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§ 42

Information om:
Ekonomi
Prognosen visar i dagsläget på ett nollresultat.
Personalärende
Biståndshandläggare Maria Eriksson kommer att tjänstgöra som t f chef för biståndsoch LSS handläggning efter Madeleine Moberg som slutar sin anställning.
Sjukstatistik
Socialchef Charlotte Johansson informerar om att sjukstatistiktalet för perioden
januari-mars månad är 6.81 %.
Aktuell kö till boende
För närvarande är det 13 personer som väntar i kö till särskilt boende. Den som
väntat längst har väntat sedan mitten av januari månad.
Arbetsskador/tillbud
För mars månad finns det ett inrapporterat tillbud. Det handlar om ett fall.
Vad gäller arbetsskador är det ett ärende registrerat som arbetsskada. Det handlar om
ett handhavandefel.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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§ 43
Inriktningsmål 2011
Dnr 2010.170-1
Ärendet
Socialnämnden har tillsammans med förvaltningen sett över inriktningsmålen inför
2011 års verksamhet. Visionen, ”Kvalitet i varje möte”, föreslås ligga fast. Förslaget
till fullmäktige vad gäller Socialnämndens inriktningsmål har bantats och reviderats i
jämförelse med antagna inriktningsmål för 2010.
Bilaga sn § 43/09
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-30
Beslut
Socialnämnden beslutar
att behålla visionen ”Kvalitet i varje möte” för verksamhetsåret 2011 samt
att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade inriktningsmål för
Socialnämndens verksamhet 2011.
_____
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§ 44
Ramäskande 2011
Dnr 2010.171-1
Ärendet
Socialförvaltningen har i enlighet med direktiv från ekonomikontoret tagit fram ett
underlag för budgetdialogen med kommunstyrelse och kommunfullmäktige om
ekonomisk ram för 2011.
Uppföljning av innevarande års resultat visar t o m mars månad att budgeten för
2010 är i balans vilket innebär att prognosen så här långt för 2010 visar ett
nollresultat.
Socialnämnden har inte identifierat några behov av ramtillskott för kostnader av
driften 2011.
Bilaga sn § 44/09
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-29
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att den fortsatta budgetdialogen utgår ifrån, en
begäran om ekonomisk ram för socialnämndens verksamhetsområde vad gäller
driften för 2011 i nivå med ramen för 2010 samt att föreslagna förändringar vad
gäller socialnämndens inriktningsmål beaktas.
_____
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§ 45
Projekt Time Care
Dnr 2009.374-8
Ärendet
En projektplan är upprättad och ligger till grund för projekt Time Care som har
pågått fr.o.m 2010-01-01 och pågår t o m 2010-12-13. En delrapport och en
slutrapport kommer att utarbetas.
En rapport angående införandet av Time Care samt införandet av arbetstidsmodeller i
äldreomsorgen ligger till grund för projektplanen för Time Care.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-29
Projektplan införandet av Time Care i äldreomsorgen 2010-03-11
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och lägga projektplanen med godkännande till
handlingarna.
_____
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§ 46
Uppsökande verksamhet
Dnr 2010.172-1
Ärendet
När den uppsökande verksamheten startade för två år sedan fanns det
824 personer som var 80 år eller äldre i kommunen. Besöken har gjorts
utifrån en uppgjord planering för att nå ut till alla som är 80 år och
äldre. Hembesökens innehåll är uppbyggt efter en samtalsguide, med
möjlighet till individuell anpassning. Detta har resulterat i att man kan
fånga upp frågor och funderingar som ligger utanför det planerade
upplägget, vilket har skapat en insikt i vad de äldre anser är viktiga
frågor och vad man behöver veta för att känna sig trygg.
Idag finns 237 personer kvar i kommunen födda före 1930, av dessa
skall hembesök erbjudas till dem som inte har någon insats i
äldreomsorgen, vilket brukar motsvara ca 1/3. Det skulle innebära att
det är ca 157 personer kvar att erbjuda ett hembesök och om det är ca
75 % som tackar ja bör det bli ca 120 hembesök kvar att genomföra,
vilket beräknas ta ca 6 månader. Det skulle innebära att de som är
födda 1930 och fyller 80 år i år kan börja erbjudas hembesök under
slutet av 2010.
Intrycken efter två års uppsökande verksamhet är att det stora flertalet
av dem som är 80 år eller äldre har ett bra liv, med förhållandevis god
hälsa och goda kontakter med anhöriga.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-04-05
Rapport uppsökande verksamhet 2009 2010-03-16
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen i rapporten och lägga den med godkännande
till handlingarna samt,
att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på hur framtida
verksamheten skall se ut.
_____
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§ 47
Ändrat regelverk för ”Micke Mek”
Dnr 2010.173-1
Ärendet
Klippans kommun har haft igång sin fixartjänst sedan den 1 oktober 2005. Det har
varit en lyckad satsning som har höjt livskvaliteten hos många av de personer i
kommunen som är 75 år och äldre. Enligt nedanstående siffror som täcker perioden
2007-2009 så har det genomsnittliga antalet besök per månad legat på 32 besök.
Man kan se en mindre tendens till ökning av antalet ärenden. ”Micke Mek” används
mest frekvent i slutet av året men det har även skett en ökning under
sommarmånaderna. En bidragande faktor till ökningen sommartid är att Micke Mek
har haft mer tid av sin tjänst att lägga på fixartjänsten då han inte har behövt vara
behjälplig kring trygghetslarmen i lika stor omfattning.
Förfrågningar har kommit från personer som har legat utanför målgruppen med
önskemål om att få hjälp av Micke Mek, vilket gjort att det funnits ett behov av att se
över riktlinjer och målgrupp. Detta har gjorts och det finns idag ett utrymme inom
befintliga resurser att utöka målgruppen så att denna även kan komma att omfatta
andra personer som har en beviljad insats inom äldreomsorgen och personer med
funktionshinder.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-29
Beslut
Socialnämnden beslutar
att fr o m 2010-05-01 utvidga målgruppen för Klippans kommuns fixartjänst ”Micke
Mek” till att omfatta personer över 75 år bosatta och folkbokförda i Klippans
kommun samt även andra personer som har beviljad insats inom äldreomsorgen
och personer med funktionshinder.
_____
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§ 48
Förslag angående inrättande av äldreombud
Dnr 2010.182-1
Ärendet
För några år sedan behandlade nämnden en motion om inrättande av äldreombud.
Vid den aktuella tidpunkten hade länsstyrelsen inrättat 6 st ”äldreombudsmän”.
Nämnden valde därför att avslå motionen med hänvisning till att man först ville
utvärdera hur länsstyrelsens verksamhet utfallit. Det har visat sig att uppgifterna för
länsstyrelsens äldreombudsmän och ett äldreombud i en kommun skiljer sig avsevärt
från varandra.
Ombudet bör vara till för äldre medborgare bosatta i Klippans kommun, dvs personer
som är över 65 år och deras närstående. Till äldreombudet skall man kunna vända sig
om man upplever det som svårt att hitta rätt i kontakten med Klippans
kommun och/eller andra myndigheter.
Äldreombudet kan också kontaktas för råd, stöd och vägledning i olika slags frågor
som berör de äldres hela livssituation.
Verksamheten skall utgå från såväl ett medborgarperspektiv som ett brukarperspektiv
i kontakterna med de äldre och deras anhöriga. Funktionen skall vara ett komplement
till det övriga utbudet som erbjuds äldre samt deras anhöriga i form av
trygghetsvärdinnor, äldrepedagoger, anhörigsamordnare och demenssjuksköterska.
Äldreombudet bör ha en fristående ställning och vara en länk mellan den enskilde
och kommunen. Äldreombudet skall ha tystnadsplikt i enskilda ärenden.
Äldreombudet bör också vara ledamot i kommunala pensionärsrådet (KPR).
Verksamheten bör ligga direkt under kommunstyrelsen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås socialnämnden:
att föreslå kommunstyrelsen att inrätta ett Äldreombud i Klippans kommun i enlighet
med ovan.
Beslutsunderlag
Ordförande Hans-Bertil Sinclairs skrivelse 2010-04-06
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att inrätta ett Äldreombud i Klippans kommun i enlighet
med ovan.
_____
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§ 49
Rapport ang hälso- och sjukvårdsavvikelser inom äldreomsorgen och
handikappomsorgen år 2009
Dnr 2010.593-2
Ärendet
Rapporten skall ses som ett kvalitetssäkringsarbete genom egenkontroll
för hälso- och sjukvården (HSL) inom Klippans kommun.
Sammanställningen gäller för år 2009.
Totalt har 2164 avvikelser rapporterats inom hälso- och sjukvården
(HSL) år 2009. Det är ökning med 624 händelser jämfört med år 2008.
Av 2009 års 2164 avvikelser handlade 796 avvikelser om
informationsöverföring, läkemedelshanteringen, medicinsktekniska
produkter och övriga händelser och 1368 om fall.
Antalet fallrapporter ökade från 797 år 2008 till 1368 år 2009 vilket
bedöms som en ökad medvetenhet om vikten av att rapportera fallen som
ett resultat av det fallförebyggande arbete som pågått under året.
Rapporterade läkemedelshändelser visar en ökning med 16 tillfällen
jämfört med föregående år, från 545 år 2008 till 561 år 2009.
Övriga rapporterade avvikelser ökade från 198 år 2008 till 235 år 2009.
Arbetet med risk-och händelseanalyser av avvikelser går framåt. Målet
är att bli medveten om de risker som finns vilka kan leda till skada hos
vårdtagaren. Genom en ökad medvetenhet om risker kunna förebygga
skada och öka patientsäkerheten genom bättre kunskap och ett säkrare
arbetssätt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-29
Redovisning av 2009 års avvikelser gällande hälso-och sjukvård (HSL)
inom äldreomsorgen samt handikappomsorgen i Klippans kommun.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapporten
att lägga informationen till handlingarna.
_____
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§ 50
Kurser och konferenser
Ärendet
Kommunakuten
Kommunal juridik för tjänstemän och förtroendevalda den 28 april i Stockholm
Södra Småland
Aktualitetsdag om äldrefrågor den 2 juni i Växjö
Hur mår våra barn? Den 31 maj i Växjö
Hur möter hemtjänsten äldre med psykiska problem den 3 juni i Växjö
Studieresa till Danmark om dansk drogpolitik 4-5 maj i Köpenhamn
Inspektionen för socialförsäkringen
Rättssäker förvaltning den 23 april i Stockholm
Revisionskontoret
Inbjudan till revisionssamverkan i Skåne den 22 april i Kristianstad
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anmäla Janeth Nilsson Norén (c) och Boris Svensson (s) deltagande i revisionssamverkan i Skåne den 22 april i Kristianstad.
_____
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§ 51
Informationsärenden
Ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö
Dom 2010-02-23 målnr 2257-10E angående bistånd enligt SoL.
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Kommunalförbundet Medelpunkten
Sammanträdesprotokoll 2010-02-22 dnr 2010.86-1
Hallandshem HVB
Tillsyn enligt 13 kap 1 § SoL av Hallandshem AB dnr 2010.129-1
Migrationsverket
Information och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande 2010 och 2011
Dnr 2010.102-1
Socialstyrelsen
Beslut avseende tillsynen av arbete med dokumentationen på Alkoholmottagningen i
Klippans kommun. Dnr 2009.298-4
Kristdemokraterna i Klippans Kommun
Hemtjänstens arbete i vintertid dnr 2010.84-1
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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§ 52
Delegationsärenden
Ärendet
Personalärenden nr 85-89
Delegationsrapport, myndighetsgruppen
2010-02-01—2010-02-28
Delegationsrapport, individ- och familjeomsorgen,
2010-02-01—2010-02-28
Sociala utskottet
2010-02-25 §§ 31-40
2010-03-18 §§ 41-51
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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