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Plats och tid

Rickmansgården i Ljungbyhed kl 08.30-16.00

Beslutande

Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande
Ellinor Varady (m) ersättare för Janeth Nilsson-Norén (c)
Boris Svensson (s), 2. vice ordförande
Peter Kromnow (kd), ledamot §§ 112-117, §§ 119-127
Jacob von Post (m), ledamot
Jörgen Bjerknaes (mp), ledamot
Charlotta Gudmundsson (s) ersättare för Gunilla Svensson (s) §§ 112-117
Mats Waldemarsson (s), ledamot
Jan Rosenqvist (sd), ledamot
Gunilla Svensson (s) ledamot §§ 118-127
Gun Samuelsson (s) ersättare för Peter Kromnow (kd) §§ 118

Övriga närvarande

Elsebeth Persson (m), ersättare
Sonja Bengtsson (sd), ersättare
Jan Wallgren (s), ersättare
Gun Samuelsson (s), ersättare
Charlotta Gudmudsson (s) ersättare
Gunilla Abrahamsson, socialchef
Bengt Einarsson, socialchefskonsult
Else Leide, ekonom
Amela Prsic, nämndsekreterare
Iréne Bengtsson, avdelningschef
Carina Pihlwret, avdelningschef
Tanja Mattsson, avdelningschef
Mats Waldemarsson (s)
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Innehållsförteckning:
§ 112. Information om ekonomi, personalärende, sjukstatistik, aktuell kö till boende,
arbetsskador/tillbud, kvalitetsarbete samt ensamkommande barn och ungdomar
§ 113. Förändring av antalet kortvårdsplatser inom äldreomsorgen
§ 114. Resursfördelning och schablontider i äldreomsorgen
§ 115. Åtgärdsplan för Åbyhem
§ 116. Yttrande till Kommunrevisionen utifrån granskning av brand skyddsarbetet på
äldreboenden
§ 117. Ansökan om statsbidrag för ytterliggare insatser för att stödja utvecklingen i
värdegrundsarbete inom äldreomsorgen
§ 118. Förslag till inrättande av två befattningar för hemmaplansåtgärder
§ 119. Förlängning av tillfällig organisatorisk tillhörighet för Socialförvaltningens
reception
§ 120. Ansökningar om föreningsbidrag avseende verksamhetsåret 2012
§ 121. Avsiktsförklaring och budget för samarbete om samhällsorientering i Skåne
NordVäst
§ 122. Medverkan i projekt om kvalitetssäkrad välfärd
§ 123. Utställare av check 2012
§ 124. Informationsärende
§ 125. Kurser och konferenser
§ 126. Redogörelser efter genomförda konferenser
§ 127. Delegationsärende
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§ 112
Information om ekonomi, personalärende, sjukstatistik, aktuell kö
till boende, arbetsskador/tillbud, kvalitetsarbete samt
ensamkommande barn och ungdomar
Ärendet
Ekonomi
Prognosen för 2012 pekar mot 9 miljoner kr i underskott. Orsaken är förutom ökade
kostnader inom försörjningsstöd kostnader för personlig assistans samt
placeringskostnader för unga och vuxna enligt tidigare.
Personalärende
Förvaltningens nya socialchef Gunilla Abrahamsson hälsas välkommen.
Ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) heter Kerstin Malmberg och börjar sin
anställning i kommunen den 10 september.
Enhetschefen för Bågen, Dagverksamheten Apollo samt Badvägen Gunilla Sjunner
har sagt upp sin anställning och kommer från den 17 november att tillträda
befattningen som verksamhetschef på Väpnaren för Förenade Care.
Enhetschef för Hemvård Centrum Ingela Holmström Andersson kommer att påbörja
föräldraledighet från februari 2013.
Sjukstatistik
Sjukstatistiktalet för perioden januari-augusti månad 2012 är 5,64 %. För enbart
augusti månad är sjukstatistiktalet 3,37%.
Aktuell kö till boende
Det finns ingen som står i kö till kommunens särskilda boenden.
Arbetsskador/tillbud
Det har rapporterats 2 st tillbud, ett inom Stöd och omsorg och det andra inom
äldreomsorgen. Det är i dagsläget dock oklart vad tillbuden handlat om.
Kvalitetsarbete
Äldreomsorgen har sökt medel för att utveckla kvalitet och kvalitetsledning för hela
organisationen i äldreomsorg för både chefer och personal. Ytterliggare en
utbildnings ska startas upp avseende hantering av dementa i hemmet.
Nya pengar kommer att sökas för att fortsätta med Omvårdnadslyftet under våren, i
denna satsning kommer också Stöd och omsorg att delta. Det innebär att det är 15
undersköterskor och 25 vårdbiträden inom äldreomsorgen, varav tre personer från
Stöd och omsorg kommer att delta i Omvårdnadslyftet.
Signatur justerare
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Ensamkommande flyktingbarn
Avdelningschef Iréne Bengtsson informerar att några av de ensamkommande
flyktingbarnen har fått uppehållstillstånd och det finns en positiv utveckling i
gruppen. 1 av barnen har blivit avvisat och ett barn väntar på avvisning.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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§ 113
Förändring av antalet kortvårdsplatser inom äldreomsorgen
SN 2012.0349.700

Ärendet
Allt sedan flytten av kortvården till dagens lokaler på Åbyhem 2005 har man arbetat
för att hitta rätt nivå av korttidsplatser inom äldreomsorgen och en utvärdering av de
ursprungliga 18 platserna har inte gjorts tidigare gjorts. Från april 2009 har 6 av
platserna använts som särskilt boende efter att motsvarande platser stängts på
Rickmansgården. Dessa sex platser är medräknade i flytten till det nya särskilda
boendet Väpnaren. Bilaga Sn § 113/12
Medelvärde för beläggningen har under perioden jan 2010-april 2012 varit 9,8
medans den för perioden jan 2011-april 2012 var 9,3. Det har under 2012 inte funnits
några kostnader för medicinskt färdigbehandlade.
Utöver detta har det funnits möjlighet att belägga upp till 3 platser på
Rickmansgården för korttidsboende. Dessa 3 platser har dock inte varit budgeterade.
Slutsatser
I dagsläget med en god planering och en fortsatt utveckling av det rehabiliterande
arbetssättet i hemtjänsten skulle behovet av kortvårdsplatser motsvara 9 platser för
korttidsvård plus 3 platser för växelvård.
Platserna fördelas lämpligast så att man använder bottenplanet av nuvarande
kortvården och att man använder den del av nuvarande Åbyhem (Säbo) på 5 rum
som finns som ett annat ärende. Detta skulle frigöra ett plan av nuvarande kortvården
till andra ändamål. Det kommer även att finnas möjlighet till att i framtiden öka
korttidsplatserna om behov skulle uppkomma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-28
Beslut
Socialnämnden beslutar
att antalet kortvårdsplatser inom äldreomsorgen fastställs till 12 platser.
_____
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§ 114
Resursfördelning och schablontider i äldreomsorgen
SN 2012.0346.700

Ärendet
Föreligger tjänsteskrivelse daterad 2012-07-10, av t. f socialchef Bengt Einarsson
avseende resursfördelning och schablontider i äldreomsorgen, med förslag till beslut.
Bilaga Sn § 114/12
I korthet – förslag till resursfördelningsmodell i hemtjänsten
En resursfördelningsmodell inom hemtjänsten innebär:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Handläggaren registrerar biståndsbeslutet i verksamhetssystemet (VIVA) och
sänder en beställning till utföraren via verksamhetssystemet
Enheten/utföraren tidsätter beslutet i genomförandeplanen, utifrån
utförarschablon
Utförarna ”betalas ” utefter utförd tid
Detta sätt att fördela resurser, kräver arbete hos både handläggare och
enhetschefer/assistenter
Enhetschefen har 5 dagar på sig att i påföljande månad redovisa utförd tid till
myndighetschefen, som i sin tur har stöd av ekonomifunktionen. Sker i
Excelblad
Registreringsverktyget med ”pennor” finns i kommunen för
stickprovsundersökning, men tillsvidare gäller alltså manuell registrering i
Excelblad av den utförda tiden.
Det som händer extra under en månad – tillfälligt utöver beviljad tid – skall
godkännas av biståndshandläggaren. Exempel är i samband med hemkomst från
en vårdperiod på sjukhus, varvid det kan bli nödvändigt med tidsbegränsad
utökad hjälp
Hemtjänsten får alltså sina resurser efter utförd tid. Ersättningen är lite olika
hög, bland annat beroende på om det är längre avstånd mellan brukarna;
exempelvis ersätts utförd tid på landsbygden med ett högre belopp. En
timersättning tas fram, vilken baseras på fastställd budget
Planeringsverktyg för enheternas dagliga verksamhet upphandlas, enligt tidigare
budgetplanering

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-07-10
Beslut
Socialnämnden beslutar
att införa ett nytt resursfördelningssystem inom hemtjänsten att gälla i hela
verksamheten från 2013-01-01. Delrapport i oktober och november,
Signatur justerare
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att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till utförarschablon för hemtjänsten att
gälla från 2013,
att uppdra åt förvaltningen att utarbeta intern timersättning för utförda
hemtjänsttimmar samt
att uppdra åt förvaltningen att utarbeta motsvarande resursfördelningssystem för
särskilt boende SoL och LSS, personlig assistans m.m. inom LSS samt för
dagverksamheter enligt SoL och LSS. Delrapport december 2012 och februari
2013.
______
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§ 115
Åtgärdsplan för Åbyhem
SN 2012.0343.700

Ärendet
Bakgrund
Socialnämnden beslutade 2009-01-13, § 4 en åtgärdsplan för Rickmansgården som
innebar att de planerade platserna på ett ”nytt” särskilt boende inom äldreomsorgen
i Klippans tätort ersätter Rickmansgårdens 20 särskilda boendeplatser och att
stänga sex särskilda boendeplatser utan egen toalett på Rickmansgårdens successivt
dock senast 2009-03-31 samt att tillfälligt under en omstruktureringstid ställa om
sex korttidsplatser till sex särskilda boendeplatser på kortvården. Socialnämnden
beslutade 2009-12-08, § 155 en åtgärdsplan för Badvägen som innebar att de
planerade platserna på ett ”nytt” särskilt boende i Klippans tätort ersätter
Rickmansgårdens 13 särskilda boendeplatser, de sex tillfälliga särskilda
boendeplatserna på Kortvården samt de 13 särskilda boendeplatserna på Badvägen.
Väpnaren kommer att ha ytterligare fyra lägenheter, jämfört med antalet lägenheter
som tillhandahålls idag. Det innebär att Väpnaren kommer att ha sammantaget 36
särskilda boendeplatser. Det bedöms i nuläget utifrån aktuell situation vara möjligt
att reducera antalet platser på Åbyhem till 20 särskilda boende platser, jämfört med
de 25 platser som tillhandahålls idag. Det innebär en minskning med fem platser på
Åbyhem och en minskning om en särskild boendeplats för äldreomsorgen totalt när
Väpnaren är klar.
Efter genomförd förändring innebär det en nettominskning om en särskild
boendeplats för äldreomsorgen totalt.
Kartläggning
Kartläggning av flödet på särskilda boendeenheterna 2011 visar på möjlighet att
införa intagningsstopp vid Åbyhems boende. Ett intagningsstopp bedöms inte
påverka rättssäkerheten för den enskilde eller kön till särskilt boende nämnvärt.
Beläggningsgraden på särskilt boende var 98 % 2011 och 96 % 2010.
Antal verkställda nya beslut till särskilt boende 2011 var 60 st.
Beläggningsgraden på Åbyhems 12 kortvårdsplatser 2011 var 81 %.
Beläggningsgraden på Rickmansgårdens 3 extra kortvårdsplatser 2011 var 70 %.
Antalet personer som under 2011 väntat på särskilt boende har som högst varit 8
personer.
Samtliga har erbjudits plats på särskilt boende inom tre månader.
Sedan jan 2011 – april 2012 har beläggningsgraden på särskilt boende varit 97,5 %
Dagar med betalningsansvar 2011 var 11 dagar jämfört med 2010 som var 58
dagar. Det har under 2012 inte funnits några kostnader för medicinskt
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färdigbehandlade.
Behovet av särskilda boendeplatser bedöms i nuläget vara i balans.
Aktuell situation
Åbyhem består idag av 25 lägenheter. I nuläget beläggs alla 25 lägenheterna av
personer som är beviljade särskilt boende enligt Socialtjänstlagen.
Klippans kommun kommer efter genomförd nybyggnation av Väpnaren att ha
ytterligare 36 lägenheter, i Klippans tätort. Det innebär äldreomsorgen kommer att
ha sammantaget 126 särskilda boendeplatser. Det bedöms i nuläget vara möjligt att
reducera antalet platser på Åbyhem till 20 särskilda boende platser, jämfört med de
25 platser som tillhandahålls idag. Det innebär en minskning med fem platser och
en minskning om en särskild boendeplats för äldreomsorgen totalt när Väpnaren är
klar. Genom att minska verksamheten med fem särskilda boendeplatser kan det
med fördel vara de fem lägenheterna som ligger belägna i första plan direkt till
vänster vid entrén. Det innebär en minskning av intäkter motsvarande 450 tkr på
årsbasis. Övriga kostnader, mat etc., minskar med 250 tkr.
Personalen kan minskas med motsvarande 3.53 åa, (dvs. 5 platser med en täthet
med 0.706 blir totalt 3,53 åa) och 0.25 åa sjuksköterska. Det motsvarar 1 700 tkr på
årsbasis.
Efter genomförd förändring på Åbyhem innebär det en nettominskning om en
särskild boendeplats för äldreomsorgen totalt och en ramsänkning för Åbyhems
budget med 1 500 tkr inför 2013.
Planering
Individuella samtal kommer att ske med de boende/närstående,
biståndshandläggare, kontaktperson och enhetschef för Åbyhem. I första hand
erbjuds de boende på Åbyhem en ny särskild boendeplats på Åbyhem eller vid
någon av kommunens övriga enheter, i mån av plats.
De fem särskilda boendeplatserna kommer att stängas eller övergå till annan
verksamhet. Kostnader för den enskilde i samband med flytt från Åbyhem till annat
särskilt boende finansieras av socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-28
Beslut
Socialnämnden beslutar
att införa intagningsstopp vid Åbyhem from 2012-09-15,
att de fem boende på Åbyhem snarast därefter erhåller erbjudande om en ny
särskild boendeplats på Åbyhem eller vid någon av kommunens övriga enheter i
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mån av plats,
att socialförvaltningen finansierar eventuella flyttkostnader för den enskilde.
______
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§ 116
Kommunrevisionens granskning av brandskyddsarbetet på
äldreboenden
SN 2012.0293.007

Ärendet
Föreligger yttrande med drn SN 2012.293-4 av t. f socialchef Bengt Einarsson med
förslag till beslut avseende granskning av brandskyddsarbetet på äldreboenden.
Bilaga A Sn § 116/12
Bilaga B Sn § 116/12
Beslutsunderlag
Förvaltningens yttrande Drn SN 2012.293-4
Beslut
Socialnämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att genomföra en genomgång, revidering och
komplettering av det systematiska brandskyddet inom äldreomsorgen,
att redovisning sker vid decembersammanträdet 2012,
att uppdra åt förvaltningen att genomföra en genomgång, revidering och
komplettering av det systematiska brandskyddsarbetet inom avdelningen för Stöd
och omsorg och avdelningen för Mottagning, med redovisning i februari 2013,
att snarast utse säkerhetssamordnare inom förvaltningen och till oktober 2012
redovisa en förteckning till nämnden, på utsedda
brandskyddsombud/kontrollanter inom äldreboenden och LSS-boenden samt
att översända förvaltningens skrivelse som svar på Revisionsnämndens begäran om
yttrande angående Granskning av brandskyddet inom äldreboenden.
_______
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§ 117
Ansökan om statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja
utvecklingen i värdegrundsarbete inom äldreomsorgen
SN 2012.0394.047

Ärendet
Den 1 januari 2011 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) om en
nationell värdegrund för äldreomsorgen. Den nya bestämmelsen innebär att
socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt
liv och känna välbefinnande.
För att stimulera kommunerna att införa lokala värdighetsgarantier gav regeringen
under år 2011 Socialstyrelsen i uppdrag att bevilja prestationsersättning till de
kommuner som arbetade med införande av lokala värdighetsgarantier. Klippans
kommun beviljades under år 2011 totalt 236 400 kronor.
Under 2012 har Socialstyrelsen i uppdrag att besluta om och fördela 98,5 miljoner
kronor för att stimulera kommunerna i arbetet med att ta fram lokala
värdighetsgarantier för att göra det tydligt för äldre personer, anhöriga och allmänhet
vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen. Klippans kommun ansöker om 100 000
kronor. Dessa medel kommer bland annat att användas för att utbilda särskilda
värdegrundshandledare samt utbildningsinsatser för förvaltningens chefer och
samordnare.
För att ansökan ska kunna ske behöver ansvarig nämnd godkänna att man ansöker
om statsbidrag.
Beslutsunderlag/ Bilagor
Ansökan om statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i
värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen, daterad 2012-08-10. Bilaga Sn § 117/12
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-27
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna ansökan om statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja
utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen.
______
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§ 118
Förslag till inrättande av två befattningar för hemmaplansåtgärder
SN 2012.0434.752

Ärendet
Föreligger tjänsteskrivelse daterad 2012-08-27, av t. f socialchef Bengt Einarsson
avseende inrättande av två befattningar för hemmaplansåtgärder, med förslag till
beslut.
Bilaga A Sn § 118/12
Bilaga B Sn § 118/12
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-27
Beslut
Socialnämnden beslutar
att hemmaplansåtgärder i egen regi vidareutvecklas enligt förvaltningens förslag,
att socialförvaltningen inrättar två befattningar som Socionom/Socialpedagog i första
hand för en ettårig projektperiod 2012/2013,
att Förvaltningen regelbundet redovisar utfallet och resultatet av utvecklingsprojektet
till socialnämnden samt
att rapport inför permanentade av verksamheten, efter projektårets slut, redovisas till
socialnämnden i oktober 2013.
_____
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§ 119
Förlängning av tillfällig organisatorisk tillhörighet för
socialförvaltningens reception
SN 2012.0466.710

Ärendet
Socialförvaltningens reception är sedan januari 2011 organiserad direkt under
socialchefen i syfte att vara hela socialförvaltningens reception.
Sedan 2012-04-01 har receptionen tillfälligt organiserats i Avdelning för mottagning.
Beslutet gäller till 2012-08-31. Försöket har utvärderats.
Bilaga Sn § 119/12.
Med anledning av att ny socialchef tillträder 2012-09-01 och att det pågår ett arbete
med att skapa kommungemensam kundtjänst föreslås socialnämnden att förlänga
beslutet om att receptionen organiseras inom Avdelning för mottagning till
2012-12-31.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-07-27
Beslut
Socialnämnden beslutar
att förlänga den tillfälliga organiseringen av receptionen i Avdelning för
mottagning.
_____
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§ 120
Ansökningar om föreningsbidrag avseende verksamhetsåret 2012
SN 2012.0465.048

Ärendet
Enligt bifogad sammanställning redovisas ansökningar avseende föreningsanslag.
Under två års tid har ett förändringsarbete pågått för att samla samtliga
föreningsbidrag, såväl handikapporganisationerna som de tidigare Ifoorganisationerna, nedan kallade övriga organisationer, vilket har inneburit att såväl
2011 års föreningsbidrag som 2012 års, har hamnat under årets budget. Från 201202-21 § 13 har kommunfullmäktige antagit nya bidragsbestämmelser som tillämpas
på i år inkomna ansökningar.
För de handikappföreningar som har sitt säte i Klippans kommun utgår bidrag med
119 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 2012

505.000 kronor

Hjälpas Åt Verksamhetsbidrag

-

Hjälpas Åt, ökad hyra (reserveras)

52.000 kronor

-

260.652 kronor

Hjälpas Åt lönebidrag

-

45.000 kronor

Beviljade föreningsbidrag, handikapporg.för 2011
Förslag föreningsbidrag för 2012
Kvar att fördela av årets budget

-

45.651 kronor
101.697 kronor
0 kronor

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-24
Beslut
Socialnämnden beslutar
att mot bakgrund av vissa oklarheter i beräkningsgrunden återremittera ärendet för
vidare handläggning.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

16 (23)

Sammanträdesdatum

2012-09-04

§ 121
Avsiktsförklaring och budget för samarbete om
samhällsorientering
SN 2012.0467.106

Ärendet
Kommunerna i Skåne Nordväst har ett projekt om samhällsorientering för vissa
nyanlända invandrare. För deltagande i direktupphandling av samhällsorientering för
mindre språk som idag inte kan tillhandahållas av Länsstyrelsen i Skåne län ska en
avsiktsförklaring lämnas. Dessutom ska budget antas för fortsatt deltagande i
projektet.
Bilaga A Sn § 121/12
Bilaga B Sn § 121/12
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-27
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna budget för projektet gällande samhällsorientering i Skåne
Nordväst
att ställa sig bakom avsiktsförklaringen för direktupphandling av
samhällsorientering för mindre språk samt uppdra åt
socialförvaltningen att underteckna densamma.
______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

17 (23)

Sammanträdesdatum

2012-09-04

§ 122
Kvalitetssäkra välfärd
SN 2012.0464.106

Ärendet
2011 påbörjade Sveriges Kommuner och Landsting ett arbete inom ramen för
förbundets prioriterade fråga Kvalitetssäkrad välfärd. Arbetet syftade till att öka
kunskapsnivån och utveckla metoder och instrument för upphandling, kravställande,
uppföljning och kontroll.
Den prioriterade frågan har utvecklats till en större satsning, projekt Kvalitetssäkrad
välfärd (2012-2014), som finansieras av Socialdepartementet, för att ge stöd åt lokala
och regionala utvecklingsarbeten.
Sveriges Kommuner och Landstings satsning sker i två delar:
• Kompetensuppbyggnad och spridning
• Konkret utvecklingsstöd för enskilda kommuner och landstingsting/regioner
Utvecklingsstödet sker i form av:
• Skapande av nätverk som stöd i processen
• Introduktionsseminarium
• Två dagar på plats i Klippan per år som processtöd
• Årlig nationell erfarenhetsträff
Klippans kommun har fått ett erbjudande att delta i detta projekt som kan vara till
stor hjälp och stöd i processen kring att utveckla system för kontroll och uppföljning.
Deltagande i projektet är kostnadsfritt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-27
Beslut
Socialnämnden beslutar
att Klippans kommun går med i projektet kring Kvalitetssäkrad välfärd.
______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

18 (23)

Sammanträdesdatum

2012-09-04

§ 123
Utställare av check 2012
SN 2012.0300.002

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.
Beslutsunderlag/ Bilagor
Förteckning utställare av check reviderad 2012-08-27 Bilaga Sn § 123/12
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-27
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna reviderad förteckning av utställare av check.
______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

19 (23)

Sammanträdesdatum

2012-09-04

§ 124
Informationsärende
Ärendet
Kammarrätten i Göteborg
Underrättelse 2012-07-30 med begäran om yttrande, mål nr 4589-12, angående
bistånd i form av särskilt boende.
Förvaltningsrätten i Malmö
Beslut 2012-08-23 mål nr 6765-12 E. Saken; ekonomiskt stöd till kostnader för
personlig assistans enligt LSS; nu fråga om överklagbart beslut. Beslut;
Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
Dom 2012-08-21 mål nr 7801-12 E. Saken; bistånd enligt SoL. Domslut; Med delvis
bifall till överklagandet beviljar förvaltningsrätten xx ytterligare bistånd om 508 kr.
Dom 2012-08-16 mål nr 928-12 E. Saken; bistånd enligt SoL. Domslut;
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2012-08-15 mål nr 4936-12 E. Saken; bistånd enligt SoL. Domslut;
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2012-07-31 mål nr 2842-12 E, 4044-12 E, 4052-12 E. Saken; bistånd enligt
SoL. Domslut; Med delvis bifall till överklagandet ålägger förvaltningsrätten
socialnämnden i Klippans kommun att utge bistånd till xx med ytterligare 1 425 kr.
Dom 2012-07-31 mål nr 7312-12. Saken; beredande av vård enligt LVM. Domslut;
Förvaltningsrätten bifaller ansökan om beslutar att xx ska beredas vård med stöd av 4
§ första stycket 1, 2, 3 a och b LVM. Domen gäller omedelbart i denna del.
Underrättelse 2012-08-14 med begäran om yttrande, mål nr 7798-12, angående
bistånd enligt SoL.
Statens institutionsstyrelse SiS
Skrivelse med information om ny författningssamling från SiS om vårdavgifter m.m.
SiSFS 2012:1 Statens institutionsstyrelses föreskrifter om vissa vårdavgifter vid
särskilda ungdomshem.
SiSFS 2012:2 Statens institutionsstyrelses föreskrifter om vissa vårdavgifter vid
LVM-hem.
Sveriges kommuner och landsting SKL
Cirkulär 12:39 Timbelopp för personlig assistans enligt SFB år 2013
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2012-09-04

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

20 (23)

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

21 (23)

Sammanträdesdatum

2012-09-04

§ 125
Kurser och konferenser
Ärendet
Sveriges kommuner och landsting SKL
Remisskonferens angående betänkandet om översyn av den psykiatriska
tvångsvårdslagstiftningen ”SOU 2012:17 Psykiatri och lagen – tvångsvård,
straffansvar och samhällsskydd”, 13 septemer 2012 på Clarion Hotel Sign i
Stockholm.
PwC Sveriges
Grundkurs i offentlighet och sekretess, 6 december 2012 i Jönköping.
Effektiva sammanträden, till ordförande och vice ordförande i nämnder och styrelser,
27-28 september 2012 i Jönköping.
Skolledare i särskolan Sigys
Bygga Broar- en arbetsmarknad för alla, 15-16 oktober 2012 i Västerås.
Regionförbundet Södra Småland
Studieresa till Danmark om ensamkommande flyktingbarn, 13-15 november 2012 i
Danmark.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2012-09-04

§ 126
Redogörelse efter genomförda konferenser
Ärendet
För närvarande finns inget att rapportera.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

22 (23)

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2012-09-04

§ 127
Delegationsärende
Ärendet
Sociala utskottet
2012-08-16 § 160-164
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

23 (23)

