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Sammanträdesdatum

2010-01-12
Plats och tid

Sessionssalen, kommunhuset kl 18.30

Beslutande

Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande
Janeth Nilsson Norén (c), 1:e vice ordförande
Boris Svensson (s), 2:e vice ordförande
Eva Bergfalk (m)
Jan-Olof Karlsson (m)
Anders Andersson (kd)
Mats Waldemarsson (s)
Gunilla Svensson (s)
Ewy Persson (s)

Övriga närvarande

Elsebeth Persson (m) ej tjg ersättare
Bo Malmberg (c) ej tjg ersättare
Roland Åkesson (s) ej tjg ersättare
Britt-Marie Lindblad (v) ej tjg ersättare
Charlotte Johansson, socialchef
Charlotte Carlsson, Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Iréne Bengtsson, IFO chef och tf handikappchef
Madeleine Moberg, chef för bistånd och LSS
Tina Thomasson, äldreomsorgschef
Amela Prsic, nämndsekreterare

Utses att justera

Eva Bergfalk (m)

Justeringens plats
och tid

Socialförvaltningen

Paragrafer

§§ 1-13

Sekreterare

____________________________________________
Amela Prsic
Ordförande

____________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Klippans kommun, Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2010-01-12
Datum för anslags
uppsättande

2010-01-22 Datum för anslags 2010-02-12
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Socialförvaltningen i Klippan

Underskrift ......................................................................
Amela Prsic
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Innehållsförteckning:
§ 1 Information om ekonomi, personalärenden, sjukstatistik, aktuell kö till
boende
§ 2 Förslag till ändringar i delegationsförteckningen
§ 3 Rapport från intern granskning av dokumentationen inom hemtjänst
samt hälso- och sjukvård hösten 2009
§ 4 Uppföljning av internkontrollplan för 2009
§ 5 Åtgärdsplan för Badvägen
§ 6 Slutrapport angående anhörigstöd i Klippans kommun
§ 7 Ungdomsprojekt i samarbete med arbetsförmedlingen
§ 8 Vård- och omsorgscollege
§ 9 Delegerat arbetsmiljöansvar
§ 10 Internkontrollplan 2010
§ 11 Attesträtt 2010
§ 12 Kurser och konferenser
§ 13 Informationsärenden
§ 14 Delegationsärenden
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§1
Information om:
Ekonomi
Socialchef Charlotte Johansson redogör för det ekonomiska läget.
Personalärenden
Anmälan enl. Lex-Sarah har skett i samband med att en vårdtagare larmat men
inte fått hjälp. Utredningen är avslutad och ärendet hanterat med omedelbara
åtgärder.
Sjukstatistik
Socialchef Charlotte Johansson informerar om att sjukstatistiktalet för perioden
jan- dec 2009 är 7,42%. För enbart december månad är det 6, 07 %.
För perioden jan-dec 2008 var sjukstatistiktalet 7,55%.
Aktuell kö till boende
Det är för närvarande 5 personer som står i kö till särskilt boende. Den som väntat
längst har väntat i drygt 3 veckor.
Övrigt
Mot bakgrund av att nämnden begärt redovisning beträffande antalet beslut om
särskilt boende samt hur många avslag som gjorts redovisar Chefen för Biståndsoch LSS-handläggningen följande:
Under 2009 var det 187 beslut gällande plats på särskilt boende. Av de 187 beslut
var det 13 avslag, varav 3 överklagande och 2 egna prövningar av bifall. Ett
avslag på beslut har stannat kvar hos Länsrätten i Skåne Län med bifall till
socialnämnden.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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§2

Dnr 2009.439-2.002

Förslag till ändringar i delegationsförteckningen
Ärendet
Socialnämndens delegationsordning skall ses över och vid behov revideras minst
en gång per år. En genomlysning har därför skett vilket föranleder förslag om
nedanstående förändringar: Bilaga sn 2010/02
Sid 13 Nr 3.23

”Beslut om insatser i hemmet, exvis. familjepedagog” ändras
till: ”Beslut om öppenvårdsinsatser i hemmet för barn”.

Sid 13 Nr 3.24

Beslut om bistånd i form av försöks-, jourlägenhet eller
andrahandskontrakt.
Förslag om förtydligande av anmärkning:
Enhetschef för Vuxenenheten har samordningsansvar och är den
som tecknar avtal om andrahandskontrakt. Avtal om
andrahandskontrakt kan tecknas med antingen det kommunala
bostadsbolaget eller annan fastighetsägare.

Sid 14 Nr 3.28

”Beslut om framställning till försäkringskassa om ändring av
betalningsmottagare för allmänt barnbidrag” ändras till Beslut
om framställning till försäkringskassa/CSN om ändring av
betalningsmottagare för allmänt barnbidrag/studiebidrag”.
Anmärkning läggs till:
”Gäller placerade barn för att få barnbidrag/studiebidrag
utbetalt till vistelsestället, via socialförvaltningen.”

Sid 24 Nr 7.1

"Beslut om att inleda och avsluta utredning” ändras till: "Beslut
om att inleda resp. avsluta utredning efter ansökan eller
anmälan".
Delegat: Biståndshandläggare/LSS handläggare

Sid 31 Nr 7.38

Kompletteras med punkten:
"-beslut om tecknande av avtal med kontaktfamilj"
Delegat: Enhetschef HO

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-12-28
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ändra gällande delegationsordning enligt ovanstående förslag.
Justerandes sign
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§3

Dnr 2009.495-3.770

Rapport från intern granskning av dokumentationen inom
hemtjänst samt hälso- och sjukvård hösten 2009
Ärendet
Granskningen har genomförts i syfte att se om dokumentationen i akter och
journaler är tillfredsställande utifrån de olika lagrummen. Detta har gjorts som ett
led i förvaltningens kvalitetssäkring av dokumentationen utifrån
Socialtjänstlagens och Hälso- och sjukvårdslagens krav. De viktigaste
förbättringsområden som framkommit vid granskningen är att vårdplanerna måste
förbättras. Vårdplanen skall beskriva målen för vården, de åtgärder som planeras
för att nå dem och uppföljning av resultatet. Vårdplanen skall utarbetas i samråd
med vårdtagaren. Rehabpersonalens dokumentation av vårdplanen behöver
utvecklas. Journalåtkomsten brister, liksom hastigheten vid dataöverföringen,
vilket inte är tillfredsställande och måste säkerställas. Bilaga sn § 3/2010
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-12-16
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för genomförandet av
identifierade förbättringsområden utifrån genomförd granskning av
dokumentationen inom hemtjänst och hälso- och sjukvård samt
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.
_____
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§4

Dnr 2009.495-5.770

Uppföljning av internkontrollplan för 2009
Ärendet
Föreligger förvaltningens tjänsteskrivelse med förslag till beslut avseende
uppföljning av internkontrollplan för år 2009.
Bilaga A – I sn § 4/2010
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-04
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att vidta föreslagna åtgärder i de olika
internkontrolluppdragen samt
att godkänna rapporterna beträffande internkontrollprojekt för 2009 och
översända dem till ekonomikontoret för kännedom.
_____
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§5

Dnr 2008.099-2.770

Åtgärdsplan för Badvägen
Ärendet
Föreligger förvaltningens tjänsteskrivelse med förslag till beslut.
Bilaga sn § 5/2010
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-11-05
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen att planera för en byggnation av 33-36 nya särskilda
boendeplatser centralt belägna i Klippans tätort,
att de planerade platserna på ett ”nytt” särskilt boende i Klippans tätort ersätter
Rickmansgårdens 14 särskilda boendeplatser, de sex tillfälliga särskilda
boendeplatserna på Kortvården samt de 13 särskilda boendeplatserna på
Badvägen samt
att ge socialförvaltningen i uppdrag att upprätta en tidplan med en risk- och
konsekvensbedömning för vidtagandet av ovan föreslagna åtgärder.
____
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§6

Dnr 2007.157-22.711

Slutrapport angående anhörigstöd i Klippans kommun
Ärendet
Klippans kommun har erhållit medel för att utveckla arbetet med anhörigstöd från
Länsstyrelsen i Skåne län. Arbetet redovisas nu genom föreliggande slutrapport.
Bilaga sn § 6/2010
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-12-21
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen i slutrapporten, och lägga den med
godkännande till handlingarna.
_____
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§7

Dnr 2009.307-4.106

Ungdomsprojekt i samarbete med arbetsförmedlingen
Ärendet
Projektet har pågått sedan 2009-06-01. Utvärdering har skett.
Bilaga sn § 7/2010.
Syfte med projektet är att samarbeta med arbetsförmedlingen och att stödja
ungdomar till att få ett arbete, en praktikplats eller att finna lämplig
utbildningsväg. Detta sker som en parallell verksamhet inom
arbetsmarknadsenheten.
Finansiering sker inom befintlig budget med bidrag från arbetsförmedlingen med
150 kr per dag och ungdom.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-04
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera utvärderingen och lägga den till handlingarna,
att godkänna en fortsättning av projektet samt
att uppdra åt socialchefen att teckna avtalet.
_____
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§8

Dnr 2010.005-2

Vård- och omsorgscollege
Ärendet
Klippans kommun har fått ett erbjudande att delta i en samverkansform mellan
utbildningsanordnare och arbetslivet inom vård och omsorg. Inom VO-college
samverkar kommunerna, region, privata arbetsgivare och fackliga organisationer
med utbildningsanordnare på gymnasial och eftergymnasial nivå. Arbetsgivare
och utbildningsanordnare har ett gemensamt intresse av att samverka genom VOcollege, eftersom samverkan ger förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande,
verksamhetsutveckling och möjligheter att tillgodose kommande
arbetskraftsbehov. Parterna har gemensamma intressen angående övergripande
principer och kvalitetskrav vad gäller verksamhetsförlagd utbildning,
handledarutbildning, praktik, APU och LIA. Ett avtalsförslag håller på att
utarbetas och förväntas att kunna tecknas under våren 2010. Inledningsvis är
omfattningen på avtalet ett år därefter kommer avtalet att löpa under tre års tid.
Samverkansavtalet är inte förknippat med någon kostnad det är däremot själva
certifieringen. Då det kommer att vara många intressenter som delar denna
kostnad kommer det att bli hanterbart för varje förvaltning.
Barn- och utbildningsnämnden i Klippans kommun ställer sig positiv till att
medverka.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-10
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ställa sig positiv till att medverka i vård- och omsorgscollege i
Nordvästra Skåne.
_____
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§9

Dnr 2010.002-2

Delegerat arbetsmiljöansvar
Ärendet
En översyn har gjorts av gällande arbetsmiljöpolicy. Det är i huvudsak
ansvarsavsnittet som har förtydligats. Kommunfullmäktige fastställde
2009-12-15 § 83 den reviderade Arbetsmiljöpolicyn. Ansvarsfördelningen i den
reviderade policyn innebär att nämnderna måste fatta nya beslut om delegation av
arbetsmiljöuppdragen. Socialnämnden föreslås delegera arbetsmiljöansvaret till
förvaltningschefen som i sin tur därefter kan vidaredelegera till avdelningschefer
och enhetschefer.
Bilaga sn § 9/2010

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-05
Beslut
Socialnämnden beslutar
att delegera arbetsmiljöansvaret till socialchefen som i sin tur äger
rätten att delegera ansvaret vidare.
_____
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§ 10

Dnr 2010.006-1

Internkontrollplan för 2010
Ärendet
Socialnämnden har enligt direktiv från ekonomikontoret att årligen ta fram en
internkontrollplan för verksamheten.
Socialförvaltningens ledning föreslår granskning av följande uppdrag i 2010 års
internkontrollplan;
•

Granskning av förvaltningens köp/hyr leasingbilar
- Hur nyttjas leasingbilarna jämfört med användandet av privata bilar.
Är det möjligt att effektivisera?
- Överensstämmer antalet leasingbilar med det faktiska behovet?
- Granskning av själva avtalen – följs upphandlingsreglerna – är avtalen
kostadseffektiva?
• Granskning av den social dokumentationen inom samtliga avdelningar.
• Granskning av händelseanalyser av avvikelser enl SoL och HSL inom
handikapp- respektive äldreomsorgen.
•

Granskning av en enhet vad gäller inköp, fakturahantering och
lönehantering.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-10
Beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa föreslagen internkontrollplan för 2010.
_____
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§ 11

Dnr 2010.024-2

Attesträtt 2010
Ärendet
Enligt fastställt reglemente för ekonomiska transaktioner,
attestreglemente, skall socialnämnden upprätta, besluta om samt
ajourhålla en förteckning över utsedda beslutsattestanter samt
ersättare.
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till attestlista för 2010,
bilaga sn 11/2010. Förteckningen måste kontinuerligt revideras under
året med hänsyn till organisations-, och bemanningsförändringar.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-05
Beslut
Socialnämnden beslutar
att utse beslutsattestanter och ersättare för år 2010 enligt bilaga samt
att till socialchefen delegera rätten att revidera förteckningen med
hänsyn till organisations- och bemanningsförändringar under året.
_____
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§ 12
Kurser och konferenser
Kommunförbundet Skåne i samarbete med Region Skåne och Länsstyrelsen
i Skåne Län
Inbjudan till Skånskt möte den 14 jan 2010 om ensamkommande flyktingbarn i
Lund.
Kommunerna och välfärden den 18-19 feb 2010 i Lund
Inbjudan till kurs om Lex-Sarah, Lex Maria och andra missförhållanden i
kommunernas verksamheter den 2 feb 2010 i Åhus.
Södra Småland
Inbjudan till kurs om utredning om samhällsorientering för nyanlända invandrare
den 2 mars i Växjö
Sveriges kommuner och landsting
Samverkan om strategisk boendeplanering med fokus på äldre den 11 feb 2010 i
Göteborg
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anmäla ordförande Hans-Bertil Sinclair (m) till kurs om samverkan om
strategisk boendeplanering med fokus på äldre den 11 feb 2010 i Göteborg.
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§ 13
Informationsärenden
Länsrätten i Skåne län
Dom 2009-12-01 målnr 8888-09E angående bistånd enligt SoL. Domslut: Med
delvis bifall till överklagandet visar länsrätten målet åter till socialnämnden för
prövning av den vederbörandes rätt till bistånd den 1-4 augusti 2009. Länsrätten
avslår överklagandet i övrigt.
Dom 2009-11-30 målnr 3511-09E, 5009-09E angående bistånd enligt SoL.
Domslut: Länsrätten avslår överklagandet.
Dom 2009-12-01 målnr 7681-09E angående bistånd enligt SoL. Domslut:
Länsrätten förklarar vederböranden berättigad till ytterliggare ekonomiskt bistånd
till hyra för juli 2009.
Dom 2009-12-22 målnr 7324-09E angående bistånd enligt SoL. Domslut:
Länsrätten visar målet åter till Socialnämnden i Klippans kommun för prövning
av frågan om vederbörandens rätt till ekonomiskt bistånd för perioden den 12-30
juni 2009.
Kammarrätten i Göteborg
Dom 2009-12-10 målnr 6156-09 angående bistånd i form av vårdinsats enligt
SoL. Kammarrättens avgörande: Kammarrätten avslår överklagandet.
Länsstyrelsen i Skåne Län
Rapport om utvärdering av anhörigstöd i Skåne Län
Rapport om Länsstyrelsens tillsyn av öppenvårdsverksamheter för personer med
missbruksproblem
Rapport om Länsstyrelsens tillsyn inom området anmälningar om missbruk som
inte leder till utredning
Rapport om ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorgen
Rapport om våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
Tillsyn enligt 13 kap § 2 SoL av handläggning inom familjehemsvården i
Klippans kommun dnr 2008.590-3.752
Frågor om handläggning av bistånd och utformning av beslut om hemtjänst enligt
4 kap 1 § SoL dnr 2009.729-1.770
Rapport om tillsyn av rättssäkerhet för äldre personer
Tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL av rättssäkerhet för äldre personer i ordinärt boende
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§ 13 (forts)
i Klippans kommun dnr 2009.712-1.770
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 09:80 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2010
Cirkulär 09:79 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL
för år 2010
Cirkulär 09:78 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2010-01-04
Cirkulär 09:85 Information om Socialstyrelsens allmänna råd för socialnämndens
arbete med våldutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld
Migrationsverket
Utvärdering av Europeiska flyktingfonden II 2005-2007 dnr 2009.733-1.133
Kommunförbundet Skåne
Mätning av försörjningsstödets utveckling i Skåne dnr 2009.715-1.751
Kommunalförbundet Medelpunkten
Sammanträdesprotokoll 2009-11-23 dnr 2009.714-1.106
Klippans kommun, kommunfullmäktige
Kf § 83 Ks § 183 Au § 257 Arbetsmiljöpolicy Sammanträdesprotokoll 2009-1215, dnr 2010.002-1
Kf § 80 Ks § 174 Au § 234 Alternativ driftsform av särskilt boende inom
äldreomsorgens verksamhetsområde Sammanträdesprotokoll 2009-11-24 dnr
2009.355.771
Kf § 75 Befrielse från uppdrag gällande Margaretha Sturesson (kd)
Sammantrdäesprotokoll 2009-11-24 dnr 2009.708-1.111
Kf § 78 Ks § 169 Au § 230 Budget 2010-kompletteringsbudget 1
Sammanträdesprotokoll 2009-11-24 dnr 2009.709-1.041
Socialstyrelsen
Meddelandeblad om stöd till anhöriga
Information om den sociala tillsynen från och med 1 jan 2010-01-04
Information om tillfälligt uppehåll i rapportering av ej verkställda beslut
Information om brukarundersökning inom vården och omsorgen om äldre
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§ 13 (forts)
Dnr 2009.713-1.770
Meddelandeblad om riksnormen för försörjningsstöd 2010-01-04
Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd
Socialnämndens arbete med våldutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld
Meddelandeblad om socialnämndens arbete med våldutsatta kvinnor och barn
som bevittnat våld
Meddelandeblad om socialnämndens ansvar för god kvalitet
Klippans kommun Socialförvaltningen
Slutrapport anhörigstöd Klippans kommun 080901-090831 dnr 2007.157-21.711
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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§ 14
Delegationsärenden
Personalärenden nr 73-78
Delegationsrapport, myndighetsgruppen
2009-09-01--2009-09-30, 2009-10-01—2009-10-31, 2009-11-01—2009-11-30,
2009-12-01—2009-12-31
Delegationsrapport, individ- och familjeomsorgen,
2009-11-01—2009-11-30, 2009-12-01—2009-12-31
Sociala utskottet
2009-12-03 §§ 219-225, 2009-12-22 §§ 226-246
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
______
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