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Sammanträdesdatum

2009-12-08
§ 148

Dnr 2009.692-1.026

Forskningsprojekt
Ärendet
Hälsopedagog Madelaine Agosti, Högskolan i Kristianstad, närvarar vid
nämndens sammanträde tillsammans med bl.a. handledare från högskolan för att
presentera det forskningsarbete som hon kommer att genomföra inom
hemtjänsten i Klippans kommun under de närmaste fyra åren. Studien syftar till
att undersöka hur arbets- och livsrytmen upplevs av skiftarbetande vård- och
omsorgspersonal, som grund för att identifiera hälsofrämjande faktorer. Projektet
syftar även till att med interventioner påverka livsrytmen i ett salutogent
perspektiv med en hållbar livsrytm utifrån ett deltagarbaserat arbetssätt som mål.
Beslutsunderlag
Bilaga Sn § 148/09
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
_____
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Sammanträdesdatum

2009-12-08
§ 149

Information om:
Ekonomi
Ekonomen Else Leide redogör för det ekonomiska läget. Prognosen för 2009 ser
ut att bli ett positivt resultat.
Personalärenden
Camilla Nilsson vikarierar under 4 månader som enhetschef på Rickmansgården.
För närvarande pågår rekrytering av socialsekreterare.
Sjukstatistik
Socialchef Charlotte Johansson informerar om att sjukstatistiktalet för perioden
jan- nov är 7,39%. För enbart november månad är det 5, 22 %.
Aktuell kö till boende
Det är för närvarande 4 personer som står i kö till särskilt boende. Ingen har
väntat längre än 14 dagar.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Charlotte Carlsson informerar om att det
föreligger en Lex-Sarah anmälan angående ett larm som inte har blivit besvarat.
Utredningen har startat kring ärendet.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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Sammanträdesdatum
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§ 150

Dnr 2009.403-6.750

Återraport till Länsstyrelsen angående tillsynsärende
Ärendet
Länsstyrelsen genomförde tillsyn av alkoholmottagningen i mars 2009.
Länsstyrelsen riktar i sin rapport kritik mot att den medicinska journalen
och den social journalen inte förs var för sig.
Socialnämnden svarade i sitt yttrande, 2009-09-23, att det under 2010
kommer att införas dokumentation via dokumentationssystemet VIVA
för alkoholmottagningen. Detta beräknas vara genomfört senast hösten
2010 och då är dokumentationen åtskild.
Länsstyrelsen har svarat att de inte anser det tillfredställande och att det
inte kan vänta till hösten 2010 innan journalerna förs åtskilda.
Länsstyrelsen poängterar också att det inte är självklart att HSL personal
ska ha tillgång till den sociala journalen och tvärtom. Den enskilde ska i
så fall ha lämnat medgivande till detta.
Bilaga A Sn § 150/09
Bilaga B Sn § 150/09
Åtgärd
Arbete med dokumentationen på Alkoholmottagningen pågår och målet
är att journalföringen på alkoholmottagningen ska dokumenteras i
socialförvaltningens dokumentationssystem VIVA. Journalföringen
enligt HSL kommer då att separeras från den sociala journalen. Som ett
led i att detta ska ske så korrekt som möjligt genomförs en översyn av
insatserna för att klargöra vilka som ska dokumenteras enligt vilken
lagstiftning. Detta arbete är påbörjat och dokumentationen enligt HSL i
egen modul i VIVA kommer att kunna göras i mars 2010 vilket innebär
att den sociala journalen och journalen enligt HSL då kommer att vara
åtskiljda. Efter detta kommer implementeringen av en utförarmodul för
dokumentationen enligt SoL i VIVA att göras för Alkoholmottagningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-12-07
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna yttrandet och översända till Länsstyrelsen.
_____
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2009-12-08
§ 151

Dnr 2009.693-1.700

Riktlinje för dokumentation inom socialförvaltningen enligt
SoL, LSS, LVU och LVM
Ärendet
Inom socialförvaltningen pågår ett arbete med att ta fram ett
ledningssystem för kvalitet enligt SoL, LSS, LVU och LVM. En del
av det har varit att ta fram riktlinjer för dokumentation av
utredningar inom IFO och Bistånds- och LSS-avd.
Bilaga Sn 151/09
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-11-27
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna riktlinjerna för dokumentation.
_____
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Sammanträdesdatum

2009-12-08
§ 152

Dnr 2009.679-2.145

Organisation för arbetsmarknadsfrågor
Ärendet
Föreligger ordförandes förslag till beslut avseende ny organisation för
arbetsmarknadsfrågor.
Bilaga A Sn § 152/09
Bilaga B Sn § 152/09
Beslutsunderlag
Ordförandens tjänsteskrivelse 2009-12-08
Beslut
I beslutet deltar ej S-gruppen.
Socialnämnden beslutar
att tillstyrka förslaget i huvudsak
att betona vikten av att inledningsvis behålla resurser för yrkes- och
studievägledning på Komvux för att tillgodose behovet för de som redan finns
inom vuxenutbildningens ram
att resurser för studievägledning finns kvar för de som inte är berörda av
arbetsmarkandsåtgärder
att förslaget om ”en väg in” enbart ska omfatta de som är berörda ur
arbetsmarknadssynpunkt, dvs. är eller riskerar att bli arbetslösa eller tvingas att
byta yrkesinriktning.
_____
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Sammanträdesdatum

2009-12-08
§ 153

Dnr 2009.691-1.750

Avtal om mottagande av ensamkommande barn och
ungdomar
Ärendet
Klippans kommun har liksom Sveriges kommuner i övrigt uppvaktats av
Länsstyrelsen och Migrationsverket ang avtalstecknande kring
mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Kommunen har
sedan i våras fört en diskussion om att teckna avtal antingen om
mottagande av flyktingar eller ensamkommande barn och ungdomar. I
början av juni månad innevarande år träffade kommunstyrelsens och
socialnämndens presidier, socialchefen och individ- och
familjeomsorgschefen, Länsstyrelsen i Skåne län och Migrationsverket,
för en första information och dialog kring tecknandet av ett eventuellt
avtal. Social-förvaltningen gör nu bedömningen att verksamheten är
mogen och beredd att starta ett mottagande av ensamkommande barn
och ungdomar. Förvaltningen är mån om att det blir kvalitet i
mottagandet och då verksamheten ännu så länge saknar erfarenhet från
just denna målgrupp finns det önskemål om att starta med ett fåtal
barn/ungdomar med möjlighet att utvärdera efter ett år innan avtalet
eventuellt förlängs.
Bilaga Sn § 153/09
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-11-21
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen att teckna avtal i första hand under ett
års tid med Migrationsverket om mottagande av 3 ensamkommande
barn/ungdomar.
_____
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Sammanträdesdatum

2009-12-08
§ 154

Dnr 2009.694-1.700

Beräkning av befolkningssituation i Klippans kommun åren
2010-2014
Ärendet
Föreligger förvaltningens beräkning av befolkningssituation i Klippans kommun
åren 2010-2014.
Bilaga Sn § 154/09
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-22-28
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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Sammanträdesdatum

2009-12-08
§ 155

Dnr 2008.099-2.770

Organisationsförslag hemtjänsten
Ärendet
Föreligger förvaltningens förslag till beslut angående organisationsförslag
hemtjänsten.
Bilaga A Sn § 155/09
Bilaga B Sn § 155/09
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-11-29
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förslaget till organisation av hemtjänsten samt
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de föreslagna förändringarna.
_____
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§ 156

Dnr 2009.696-1.770

Rapport angående tidmätning hemtjänst Klippans
kommun, 091130
Ärendet
Som en del i utredningsarbetet inför ett eventuellt införande av
valfrihetssystem inom hemtjänsten i Klippans kommun har en under tid
mätning av arbetstidens innehållsfördelning genomförts.
Bilaga Sn 156/09
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-11-20
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen
_____
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Sammanträdesdatum

2009-12-08
§ 157

Dnr 2008.377-2.770

Rapport angående det fallförebyggande arbetet i Klippans
kommun
Ärendet
Ett uppdrag har legat till grund för arbetet i det fallförebyggande nätverket
som har pågått sedan hösten 2008 till hösten 2009. Arbetet redovisas nu
genom föreliggande rapport.
Bilaga Sn § 157/09
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-11-20
Beslut
att notera informationen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

14 (25)

Sammanträdesdatum

2009-12-08
§ 158

Dnr 2009.374-3.020

Slutrapport projekt Time Care, rapport angående
införandet av Time Care samt införandet av arbetstid
Ärendet
En projektplan har legat till grund för projekt Time Care som har pågått fr o m
090406 t o m 091130. Projektet redovisas nu genom en slutrapport.
En uppdragbeskrivning angående införandet av Time Care och införandet av
arbetstidsmodeller i äldreomsorgen har legat till grund för föreliggande rapport.
Bilaga A Sn § 158/09
Bilaga B Sn § 158/09
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-11-20
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen
_____
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Sammanträdesdatum

2009-12-08
§ 159

Dnr 2009.548.770

Yttrande över motion ang införande av en servicegaranti
för särskilt boende för äldre
Ärendet
Föreligger förvaltningens förslag till beslut angående yttrande över motion om
införande av en servicegaranti för särskilt boende för äldre.
Bilaga A Sn § 159/09
Bilaga B Sn § 159/09
Bilaga C Sn § 159/09
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-11-21
Beslut
Socialnämnden beslutar
att mot bakgrund av ovanstående anse Matthias Raus m fl (sd) motion ang
införande av tjänstegaranti för särskilt boende för äldre för besvarad
_____
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Sammanträdesdatum

2009-12-08
§ 160

Dnr 2009.697-1.775

Översyn av kommunens färdtjänsttaxa
Ärendet
Föreligger förvaltningens förslag angående översyn av kommunens färdtjänsttaxa.
Bilaga Sn § 160/09
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-11-29
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagen färdtjänsttaxa där
lägsta nivån för egenavgift höjs från 18 kronor per enkelresa till 20
kronor per enkelresa,
att högsta nivån för egenavgift för färdtjänst sänks från 220 kronor till
172 kronor per enkelresa,
att egenavgiften där emellan sänks från dagens 30 % till 20%,
att barn under sju år erhåller gratis färdtjänst,
att barn- och ungdomar mellan 7-20 år endast betalar 60% av
egenavgiften samt
att äska medel om 200kkr till utökade kostnader för förändrad taxa, då
kostnaderna inte bedöms rymmas inom tilldelad ram för 2010.
att de nya avgiftsnivåerna och egenavgiften träder i kraft 2010-02-01
_____
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§ 161

Dnr 2009.698-1.775

Förlängning av färdtjänst och riksfärdtjänstavtal
Ärendet
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2006-12-05 att för
avtalsperioden 2007-02-01--2009-01 31 anta Åsbo Taxi AB som
leverantör av färdtjänst och att anta Riksfärdtjänst Sverige AB som
leverantör av riksfärdtjänst.
Avtalet ger möjlighet till ytterliggare tre års förlängning med ett år i
taget. 2008-10-07 beslutade Socialnämnden att förlänga
entreprenörskapet med Åsbo Taxi AB av färdtjänst och Riksfärdtjänst
Sverige AB med ett år t.o.m. 2011-01-31.
Socialförvaltningens bedömning är att företagen följt gällande avtal på
ett tillfredsställande sätt och parterna är överens om att föreslå en
förlängning av avtalet med ett år, då ny upphandling skall vara
genomförd.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-11-26
Beslut
Socialnämnden beslutar
att förlänga nuvarande avtal med Åsbo Taxi AB gällande färdtjänst
och nuvarande avtal med Riksfärdtjänst Sverige AB med ett år t.o.m.
2011-01-31.
_____.
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Sammanträdesdatum

2009-12-08
§ 162

Dnr 2009.690-1.790

Riktlinje för färdmedel inom handikappomsorgen
Ärendet
Som ett led i arbetet med att ta fram ett ledningssystem för kvalitet i
verksamheten har förvaltningen tagit fram förslag till reviderad riktlinje för
färdmedel inom handikappomsorgen.
Bilaga Sn § 162/09
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-11-20
Beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa förvaltningens förslag till riktlinje för färdmedel inom
Handikappomsorgen.
_____.
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2009-12-08
§ 163

Dnr 2009.688-1.790

Riktlinje för boendestöd enligt 4 kap 1 § SoL
Ärendet
Som ett led i arbetet med att ta fram ett ledningssystem för kvalitet i
verksamheten enligt SoL har förvaltningen tagit fram förslag till reviderad
riktlinje för boendestöd.
Bilaga Sn § 163/09
Förvaltningen föreslår socialnämnden
att fastställa förvaltningens förslag till riktlinje för boendestöd enligt 4 kap. 1§
socialtjänstlagen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-11-20
Beslut
Socialnämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare handläggning
_____.
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Sammanträdesdatum

2009-12-08
§ 164

Dnr 2009.689-1.790

Riktlinje för pedagogiska måltider inom
handikappomsorgen
Ärendet
Som ett led i arbetet med att ta fram ett ledningssystem för kvalitet i
verksamheten har förvaltningen tagit fram förslag till reviderad riktlinje för
pedagogiska måltider inom handikappomsorgen.
Bilaga Sn § 164/09
Förvaltningen föreslår socialnämnden
att fastställa förvaltningens förslag till riktlinje för pedagogiska måltider inom
Handikappomsorgen
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-11-20
Beslut
Socialnämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare handläggning
_____.
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Sammanträdesdatum

2009-12-08
§ 165

Dnr 2009.374-5.020

Slutrapport projekt Time Care inom handikappomsorgen
Ärendet
Vid socialnämndens sammanträde i mars 2009 beslutades att projektet Time Care
skall slutredovisas i november 2009.
Projektet Time Care startade i januari 2009 med anledning av att personalkontoret
efter önskemål från socialförvaltningen köpt in verksamhetssystemet Time Care,
som kan kopplas ihop med personalredovisningssystemet Personec.
Målet med projektet är att i ökad omfattning kunna erbjuda personalen önskad
sysselsättningsgrad genom att skapa möjligheter för personal att prova alternativa
arbetstidsmodeller. Projektet har avgränsats till två verksamheter inom
handikappomsorgen.
Bilaga Sn § 165/09
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-11-20
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna Handikappomsorgens slutrapport av projekt Time Care.
_____
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Sammanträdesdatum

2009-12-08
§ 166

Dnr 2009.708-2.111

Val av ledamot i sociala utskottet
Ärendet
Föreligger förslag att utse Anders Andersson (kd) som ledamot i sociala utskottet
efter Margareta Sturesson som avsagt sig.
Beslutsunderlag
Ordförande Hans-Bertil Sinclairs tjänsteskrivelse
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förslaget.
_____
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Sammanträdesdatum

2009-12-08
§ 167

Informationsärenden
Länsrätten i Skåne län
Dom 2009-10-29 målnr2057-09E ang bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Domslut:
Länsrätten avslår överklagandet.
Dom 2009-10-29 målnr 4998-09, 5329-09E ang bistånd enligt 4 kap 1 § SoL.
Domslut: Länsrätten avslår överklagandena.
Dom 2009-10-29 målnr 10356-09 ang beredande av vård enligt lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Domslut: Länsrätten förordnar att
vederböranden ska beredas vård med stöd av 4 § första stycket LVM.
Dom 2009-11-03 målnr 4896-09E ang bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Domslut:
Länsrätten bifaller överklagandet och ålägger socialnämnden i Klippans kommun
att utge ekonomiskt bistånd till vederböranden för maj 2009.
Dom 2009-11-03 målnr 5200-09 ang bistånd enligt SoL. Domslut: Länsrätten
avslår överklagandet.
Dom 2009-11-13 målnr 7827-09E ang bistånd enligt SoL. Länsrätten avslår
överklagandet.
Dom 2009-11-20 målnr 5848-09E ang bistånd enligt SoL. Domslut: Länsrätten
upphäver socialnämndens beslut i den del som avser högsta godtagbara
boendekostnad. Länsrätten beslutar att socialnämnden till vederböranden ska
betala ytterliggare bistånd avseende hushållsel. Länsrätten avslår överklagandet i
övrigt.
Dom 2009-11-18 målnr 6589-09 ang insats enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). Domslut: Länsrätten avslår överklagandet.
Länsstyrelsen i Skåne Län
Beslut om utbetalning av statsbidrag för personligt ombud i Klippans kommun
dnr 2009.135-3.047
Tillsyn enligt 26 § LSS- återrapport avseende brister dnr 2009.329-3.710
Ändring av tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 9 § 6 och 7 lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) vid korttidsvistelse och
korttidstillsyn för barn på Kooperativet Holmsgården i Klippans Kommun dnr
2009.444-4.791
Kartläggning Våld i nära relationer dnr 2009.685-1.750
§ 167 (forts)
Individuell plan enligt LSS, rapport
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Sammanträdesdatum

2009-12-08

Kommunalförbundet Medelpunkten
Sammanträdesprotokoll 2009-10-26 dnr 2009.46-2.106
Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutkott
Sammanträdesprotokoll 2009-11-04, 2009-10-14 Revisionsrapport – insatser för
arbetslösa ungdomar dnr 2009.665-2.752
Sammanträdesprotokoll 2009-11-04, 2009-10-14 Revidering och uppföljning av
Handikapplanen samt lägesbeskrivning dnr 2009.668-1.790
Kultur- och fritidsnämnden
Protokoll 2009-10-21 Projekt ”mötesplats Klippan” dnr 2009.647-1.750
Kommunförbundet Skåne
Ansvar för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 09:67
Ensamkommande barn och ungdomar
09:66 Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam individuell
planering mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten
09:65 Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till barn
09:68 Ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel
09:71 Egenvård
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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2009-12-08
§ 168

Delegationsärenden
Personalärenden nr 70-72
Delegationsrapport, myndighetsgruppen
2009-09-01—2009-09-30, 2009-10-01—2009-10-31
Delegationsrapport, individ- och familjeomsorgen,
Sociala utskottet
2009-11-12 §§ 209-218
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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