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Sn § 45
Information om:
Ekonomi
Ekonom Else Leide informerar att budgeten ännu inte gått att föra in i
ekonomisystemet. Försörjningsstödet de första tre månaderna ligger
emellertid 122 kkr högre än budgeterat, vilket på helårsbasis skulle
innebära 1,5 Mkr. Placeringar av barn och unga ligger för närvarande på
lägre kostnader än budgeterat. Äldreomsorgens kostnader förefaller
ligga något under budgeterade. Sammantaget ser det så här långt ut som
om ramen kommer att hålla, med hänsyn även tagen till intäkter från
Försäkringskassan gällande LASS-ersättning.
Personalärende
Socialchef Charlotte Johansson informerade om aktuella
personalärenden. Inom IFO finns en vikarie för Sofia Hässledal, som är
föräldraledig. Rekrytering av socialsekreterare vid familjeenheten är
just avslutad. Enhetschef Iwan Johansson i äldreomsorgen är tjänstledig
under sex månader för att prova annan tjänst, och vikariatet för honom
annonseras i första hand internt. Inom handikappomsorgen har
assistansen hos två brukare upphört, vilket medför en viss övertalighet.
Ett arbete för att se över det befintliga pool-avtalet har inletts.

Sjukstatistik
Socialchef Charlotte Johansson redovisade aktuell sjukstatistik.
Siffrorna för januari-mars är fortfarande preliminära, men ligger nu på
7,92 % . Hela kommunen slutade 2008 på 6,0 %, och
socialförvaltningen på 7,52 %, vilket är en minskning. Den kommun
som ligger lägst i riket låg på 4,2 %.
Aktuell kö till boende
Socialchef Charlotte Johansson informerar:
• det finns två lediga platser på korttiden (av de tolv tillgängliga)
• fyra av de tillfälligt omställda korttidsplatserna är belagda som
särskilt boende
• fem väntar på särskilt boende, som längst under en månad

Socialnämnden beslutar
att
Justerandes sign

notera informationen och lägga den till handlingarna.
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009.251.780
2009.252.785
2009.253.780
2009.254.780

Riktlinjer
Riktlinjer för dokumentation inom Socialförvaltningens hälso- och
sjukvård, för bedömning av egenvård inom äldre- och
handikappomsorgen, för delegering av medicinska arbetsuppgifter samt
för läkemedelshantering har reviderats.
Socialnämnden beslutar
att godkänna riktlinjerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ramäskande och inriktningsmål 2010
Socialförvaltningen har i enlighet med direktiv från ekonomikontoret
tagit fram ett underlag för budgetdialogen med kommunstyrelse och
kommunfullmäktige om ekonomisk ram för 2010.
Socialnämnden har reviderat inriktningsmålen för 2010. Visionen ligger
fast sedan tidigare; ”Kvalitet i varje möte”. Förslaget till fullmäktige
vad gäller Socialnämndens inriktningsmål har bantats i jämförelse med
antagna inriktningsmål för 2009.
Uppföljning av innevarande års resultat visar t o m mars månad att
budgeten för 2009 är i balans vilket innebär att prognosen så här långt
för 2009 visar ett nollresultat.
Socialnämnden har behov av ramtillskott för kostnader för helårsdrift
för under år 2009 nystartade verksamheter. Det är handikappomsorgens
bostad med särskild service, Badvägen, som beräknas vara
inflyttningsklar 2009-09-01. Merkostnaden för helårsdrift är beräknad
till 1 100 kkr. Individ- och familjeomsorgen har från 2009-05-01 erhållit
en 0,75 psykologtjänst och ramen behöver utökas med 170 kkr för att
täcka kostnader för helårsdrift. Sammanlagd ramökning 1 270 kkr.

Socialnämnden beslutar
att den fortsatta budgetdialogen med kommunfullmäktige utgår från en
begäran om utökad ekonomisk ram för socialnämndens
verksamhetsområde för 2010 med 1 270 kkr vad gäller driften samt
föreslagna förändringar vad gäller socialnämndens inriktningsmål. /.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2008.494.043

Yttrande över motion om Serviceavgifter
Kommunfullmäktige har 2008-09-30 § 78 remitterat Rune Perssons (s)
motion ang införandet av serviceavgift enligt självkostnadsprincipen
som alternativ till maxtaxan, till socialnämnden för beredning.
Motionären föreslår ett införande av serviceavgift inom äldreomsorgen
som ett alternativ till maxtaxan för dem som har liten omfattning av
hjälp där avgiften enligt maxtaxan kan komma att bli hög räknat per
timme.
Socialnämnden beslutade 2008-12-02 § 140 att ge förvaltningen i
uppdrag att arbeta fram en genomförandeplan för ett införande av
kundval inom hemtjänsten omfattande serviceinsatser, där den enskilde
själv väljer om det är kommunen eller en privat entreprenör som ska
utföra de biståndsbedömda serviceinsatserna som den enskilde beviljats
enligt Socialtjänstlagen (SoL). Socialförvaltningen håller på att ta fram
denna genomförandeplan och nämnden förväntas besluta i frågan under
april månad 2009. I förslaget till genomförandeplan ingår en
kartläggning/genomlysning av både kostnader och avgiftshantering
inom äldreomsorgen. För att inte förhasta sig och föregripa detta arbete
bör resultatet av genomförandeplanen för eventuellt införande av
kundval i hemtjänsten därför inväntas.
Den enskilde har idag dessutom möjlighet till skattereduktion med 50%
av kostnaden för hushållsnära tjänster. Regelverket kring
avdragsmöjligheten håller på att förenklas. Det planeras för ett
införande av nya regler där den enskilde får möjlighet att göra detta
avdrag direkt i samband med betalning till utföraren istället för att som
det är idag i efterhand lyfta det i sin självdeklaration. Det kan innebära
att en del kommuninvånare väljer privat städning t ex, istället för att
ansöka om biståndsinsatser hos kommunen.
Socialnämnden beslutar
att ta socialchefens förslag till svar på Rune Perssons motion som sitt
eget och därmed anse motionen besvarad samt översända svaret till
kommunfullmäktige.

_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2008.531.771

Yttrande över motion ang. Sinnenas och minnenas trädgård
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2008-11-12 § 306 beslutat att
remittera Jens Leanderssons (sd) motion ang anläggandet av ”sinnenas
och minnenas trädgård” i anslutning till särskilda boenden.
Motionären yrkar att Klippans kommun ansöker om ”Stimulansbidrag
till kommuner och landsting” från Socialstyrelsen för denna satsning.
Kommunen har sökt och blivit beviljade stimulansmedel fullt ut från
Socialstyrelsen. Klippans kommun har valt att satsa dessa medel på att
utveckla demensvården, det sociala innehållet samt nutritionen. Det har
varit välkomna extra slantar för att få en skjuts i
verksamhetsutvecklingen.
Inom demensvården innebär den satsning som görs, dels en inventering
av vilka som är dementa både inom hemtjänsten och inom kommunens
särskilda boenden för att de boende ska kunna mötas med rätt
kompetens. Dels en satsning på kompetensutveckling för personal som
möter dementa och deras anhöriga. Sex personal inom hemtjänsten har
gått steg ett utbildningen på Geriatriskt utvecklingscentrum i Malmö
vilket bäddar för möjligheten att identifiera personer med minnessvikt
tidigare vilket i sin tur leder till att man kan erbjuda en meningsfullare
vardag med hjälp av social stimulering och aktivering.
Ett demensteam bestående av en demenssjuksköterska och två
undersköterskor med speciell utbildning inom demensområdet, har
tillskapats. Dagverksamheten har flyttats från Ljungbyhed till Klippan
där ett betydligt bättre resursnyttjande kan komma till stånd vilket blev
tydligt efter genomförd inventering. Antalet besökare på
dagverksamheten har efter flytten mer än fördubblats och innehållet är
mer individanpassat vad gäller olika aktiviteter. Detta möjliggörs bl a av
lokalernas utformning.
Utökad information och utbildning för anhöriga/närstående i
studiecirkelform är ytterligare en del av satsningen med stöd av
stimulansmedlen.
I demensvården, t ex på dagverksamheten men även på de särskilda
boendena, arbetar personalen både med sinnena och minnena bl a
genom ”minneslådor”. Det finns kulturombud på samtliga enheter. De
samlas i ett nätverk som leds och hålls samman av två av
äldreomsorgens enhetschefer. De har också fått utbildning inom sitt
område.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ett annat område som utvecklats inom ramen för stimulansmedlen är att
initiera fler mötesplatser för äldre i kommunen samt utveckla innehållet
i de befintliga. Det finns idag totalt fyra mötesplatser i Klippan och
Ljungbyhed. Innehållet varierar från kommuninformation,
kaffedrickning, musikunderhållning, bingospel, läsecirklar,
balansträning, rollator-café m.m.
Kosten är ännu ett område som lyfts fram i nämnda utvecklingsarbete
med finansiering med stöd av stimulansmedlen. Resurser har köpts in av
kostavdelningen för att genomlysa matsituationer vid samtliga särskilda
boenden. Doft är viktig stimulans men också färg och hur maten ser ut
på tallriken. Vad man har för duk, blommor, och servis. Viktiga inslag
för att stimulera de äldre till att äta bra och näringsriktigt.
Hittills har äldreomsorgen valt att inte fokusera på trädgårdsverksamhet
men det kan vara en framtidsfråga. Det krävs inte bara pengar under en
projekttid, som stimulansmedlen medger, utan även efteråt om man ska
satsa på ”sinnenas och minnenas trädgård” vid varje enhet. Det krävs
också ett stort personal- och eller anhörigengagemang på varje enhet för
att det ska leva. Bedömningen är att det inte finns idag och därför har vi
valt att börja i en annan ände, men i samma syfte, nämligen att stimulera
”minnena och sinnena”.
Socialnämnden beslutar
att ta socialchefens förslag till svar på Jens Leanderssons motion som
sitt eget och därmed anse motionen besvarad samt översända svaret
till kommunstyrelsens arbetsutskott.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Projektplan valfrihetssystem
Regeringen har avsatt 280 miljoner som stimulansmedel att fördela till
kommunerna som ansökt om medel att förbereda ett eventuellt
införande av valfrihet för äldre eller personer med funktionshinder.
Äldreomsorgen i Klippans kommun har fått i uppdrag av socialnämnden
att ansöka om stimulansmedel.
Klippan beviljades i november 2008 två miljoner för att utreda
införandet av valfrihet i äldreomsorgen.
Delrapporter kommer att redovisas 090401, 090615, 091001 och
091115 samt en slutrapport 100630.
Hans-Bertil Sinclair yrkar att projektgruppen ges i uppdrag att
ytterligare precisera tidsplan och ekonomi, kopplade till aktiviteter,
samt att den politiska referensgruppen ska bestå av presidiet
kompletterat med det partier som inte ingår i presidiet.
Gunilla Svensson yrkar att utredningen påbörjas i enlighet med
föreslagen projektplan.
Socialnämnden beslutar
att påbörja utredningen av ett införande av valfrihetssystem i
äldreomsorgen i enlighet med föreslagen projektplan,
att uppdra åt projektgruppen att ytterligare precisera tidsplan och
ekonomi, kopplade till aktiviteter samt
att utse presidiet samt en representant för övriga i nämnden ingående
partier till politisk referensgrupp
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009.255.790

Riktlinjer för avlösarservice
Som ett led i arbetet med att ta fram ledningssystem för kvalitet i
verksamheten enligt LSS har förvaltningen tagit fram förslag till
riktlinjer för genomförandet av avlösarservice

Socialnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer för genomförandet av
avlösarservice enligt LSS 9 § 5
/.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009.256 750

Riktlinjer för missbruks- och beroendevården
Riktlinjerna för missbruksvården, antagna av Socialnämnden 2004-0810, § 81/2004, har reviderats. Sedan de förra gången antogs har
verksamheten förändrats och utökats med bland annat drogterapeut och
öppenvårdsbehandling. Dessutom har Socialstyrelsen utkommit med
nationella riktlinjer som är vägledande i socialtjänstens arbete med
personer med missbruks- och beroendeproblematik.
Socialnämnden beslutar
att fastställa riktlinjerna för missbruks- och beroendevården.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009.257.702

Riktlinjer för alkoholtillstånd
I samband med en lagändring 1994 flyttades ansvaret för
alkoholhandläggningen från länsstyrelsen till kommunerna. Arbetet har
sedan dess genomförts, men det har saknats riktlinjer för detta.
Dessutom har det påpekats via det Alkohol- och drogpolitiska
programmet att riktlinjer saknas. Riktlinjerna har nu arbetats fram av
alkoholhandläggare Rosemarie Johansson
Socialnämnden beslutar
att godkänna riktlinjerna för alkoholtillstånd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fältrapporter
Den 1 april tillsattes ytterligare en tjänst som fältsekreterare inom
Familjeenheten vid Individ- och familjeomsorgen.
Fältsekreterarnas arbetsuppgifter består av förebyggande arbete och
behandlande insatser Detta bedrivs dels genom att man vistas ute där
ungdomar finns, t ex Ekebo, stadsparken, vid skolavslutning och
fritidsgårdarna. Detta arbete bedrivs även kvällar och helger. En del av
verksamheten består av samarbete med skolorna.
I rapporter beskriver fältsekreterarna det förebyggande arbetet. Vid fem
tillfällen har arbetet skett tillsammans med fältsekreterare från någon
eller flera grannkommuner. Vid två tillfällen har personal från skola,
fritid eller församlingspedagog deltagit.
Utöver de redovisade tillfällena bedrivs fältarbete var vecka enligt det
schema fältsekreterarna arbetar efter. Då besöks fritidsgårdar och läget
kollas upp runt om i kommunen
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och lägga den till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information om Spirit
Spirit är den öppenvårdsbehandling som genomförs som behandling vid
missbruk och beroendeproblematik sedan våren 2008. I juni samma år
påbörjades gruppverksamheten inom samma program. Det är 12stegsbehandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) som grund som är
bas för verksamheten.
Initialt träffades gruppen tre dagar/vecka men utökades eftersom
patienternas/klienternas problemställningar var komplexa. Idag är det
gruppverksamhet fem dagar/vecka. 12-stegsbehandlingen med kognitiv
grund är basen för verksamheten. Under tiden juni-december 2008
träffades gruppen 133 tillfällen och januari-februari 2009 har det
genomförts 25 träffas. Hittills har 62 personer tagit del av Spirit på
något sätt. Av dessa är 39 patienter/klienter och 23 är anhöriga. Det är
29 män och 10 kvinnor. 35 har fått fem samtal eller mer och 21
patienter/klienter har fortsatt till gruppverksamhet. Av de 21
somdeltagit i grupp är 18 idag nyktra/drogfria i en månad eller mer, fyra
patienter/klienter har fortsatt till efterbehandling och tre av deltagarna
har tydliga livsstilsförändringar. Anhörigkvällar har genomförts vid två
tillfällen under hösten.
Förändringen med öppenvårdsbehandling med drogterapeut harineburit
att kunskaperna kring beroendeproblematik, vårdkedjan och
koordinationen har ökat. ”Teamet” har utvecklats och
behandlingsplanerna förbättrats. Behandling i grupp verkar vara en
effektiv behandlingsform då 50% eller mer erhåller
drogfrihet/nykterhet. Öppenvårdsbehandlingarna minskar behovet av
externa placeringar.
Det fortsatta arbetet inriktas på att utveckla vårdkedjan – ”Hur blir vi
änu bättre?” och användningen av intervjuinstrumentet Audit-Dudit.
Familjehelg och familjekvällar planeras under våren 2009 och i juni är
det tänkt att hållas 1-års jubileum ”Hur har det gått?”.
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsberättelse för Familjerådgivningen 2008
Familjerådgivningen i Klippan har genomförts med en tidsbegränsad
utökning av tjänsten 0,3 till 0,5 från 2008-02-01. Utökningen har
genomförts genom omfördelning av tjänster inom avdelningen. Innehåll
och genomförande av hur verksamheten bedrivits finns beskrivet i
verksamhetsrapporten.
Socialnämnden beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen för familjerådgivningen för 2008
och lägga den till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Användning av beviljade statsbidrag till personligt ombud i
Klippans kommun
Inför beslut om statsbidrag för 2009 vill Länsstyrelsen ha en
redovisning av 2008 års verksamhet med personligt ombud samt vilka
planer som finns för 2009. Förvaltningen föreslår en fortsättning av
verksamheten personligt ombud i samverkan med Båstads kommun
under 2009 enligt samverkansavtal.

Socialnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens redovisning av 2008 års redovisning av
verksamheten av personligt ombud och översända densamma till
länsstyrelsen samt
att fortsätta verksamheten i samverkan med Båstad under 2009 enligt
tecknat avtal.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Upprättande av personregister i datasystemet Hepsystem
Socialnämnden beslutade 2008 att det skulle inrättas en tjänst för
hushållsekonomisk rådgivning under 2009. Tjänsten tillsattes i februari
2009. Klippans kommun har sedan tidigare ett dataprogram, Hepsystem,
för skuldsanering vilket också är användbart i det pedagogiska arbetet
med ekonomisk rådgivning.
Hepsystem är ett hjälpmedel och arbetsredskap för budget- och
skuldrådgivare. De två programmen Hep och Hepstat utgör tillsammans
Hepsystem. Hep är en förkortning av ”Hushållsekonomiskt program”
medan Hepstat är ett rent statistikprogram.
I systemet behöver man lägga upp ett register över de sökande för att
man ska kunna jobba med dem i systemet. En blankett har tagits fram
där den enskilde får skriva på att han/hon godkänner att
personuppgifterna registreras i erforderliga datorprogram. På blanketter
finns information om PuL 10 §.
Konsumentverket är leverantör av Hepsystem. Programmet är ett
personregisterprogram.
Socialnämnden beslutar
att godkänna ovanstående personregister

Justerandes sign
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Dnr 2009.133.048

Ansökan om föreningsbidrag Hjälpas åt, RSMH-Klippan 2009
Föreningen Hjälpas Åt, RSMH-Klippan har ansökt om ett
verksamhetsbidrag för 2009 med 125 000 kronor. Ansökan avser bidrag
till verksamhet som bedrivs på Lindgatan 10 i Klippan var av 70 800
kronor utgör hyreskostnad för lokaler som som föreningen hyr av
Klippans kommun. Föreningen hade vid årsskiftet 86 betalande
medlemmar och har funnits i kommunen sedan 1983.
Verksamheten Hjälpas Åt bedöms vara ett väl fungerande komplement
med frivillig social verksamhet till den lagstadgade verksamhet som
kommunen via socialförvaltningen erbjuder på Ängsvillan.
Föreningen uppfyller kraven för föreningsbidrag enligt fastställt
regelverk och beräknas erhålla ett bidrag 2009 för verksamhetsåret 2008
med 8 600 kronor.
Kostnaderna för lönebidragsanställningen har finansierats av
personalkontoret och genom anslag för föreningsbidrag 2008 med
21.300 kronor.
Medel för ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor samt kostnader för
del av lönebidragsanställning finns avsatta i budget för föreningsbidrag
2009.
Socialnämnden beslutar
att bevilja föreningen Hjälpas Åt, RSMH-Klippan, ett
verksamhetsbidrag med 100 000 kronor för verksamhetsåret 2009.
Bidraget betalas ut kvartalsvis under året.
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Dnr 2009.149.700

Ansökan om bidrag, Kvinnojouren i Höganäs
Det har inkommit en ansökan från kvinnojouren i Höganäs om att
medverka i en ansökan om stimulansmedel från länsstyrelsen. Den
bedömning som görs i verksamheten är at det i nuläget inte finns
möjlighet att medverka då det krävs resurser även från vår verksamhet
för genomförandet.
Socialnämnden beslutar
att avslå medverkan i ansökan från kvinnojouren i Höganäs.
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Hyressättning
Socialnämnden antog 2008-12-03 § 140 ett beslut om att genomföra en
upphandling avseende 20 platser på ett nytt särskilt boende inom
äldreomsorgen i Klippans tätort, med option på eventuell utökning, med
tillämpning av upphandlingsformen förenklad upphandling. Det nya
särskilda boendet kommer således att ersätta Rickmansgårdens 20
särskilda boendeplatser. Under denna omställningstid antog
socialnämnden 2009-01-13 § 4 en åtgärdsplan för Rickmansgården
genom att besluta om intagningsstopp och att stänga sex särskilda
boendeplatser utan egen toalett på Rickmansgården och att tillfälligt
under byggtid ställa om sex korttidsplatser till sex särskilda
boendeplatser enligt Socialtjänstlagen.
De sex tillfälliga särskilda boendeplatserna på Korttiden är 20 kvm med
egen toalett. Motsvarande särskild boendeplats på Rickmansgården på
24 kvm har en hyra på 110:-/kvm vilket bedöms vara en rimlig
hyresnivå även på de sex tillfälliga särskilda boendeplatserna. Det
innebär att de sex särskilda boendeplatserna föreslås en hyra tas ut med
2200kr/månad.
Socialnämnden beslutar
att ta ut en hyra motsvarande 2200 kr i månaden per tillfällig särskild
boendeplats under omställningstiden.
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TimeCare
Handikappchef Ingela Bokström redovisar det påbörjade arbetet med
TimeCare vid korttidsenheten inom handikappomsorgen. Schemat har
där behövt läggas om ett flertal gånger, och det visar sig att ett
införande av TimeCare på den enheten just nu är alltför komplicerat.
Därför kommer istället en annan enhet inom avdelningen att inleda
arbetet med TimeCare.
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och lägga den till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 (25)
2009-04-07

Sn § 63

Kurser, konferenser m.m.
Socialnämnden beslutar
att medge presidiet samt en representant per övrigt parti att delta vid
inspirationsdag för projekt H den 21 april i Klippan samt
att i övrigt notera informationen
______
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Informationsärenden
Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll 2009-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut 2009-02-25 om ombyggnad av gruppbostad på Badvägen till
lägenheter
Folkhälsorådet
Sammanträdesprotokoll 2009-02-25
Regeringsrätten
Protokoll 2009-03-11, Mål nr 1072-09, Omprövning enligt LVU; fråga
om prövningstillstånd. Beslut: Regeringsrätten meddelar inte
prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. [---]
Kammarrätten i Göteborg
Protokoll 2009-02-09, Mål nr 6276-08, Bistånd enligt SoL i form av
plats i särskilt boende; fråga om prövningstillstånd. Beslut:
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande
står därför fast.
Länsrätten i Skåne län
Dom 2009-02-23, Mål nr 11714-08 E, Bistånd enligt SoL. Domslut:
Länsrätten avvisar överklagandet såvitt avser ekonomiskt bistånd för
perioden den 1-9 november 2008. Länsrätten avslår överklagandet i
övrigt.
Dom 2009-03-03, Mål nr 4617-08, Personlig assistans enligt LSS.
Domslut: Länsrätten avslår överklagandet.
Dom 2009-03-03, Mål nr 10550-08, Personlig assistans enligt LSS.
Domslut: Länsrätten upphäver det överklagade beslutet och förklarar
NN berättigad till personlig assistans enligt 9 § 2 LSS. Målet visas åter
till Socialnämnden i Klippans kommun för bedömning av insatsens
omfattning.
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Dom 2009-03-04, Mål nr 11454-08 E, Bistånd enligt SoL. Domslut:
Länsrätten avslår överklagandet.
Beslut 2009-03-20, Mål nr 2368-09E, Omedelbart omhändertagande
enligt LVU. Beslut: Länsrätten upphäver det underställda beslutet.
Helsingborgs tingsrätt
Dom 2009-03-02, Mål nr B 6105-08, Misshandel, olaga hot. Påföljd:
Ungdomsvård med särskild föreskrift (ungdomskontrakt upprättat av
socialnämnden), Ungdomstjänst, Skadestånd och avgift till
brottsofferfond.
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 09:9 Arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av
arbetsbrist
Cirkulär 09:13 Traktamentsbelopp 2009
Cirkulär 09:14 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser
Cirkulär 09:16 Bestämmelser om nystartsjobb med ändringar från och
med 1 mars 2009
Cirkulär 09:19 Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas
Lagen om rättegången i arbetstvister
RiB 07, Kollektivavtal för Räddningstjänstpersonal i Beredskap
Riksdagens ombudsmän (JO)
Anmälan om Socialnämnden i Klippans kommun. Bedömning: [---]
Beträffande överklagandet av beslutet den 4 december 2008 kan jag
konstatera att det har dröjt nästan två veckor innan överklagandet
vidarebefordades till länsrätten. JO har i flera beslut uttalat att ett
överklagande som regel bör översändas till länsrätten inom en vecka
från den dag då det kom in till nämnden. [---] Omständigheterna är inte
sådana att jag har funnit skäl att närmare utreda handläggningen. Jag
vill dock framhålla vikten av att överklaganden vidarebefordras till
länsrätten utan dröjsmål. Vad om har framkommit i övrigt föranleder
inte något uttalande från min sida. Ärendet avslutas.
Migrationsverket
Migrationsverkets författningssamling 03/2009 Migrationsverkets
föreskrifter om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns
stor efterfrågan på arbetskraft
Länsstyrelsen i Skåne län
Kan tydliga uppdrag förbättra villkoren för personer med psykisk
funktionsnedsättning? Redovisning av kartläggning.
Verksamhetstillsyn gällande familjehemsvård, anmälningar och
planering
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Kommunförbundet Skåne
Orimliga regler vid arbetslöshet
Verksamhetsberättelse för Samverkansorganisationen för
hjälpmedelsfrågor år 2008.
Patientnämndens kansli
Verksamhetsberättelse år 2008
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
Nyhetsbrev 1/2009

Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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Delegationsärenden
Personalärenden nr 42-45
Delegationsrapport, myndighetsgruppen, 2008-12-01—12-31, 2009-0101—01-31, 2009-02-01—02-28
Delegationsrapport, individ- och familjeomsorgen, 2008-07-01—07-31,
2008-08-01—08-31, 2008-09-01—09-30, 2008-10-01—10-31, 200811-01—11-30, 2008-12-01—12-31, 2009-01-01—01-31, 2009-02-01—
02-28
Sociala utskottet
2009-02-26, §§ 21-37
2009-03-05, § 38
2009-03-19, §§ 39-57

Socialnämnden beslutar att notera informationen.
_______
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