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

505.000 kronor
52.000 kronor
261.441 kronor
161.768 kronor
+29.791 kronor
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Sammanträdesdatum
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§ 90
Nytt SoL- och LSS- boende i Klippans kommun
SN 2013.0422.791

Ärendet
Socialförvaltningen har information om att det finns framtida behov av såväl SOLsom LSS-boende i Klippans kommun. Några av dessa ligger i närtid och några ligger
längre fram. Av bilagan framgår hur fördelning och eventuell planering skulle kunna
göras för att möta dessa behov.
Förvaltningen vill delge nämnden informationen och få i uppdrag att tidsplanera och
kostnadsberäkna olika alternativ och delge nämnden dessa som underlag för beslut.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-22
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
___________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-09-03

§ 91
Förslag till organisationsförändring gällande Ängsvillan inom stöd
& omsorg
SN 2013.0423.792

Ärendet
För att kunna erbjuda en dagverksamhet för personer med psykiska funktionshinder
som är anpassad för målgruppen och håller en god kvalitet behövs nya resurser. För
att få en sådan verksamhet välfungerande krävs att Ängsvillan så som det är idag
delas och blir två olika verksamheter. En verksamhet som är en del av daglig
verksamhet LSS och en verksamhet som är till för personer inom
socialpsykiatrin. För att verkställa en sådan förändring krävs nya lokaler samt minst
1,5 årsarbetare som behöver nyrekryteras då det behövs personer med
spetskompetens inom psykiatri.
I besöksstatistiken från Ängsvillan syns ett tydligt mönster för ”psykiatri- besökarna”
att de gör ganska få sporadiska besök och att de sällan är där hela dagar, detta med
undantag av ett par individer. Idag i Klippan finns redan Hjälpas åt som riktar sig till
personer med psykisk ohälsa och det är i nuläget mycket oklart hur stort behov som
finns hos denna målgrupp som inte redan tillgodoses av Hjälpas åt och andra ideella
alternativ.
Det finns idag ett behov av en seniorgrupp inom daglig verksamhet LSS då många
idag vill stanna längre inom daglig verksamhet men behöver en anpassad verksamhet
med ett lugnare tempo. Idag finns individer som kan vara aktuella för en sådan
seniorgrupp både på Ängsvillan och inom övrig daglig verksamhet som organiseras
under enhet B. För de individer (2-3 personer) med psykisk ohälsa som mer frekvent
besöker Ängsvillan idag kommer vi försöka hitta nya lösningar som passar den
enskilde individen.
Bilaga SN § 91/13
Boris Svensson (s) begär ajournering.
Mötet ajourneras kl 11.20.
Mötet återupptas kl 11.25
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-07-09
Beslut
Socialnämnden beslutar
att Ängsvillan som dagverksamhet för personer med psykiska
funktionshinder läggs ned.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2013-09-03

§ 91 (forts)
att nuvarande Ängsvillan blir en seniorgrupp inom daglig verksamhet
LSS och placeras organisatoriskt under enhet B.
att Stöd & Omsorg får i uppdrag att intensifiera samarbetet med Hjälpas
åt
att förändringen påbörjas under hösten 2013 och är verkställd senast 1
januari 2014.
___________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-09-03

§ 92
Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och
Skånes kommuner gällande personer med psykisk
funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller
riskerar att utveckla psykisk ohälsa
SN 2013.0354.790

Ärendet
Kommunförbundet Skånes styrelse fattade 2013-06-14 beslut om
Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner
gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har
eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och rekommenderar kommunerna att
politiskt anta denna.
Bilaga SN § 92/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-06-28
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta ramöverenskommelsen om samverkan inom psykiatriområdet.
__________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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Sammanträdesdatum

2013-09-03

§ 93
Ansökan om att bli leverantör för serviceinsatserna stöd, tvätt och
inköp inom hemtjänsten
SN 2013.0283.051

Ärendet
Ansökan har inkommit gällande att få utföra serviceinsatser inom hemtjänsten enligt
LOV från företaget Savannha städ entreprenad och kringservice.
Savannha städ entreprenad och kringservice är en enskild firma som drivs av Loella
Borefur (761001-3620).
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-23
Beslut
Socialnämnden beslutar
att teckna avtal med Savannha städ entreprenad och kringservice (761001-3620)
gällande serviceinsatserna städ, tvätt och inköp enligt LOV.
____________.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-09-03

§ 94
Förändring gällande Hemtagningsteam
SN 2013.0431-1.771

Ärendet
Vid första uppstartsmötet kring hur hemtagningsteamets arbetsprocesser och flödena
kring våra brukare, framkom det att organisationerna avdelningen för äldreomsorg
och avdelningen för mottagning är i behov av att genomföra en kartläggning utav
nuvarande huvudprocesser för hur insatser beslutas och hur de verkställs ut till den
enskilde individen.
För att skapa en gemensam huvudprocess som ger flexibilitet, delaktighet och
helhetssyn behöver en kartläggning utav nuvarande huvudprocesser genomföras
innan genomförandet utav hemtagningsteam genomförs.
Redovisning och återkoppling till socialnämnden kring utfallet utav nuvarande och
framtida process sker v 45.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-26
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ge avdelningen för äldreomsorg och avdelningen för mottagningen uppdraget att
genomföra kartläggningen utav nuvarande huvudprocesserna kring hur beslut fattas
samt hur insatserna verkställs utav äldreomsorgen.
att ge avdelningen för äldreomsorg och avdelning för mottagningen uppdrag att
skapa framtidens huvudprocess som skapar flexibilitet, helhetsyn och delaktighet för
att genomföra en optimal process för hemtagningsteam.
____________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-09-03

§ 95
Tillsyn av tobak, folköl och/eller receptfria läkemedel
SN 2013.0424.700

Ärendet
Idag ligger tillsynen över tobak, folkölsförsäljning och receptfria läkemedel hos
socialförvaltningen. Socialnämndens ordförande har gett förvaltningen i uppdrag att
undersöka om denna i stället skulle kunna gå över till Söderåsens Miljöförbund.
Frågan ställdes till Miljöförbundets chef, Helena Holmgren, som informerade om att
de redan utför denna tillsyn åt de övriga fyra samverkanskommunerna i
Miljöförbundet. Om Klippans kommun också vill lägga denna hos dem så möter det
inget hinder. Förbundet har en taxa för tillsynen där de debiterar verksamheterna, så
kommunerna betalar inget extra till dem för tillsynen.
Miljöförbundet informerar och återkopplar till kommunen genom att lämna halv- och
helårsredovisning av verksamhetsplan och budget i en samlad redovisning.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-15
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige att förlägga tillsynen över tobak, folkölsförsäljning
och receptfria läkemedel hos Söderåsens Miljöförbund.
__________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2013-09-03

§ 96
Utställare av check
SN 2013.0372.040

Ärendet
Förteckningen av utställare av check har setts över. Bifogat dokument utgör
den förteckning av personer som är utsedda att ställa ut check för
socialförvaltningens räkning.
Bilaga Sn § 96/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag 2013-07-29
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förteckningen av utställare av check.
___________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2013-09-03

§ 97
Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål
SN 2013.0425.108

Ärendet
För att kunna hitta de områden där det krävs åtgärder och
förbättringsarbete är det viktigt att berörda har möjlighet att lämna
synpunkter/klagomål samt att dessa hanteras på ett bra sätt. För att
upprätthålla en god hantering krävs ett kontinuerligt arbete med både
personal och chefer.
Sammanfattningsvis konstateras att arbetet med hantering av inkomna
synpunkter och klagomål fortsätter. Fortfarande finns brister när det gäller
registrering av vidtagna åtgärder. Vad som är en lämplig åtgärd kan
variera stort beroende på synpunktens/klagomålets art, men det är viktigt
att återkoppling sker till den klagande och att denna registreras.
Ytterligare en utmaning är att sprida informationen om möjligheten att
lämna synpunkt/klagomål direkt på internet via e-tjänsten. Detta innebär
ytterligare en kanal för våra brukare/klienter, som skulle kunna passa
personer som av någon anledning inte har nära till hands att lämna
klagomål/synpunkt via de traditionella vägarna.
Av sammanställningen ovan framgår det att de flesta synpunkterna är att
hänföra till bemötande, ansökan/handläggning av ärenden samt utförandet
av insatser. Arbete med att utveckla dessa områden fortsätter.
Bilaga SN § 97/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-23
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
__________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2013-09-03

§ 98
Rapportering ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2013
SN 2013.0426.710

Ärendet
Under perioden 130401-130630 har 9 ej verkställda beslut rapporterats till
Inspektionen för vård och omsorg fördelat enligt nedanstående.

Individ och familjeomsorg 5 verkställande gällande bostad.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 1 verkställande gällande
kontaktfamilj.
Äldreomsorg 3 verkställande gällande särskilt boende.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-23
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2013-09-03

§ 99
Statistik från Socialjour i Skåne Nordväst första tertialet 2013
SN 2013.0369.751

Ärendet
Social jour i Skåne Nordväst har sammanställt statistik avseende 2013-0101—2013-04-30.
Bilaga SN § 99/13

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-07-05
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
_________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-09-03

§ 100
Ändringar i socialtjänstlagen gällande ekonomiskt bistånd
SN 2013.0428.750

Ärendet
Föreligger information om ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013, som gäller
ekonomiskt bistånd.
Bilaga SN § 100/13
Beslutsunderlag
Handlingar som tillhör ärendet, förslag till beslut mm
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
____________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2013-09-03

§ 101
Nya föreskrifter för demensomsorgen
SN 2013.0429.770

Ärendet
Föreligger information om Socialstyrelsens nya föreskrifter för demensomsorgen och
ökade krav på rättssäkerheten i biståndsverksamheten från och med 2014-01-01
Bilaga Sn §101/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-02
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
____________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2013-09-03

§ 102
Information gällande Färdtjänst
Ärendet
Ordförande Hans-Bertil Sinclair (m) informerar om det aktuella läget efter det att
Åsbo Taxi AB har gått i konkurs. Ny utförare är Taxi-tjänst AB. Taxi-tjänst AB har
3-4 bilar placerade i Klippan. Det nya taxibolaget ansvarar därmed under Tuwa
Specialtransporter AB för färdtjänsten i Klippans kommun.
Det är fortfarande samma telefonnummer som Klippanborna ringer till när de
behöver färdtjänst som tidigare.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2013-09-03

§ 103
Informationsärenden
Ärendet
Socialstyrelsen Tillsynsmyndighet Malmö
Ärendet: Tillsyn av hemtjänstområde Centrum i Klippans kommun.
Socialstyrelsens beslut: Ärendet avslutas.
Förvaltningsrätten i Malmö
Dom 2013-05-29 Mål nr 2342-13 Avseende Bistånd enligt SoL.
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2013-05-31 Mål nr 1791-13 Avseende bistånd enligt SoL
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2013-16-12 Mål nr 4240-13 Avseende beredande av vård enl 1 o 2 §§ lagen
(1990:52) om vård av unga LVU.
Domslut: Förvaltningsrätten förordar att XX, XX, XX, XX, XX ska beredas vård
med stöd av 1 o 2 §§ LVU. Domen gäller omdelbart.
Dom 2013-06-14 Mål nr 3978-13 Avseende beredande av vård enl lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Domslut: Förvaltningsrätten bifaller ansökan och beslutar att XX ska beredas vård
med stöd av 1 0 2 §§ LVU. Domen gäller omedelbart.
Dom 2013-06-17 Mål nr 2390-13 Avseende bistånd enligt SoL
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2013-06-25 Mål nr 3641-13 Avseende bistånd enligt SoL
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2013-06-26 Mål nr 4937-13 Avseende bistånd enligt SoL
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2013-06-27 Mål nr 4180-13 Avseende bistånd enligt SoL
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2013-06-27 Mål nr 3798-13 Avseende bistånd enligt SoL
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2013-06-27 Mål nr 4454-13 Avseende bistånd enligt SoL
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2013-07-19 Mål nr 5029-13 E Avseende bistånd enligt SoL
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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Dom 2013-07-31 Mål nr 2394-13 Avseende bistånd enligt SoL
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2013-08-01 Mål nr 7258-13 Avseende umgängesbegränsning enl 14 § LVU
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2013-08-20 Mål nr 662-13 Avseende bistånd enligt SoL
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Kammarrätten i Göteborg
Dom 2013-06-03 Mål nr 1773-13 Avseende beredande av vård enligt lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga(LVU)
Domslut: Kammarrätten avslår överklagandet.
Beslut 2013-06-05 Mål nr 1983-13 Avseende beredande av vård enligt LVU.
Socialnämnden i Klippan har beslutat att vården enl LVU avseende XX ska upphöra.
Beslut: Avskrivning av mål om beredande av vård av unga.
Dom 2013-07-02 Mål nr 3397-13 Avseende Flyttningsförbud vid vård av unga LVU.
Domslut: Kammarrätten avslår överklagandet.
Dom 2013-08-09 Mål nr 3355-13 Avseende beredande av vård enl lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Domslut: Kammarrätten avslår överklagandet. Kammarrätten fastställer
förvaltningsrättens sekretessbeslut
Beslut 2013-08-19 Mål 3555-13 Avseende ekonomiskt bistånd enl SoL fråga om
prövningstillstånd.
Beslut: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens
avgörande står därför fast.
Helsingborgs Tingsrätt
Dom 2013-07-10 Mål T 3514-13 Gällande tillsättande av särskild förordnad
vårdnadshavare.
Domslut: Tingsrätten förordnar XX XX att såsom särskilt förordnad vårdnadshavare
utöva vårdnaden
om XX XX.
Inspektionen för vård och omsorg
Beslut om att begäran in yttrande från Socialnämnden gällande handläggning av
barnärende. Yttrandet ska vara hos IVO senast 2 september 2013.
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Klippans kommun
Kommunfullmäktige
Protokoll 2013-05-28 § 48 Kostnad för trygghetslarm inom Klippans kommun.
Kommunfullmäktige beslut: Avgiften för trygghetslarm höjs till de nivåer
Socialnämnden föreslår.
Kommunstyrelsen
Protokoll 2013-06-12 § 77 Överenskommelse om mottagande och bosättning av
nyanlända invandrare.
Kommunstyrelsens beslut: Överenskommelsen med Länsstyrelsen gällande
mottagande och bosättning av nyanlända invandrare godkänns enligt bilaga A Ks §
77/13.
Söderåsens Miljöförbund
Tillsyn och kontroll 2013-06-03, Ljungåsens Äldreboende, Östra Ljungby 7:4,
Klippans kommun.
Bedömning: Inom de kontrollområden som inspektionen omfattade följer
verksamheten lagstiftningen.
Länsstyrelsen I Skåne
Delbeslut 2013-06-17 Beslut om fördelning av 2013 års utvecklingsmedel till
förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Beslut: Länsstyrelsen Skåne beslutar att bevilja Klippans kommun högst 75 000 kr
till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Arbetsmiljöverket
Föranmälan av inspektion om personförflyttningar.
Syrengården, Pilgatan 14 Ljungbyhed. Tisdagen den 17 september 2013 kl 09.00.
Föranmälan av inspektion om personförflyttningar.
Korttidsboende, HO I Klippan. Tisdagen den 17 september 2013 kl 13.00.
Sveriges kommuner och landsting SKL
Cirkulär 13:35 Åhlénbranden – kommuners ansvar vid LVU-placeringar.
Cirkulär Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd.
Rädda Barnen
En nationell enkätundersökning. Garantinivå för stöd till barn i utsatta situationer.
Socialstyrelsen
Meddelandeblad Nr 7/2013
Ändringar i Socialtjänstlagen den 1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd.
Meddelandeblad Nr 8/2013
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Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från
Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd.
Kommunförbundet Medelpunkten
Sammanträdesprotokoll 2013-03-25.
Sammanträdesprotokoll 2013-06-10.
Inspektionen för vård och omsorg blir ny tillsynsmyndighet 1 juni 2013.
Mer information finns på www.ivo.se
Migrationsverket
Avtal gällande Överenskommelse om mottagande av visst-antal-barn är tecknat
enligt SN o KS tidigare beslut.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_______
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§ 104
Kurser och konferenser
Ärendet
Hur kommer vi överens?
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete
26 september kl 08.30 – 16.30 Medborgarhuset i Eslöv.
Konferensen är avgiftsfri. Kaffe och Lunch ingår. Sista anmdag 9 sept.
Målgrupp: Konferensen riktar sig till anställda inom polismyndigheten i Skåne samt i
Skånes kommuner: politiker, chefstjänstemän, Brå-, drogförebyggande-,
trygghetssamordnare mfl.
Skånesamverkan mot droger inbjuder till konferens om samverkan i lokalt
brottsförebyggande arbete. En viktig del i ett strategiskt förebyggande arbete är
samverkan. I ” En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobakspolitiken” framhålls vikten av samlade insatser på lokalnivå mellan
drogförebyggand och det brottsförebyggande arbetet.
Denna konferens syftar till att lyfta fram både framgångsfaktorer och utmaningar i
det lokala samverkansarbetet mellan kommun och polis och öka kunskapen om vilka
förutsättningar som bidrar till ett gott samverkansarbete.
Äldreomsorgsdagarna
24-25 oktober Stockholmsmässan, Älvsjö
Livet som gammal är konferensens samlade tema där de existentiella dimensionerna
synliggörs i livsberättelser, forskning, utveckling och praktiska exempel.
Se mer www.gothiafortbildning.se
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_________
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§ 105
Redovisning av genomgångna konferenser
Ärendet
Jan Wallgren (s) kommer att vid nästa sammanträde att redovisa genomfört
konferensdeltagande.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
________
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§ 106
Delegationsärende
Ärendet
Sociala utskottet
SU
SU
SU
SU
SU

2013-06-05
2013-06-18
2013-06-27
2013-07-15
2013-08-08

§§ 92 – 110
§ 111
§§ 112 – 154
§§ 155 – 174
§§ 175 – 185

Beslutsattestant
Äldreomsorgen, avseende enheten Dagverksamheten ansvar 774.
Att fr.o.m 2013-05-16 utse enhetschef Åsa Andersson attesträtt
tillsvidare.
Äldreomsorgen, avseende enheten Åbyhem ansvar 7731.
Att fr.o.m 2013-05-16 utse enhetschef Elisabeth Petersson attesträtt för
Åbyhem tillsvidare.

Delegationsrapport
Delegationsrapport 2013-04-01 – 2013-04-30
Enhet F, G o H
2013-05-01 – 2013-05-31
Enhet F, G o H
2013-06-01 – 2013-06-30
Enhet F, G o H
2013-07-01 – 2013-07-31
Enhet F, G o H
2013-08-01 – 2013-08-31
Enhet F, G o H

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________
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§ 107
Adjungering till presidiet
Ärendet
Under 1:e vice ordförande Janeth Nilsson Noréns frånvaro föreslås Peter Kromnow
(kd) att adjungeras till presidiet.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att under 1 vice ordförande Janeth Nilsson Noréns frånvaro adjungera Peter
Kromnow (kd) till ledamot i presidiet.
________
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