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Sn § 92
Information om:
Ekonomi
Ekonom Else Leide gör en summering av det ekonomiska läget i
verksamheten.
Resultatet t o m juli månad visar ett överskott med 2 074 kkr.
Prognos för helåret innan revideringar är -343 kkr.
Avdelning för Bistånd/LSS beräknar ca -500 kkr i prognos.
För avdelning individ- och familjeomsorgen är beräknad prognos -2,3
milj. Förväntat underskott beror på ökat försörjningsstöd och högre
placeringskostnader. Försörjningsstödet har inte ökat under sommaren
utan prognosen med underskott på 1,6 milj håller fortfarande.
För avdelning äldreomsorgen är beräknad prognos + 975 kkr.
För avdelning handikappomsorgen är beräknad prognos +1 460 kkr.
Förvaltningen räknar med att vi ska ha en budget i balans vid årsskiftet
samt infria kravet på att återlämna 2 miljoner till kommunkassan.
Personalärende
Socialchef Charlotte Johansson informerar om att ny vik enhetschef för
Hemvård Väst/ Nattpatrullen heter Ann-Christin Andersson.
Nya bostäder med särskild service inom handikappomsorgen på Badvägen
startar enligt planering 2009-09-01. Arbetet med rekrytering av personal
är klart.
Anmälning enl. Lex Sarah har skett i samband med att en av personalen
tagit bort larmet från vårdtagaren, pga ständigt återkommande larmning,
under kort stund på kvällstid. Det har förts en dialog med personalen om
det inträffade och ärendet är hanterat.
Anmälan har skett enl. Lex Maria angående fördröjd diagnos. Bristerna
bedöms ligga hos ansvarig läkare.
Det pågår ett förberedelsearbete inför den nya ev. influensaepidemi.
Länsstyrelsen vill ha in en rapport om hur Klippans kommun kommer att
hantera ett sådant läge.
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Förvaltningsledningen kommer därför tillsammans med Göran Skoglund
Tesfai, kris- och säkerhetssamordnare och Charlotte Carlsson, MAS att i
nästa vecka hålla möte angående ovanstående.
Sjukstatistik
Socialchef Charlotte Johansson informerar om att sjukstatistiktalet för
perioden jan – jun är 7,62 %.
Aktuell kö till boende
Avdelningschef för LSS och bistånd Madeleine Moberg informerar om att
det är endast en person som väntar på plats i särskilt boende.
Det finns 2 lediga platser på Korttidsavdelningen.
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_______
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Dnr 2009.439.002

Reviderad delegationsordning för Socialnämnden
Vid enstaka tillfällen inträffar det att beslut behöver fattas snabbt och det
är opraktiskt och kostsamt att sammankalla nämnden med kort varsel. Det
finns anledning att ändra Socialnämndens gällande delegationsordning
och ge ordförande rätt att fatta beslut i brådskande ärenden som inte kan
vänta till nästa utskotts- eller nämndssammanträde. Följande ändring
föreslås:
Punkt i delegationsordningen
11.2 Brådskande
ärenden som inte
kan vänta med ett
avgörande till
Socialnämndens
nästa sammanträde

Lagrum
KL 6 kap 36 §

Delegat
Ordförande och i
dennes frånvaro v
ordf

Anmärkning
Anmäls vid
Socialnämndens
nästa sammanträde

Socialnämnden beslutar
att revidera Socialnämndens gällande delegationsordning i enlighet med
redovisat förslag.
_______
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Dnr 2009.493-1.750

Riktlinje för ansökningar om föreningsbidrag inom IFO
Varje år inkommer ansökningar från föreningar om att erhålla
kommunala medel för sin verksamhet. Det finns ingen reglering
av när i tiden ansökan ska ha inkommit eller vad den ska
omfatta.
Som ett led i att skapa tydlighet i hanteringen av dessa
ansökningar har en riktlinje tagits fram.
Bilaga A Sn § 94/09
Bilaga B Sn § 94/09
Socialnämnden beslutar
att godkänna riktlinjen som börjar gälla inför ansökningar som
utbetalas 2010.
_______
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Dnr 2009.213-2.048

Ansökan om föreningsbidrag från Adoptionscentrum Skåne för
verksamhetsåret 2009
Adoptionscentrum Skåne har inkommit med ansökan om föreningsbidrag
på 990 kr för verksamhetsåret 2009. Beloppet är beräknat på 70 kr per
medlemsfamilj bosatt i kommunen samt 500 kr i tillägg. Det är sju
medlemsfamiljer i Klippans Kommun.
Adoptionscentrum skriver i sin ansökan att ansvaret för den praktiska
handläggningen av frågor rörande internationella adoptioner ligger på
ideella organisationer enligt lagen om internationell adoptionshjälp. En
stor uppgift är därför information och uppsökande verksamheter
exempelvis på förskolor, till lärare och läkare samt till personal på
barnavårdscentraler m fl. Föreningen hjälper också till att skapa kontakt
mellan adoptivföräldrar genom att ordna informationsträffar, utflykter,
julfester med mera. Adoptionscentrum i Skåne har även flera
kontaktpersoner.
Med ansökan bifogades verksamhetsberättelse inklusive bokslut och
revisions-berättelse, årsmötesprotokoll, protokoll från konstituerande
styrelsemöte och budget 2009.
Bilaga A Sn § 95/09
Bilaga B Sn § 95/09
Bilaga C Sn § 95/09
Bilaga D Sn § 95/09
Bilaga E Sn § 95/09
Bilaga F Sn § 95/09
Bedömning:
Föreningen vänder sig till föräldrar som adopterat barn och har
aktiviteter som kan engagera de medlemsfamiljer som finns i Klippan.
Den information som föreningen bidrar med är ett komplement till
socialtjänstens ansvar.
Socialnämnden beslutar
att bevilja föreningsbidrag med 990 kr för verksamhetsår 2009 till
föreningen Adoptionscentrum Skåne.
_____
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Dnr 2009.232-2.048

Ansökan om föreningsbidrag från Helsingborgs Kvinnojour
Helsingborgs Kvinnojour ansöker om ekonomiskt bidrag om 30 000 kr för
verksamhetsår 2009. Kvinnojouren i Helsingborg tar varje år emot
kvinnor som söker hjälp från Klippans kommun. Under 2008 var det 22
kvinnor som sökte hjälp hos Helsingborgs Kvinnojour. Ett stort antal av
dessa har därefter haft upprepade stödsamtal, stöd i samband med
polisförhör samt stöd vid rättegångar. Kvinnojouren kan också erbjuda
barn som bevittnat våld i hemmet stödsamtal enligt Trappan-metoden som
utarbetats enligt Rädda Barnens samtalsmetod. Helsingborgs Kvinnojour
har stor tillgänglighet, det finns personal mellan kl. 8.00 – 20.00 vardagar
samt lördagar mellan kl. 10.00 – 15.00.
Med ansökan bifogades verksamhetsberättelse för 2008.
Bilaga A Sn § 96/09
Bilaga B Sn § 96/09
Helsingborgs Kvinnojour beviljades 10 000 kr i föreningsbidrag för 2008.
Bedömning:
Det är tydligt att kvinnor från Klippan söker hjälp hos Helsingborgs
Kvinnojour. Innehållet i verksamheten är ett komplement till
socialtjänsten och Helsingborgs Kvinnojour är en av flera
samarbetspartners i arbetet med kvinnor som behöver skydd.
Förvaltningen föreslår socialnämnden
att bevilja föreningsbidrag med 10 000 för verksamhetsåret 2009 till
Helsingborgs Kvinnojour.
Ordförande Hans-Bertil Sinclair (m) yrkar att Helsingborgs Kvinnojour
får verksamhetsbidrag med 15 000kr.
Socialnämnden beslutar utan omröstning
att bevilja föreningsbidrag med 15 000 för verksamhetsåret 2009 till
Helsingborgs Kvinnojour.
_____
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Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (22)
2009-08-11

Sn § 97

Dnr 2009.366.048

Ansökan om föreningsbidrag från Föräldraföreningen Mot Narkotika
FMN Malmö
Föräldraföreningen Mot Narkotika FMN Malmö ansöker om
föreningsbidrag för 2009. Föreningen har funnits sedan 1968 på riksnivå
och sedan 1970 i Malmö. FMN är en anhörigförening för familjer med
narkotikaproblem, och är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden
organisation. Föreningen har en filial i Hässleholm med öppet två dagar i
veckan och tillgänglighet per telefon dygnet runt.
FMN ansöker om verksamhetsbidrag utan att specificera ett belopp.
Till ansökan bifogas årsberättelse för 2007 och verksamhetsplan för 2008.
(Ansökan inkom 2008-09-23).
Bilaga A Sn § 97/09
Bilaga B Sn § 97/09
Bilaga C Sn § 97/09
Bilaga D Sn § 97/09
Bedömning
I ansökan framgår inte hur många medlemmar från Klippan föreningen
har och inte heller hur stor del av verksamheten som berör invånare i
Klippan. Det finns inte heller angivet belopp för hur mycket man ansöker
om i föreningsbidrag. Förvaltningen föreslår därför att ansökan avslås.
Socialnämnden beslutar
att avslå ansökan om föreningsbidrag från Föräldraföreningen Mot
Narkotika FMN Malmö.
_____
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Dnr 2009.204-3.048

Ansökan om föreningsbidrag från BRIS region Syd inför år 2010
BRIS, Barnens Rätt i Samhället ansöker om 4 kr per barn upp till 18 år
vilket är ett sätt att markera att alla barn i Klippans kommun kan få stöd
av BRIS. I Klippan finns 3 365 barn upp till 18 år vilket innebär att BRIS
ansöker om 13 460 kr.
BRIS verksamhet erbjuder genom sin stödverksamhet alla barn och
ungdomar upp till 18 år i kommunen en möjlighet att anonymt och
kostnadsfritt få en stödjande kontakt. BRIS är en oberoende organisation
och helt beroende av gåvor, bidrag och medlemskap för att verksamheten
ska fortlöpa. BRIS står alltid på barnens sida och grunden är FN:s
barnkonvention om Barnets Rättigheter.
Föreningens årsberättelse bifogades ansökan.
Bilaga A Sn § 98/09
Bilaga B Sn § 98/09
År 2008 beviljades 5 000 kr och 2009 beviljades 14 604 kr i
föreningsbidrag.
Bedömning:
Det är omöjligt att avgöra i vilken utsträckning BRIS verksamhet kommer
barn och ungdomar i Klippan till del då de som tar kontakt har möjlighet
att vara anonyma. Verksamheten kan dock antas komma barn och
ungdomar till del genom den tillgänglighet och det innehåll som erbjuds.

Förvaltningen föreslår socialnämnden
att bevilja föreningsbidrag med 10 000 kr till BRIS.
Ordförande Hans-Bertil Sinclair (m) yrkar att BRIS får verksamhetsbidrag
med 13 460 kr .
Socialnämnden beslutar utan omröstning
att bevilja föreningsbidrag med 13 460 kr för verksamhetsåret 2010 till
BRIS.
_____
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Dnr 2009.310-2.048

Ansökan om föreningsbidrag från Kvinnojouren i Ängelholm för
2010
KvinnoJouren i Ängelholm har inkommit med en ansökan om
föreningsbidrag med 8,80 kr per invånare. 2008-12-31 var invånarantalet i
Klippan 16 336 vilket innebär att sökt belopp således blir 143 757 kr.
KvinnoJouren i Ängelholm har funnits sedan 1984. Det är en ideell
förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Deras verksamhet
utgår från visionen ”Ett jämställt samhälle fritt från våld”. KvinnoJouren
skriver i sin ansökan att de har ett gott samarbete med Klippans Kommun
och att de kompletterar kommunens verksamhet.
Bilaga A Sn § 99/09
Enligt verksamhetsberättelsen har de inte haft någon från Klippan boende
hos sig under 2008.
Bilaga B Sn § 99/09
KvinnoJouren i Ängelholm bifogar till ansökan verksamhetsberättelsen
för 2008, förslag till verksamhetsplanering för 2009 samt årsredovisning.
Dessutom bifogas verksamhetsberättelse, vision och planering för
tjejjouren Engla.
Ängelholms kvinnojour beviljades 25 000 kr i föreningsbidrag för 2009.
Bedömning:
Av ansökan framkommer att ingen från Klippan anlitat Kvinnojouren för
joruboende under 2008, det innebär dock inte att ingen kvinna från
Klippan varit i kontakt med dem. Undertecknad bedömer utifrån att
verksamheten har funnits i många år samt utifrån den geografiska
närheten, att Kvinnojouren i Ängelholm anlitas av kvinnor från Klippan
som inte förvaltningen känner till. Det är dock önskvärt att till nästa
ansökan få en tydligare beskrivning av hur mycket som berör kvinnor från
Klippans kommun.
Förvaltningen föreslår socialnämnden
att bevilja föreningsbidrag till Kvinnojouren i Ängelholm med 25 000 kr.
Ordförande Hans-Bertil Sinclair (m) yrkar att Kvinnojouren i Ängelholm
får verksamhetsbidrag med 20 000 kr .

Justerandes sign
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Socialnämnden beslutar utan omröstning
att bevilja föreningsbidrag med 20 000 kr för verksamhetsåret 2010 till
Kvinnojouren i Ängelholm.
_____
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Dnr 2009.209-2.048

Ansökan om föreningsbidrag från Brottsofferjouren
Brottsofferjouren har inkommit med ansökan om föreningsbidrag för
budgetår 2010. Ansökan avser kostnaden för lön till brottsofferassistent
samt driftskostnader. Kostnaden är beräknad i förhållande till kommunens
invånarantal.
För Klippans del som har 16 317 invånare blir ansökan om bidrag för
driften 6 317 kr samt för lönen 36 750kr, totalt 53 067 kr.
Brottsofferjouren ansöker på samma sätt från de övriga kommunerna,
Båstad, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Totalt ansöker de om 284
372kr.
Föreningen som har 190 stödjande medlemmar från fem kommuner har
verksamhet bland annat i Klippan. Jouren har utbildade och godkända
stödpersoner som arbetar ideellt. Det finns möjlighet för den som är utsatt
för brott att själv ta kontakt med brottsofferjouren för stöd. Expeditionen
har öppet 9.00-13.00 vardagar. Dagtid efter samordnarens arbetstid
kopplas telefonen till Riksförbundet fram till kl. 17.00. Telefonsvarare
finns övrig tid och denna lyssnas av regelbundet under helger.
Föreningens årsberättelse bifogades ansökan.
Bilaga A Sn § 100/09
Bilaga B Sn § 100/09
Brottsofferjouren beviljades 51 254 kr i föreningsbidrag 2009.
Bedömning:
Brottsofferjouren är ett stöd med god tillgänglighet för den som utsatts för
brott. Brottsutsatta personer kan finnas i olika åldersgrupper och
verksamheten har ett tydligt samband med socialtjänstens verksamhet.
Socialnämnden beslutar
att bevilja föreningsbidrag med 53 067 kr för verksamhetsår 2010 till
Brottsofferjouren.
_____
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Dnr 2009.494-1.750

Projekt ”städa” VIVA – IFO
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgen (IFO) använder VIVA som
dokumentationssystem. Det är ett system som byggts upp i samarbete med
verksamheten och det utvecklas kontinuerligt utifrån behov och krav. Det
har dock varit vissa brister i denna hantering vilket skapar problem i det
dagliga arbetet där dokumentationen är en stor och obligatorisk del. Sedan
våren 2008 leds arbetet med VIVA av en ledningsgrupp som tar ett tydligt
ansvar för de beslut som fattas rörande systemet och dokumentationen.
IFO har tre systemadministratörer som ansvarar för att genomföra
fortlöpande ändringar och tillägg i systemet i samarbete med samordnande
it-pedagog. Detta sker inom befattningshavarnas ordinarie tjänster som
personliga uppdrag. Det har dock visat sig finnas en hel del brister sedan
tidigare och det behöver rensas och städas upp i systemet för att underlätta
det dagliga arbetet med dokumentation för samtliga medarbetare inom
IFO. Dessa brister påverkar även framtagandet av statistik som idag sker
manuellt.
Projektinnehåll
Syfte: att få ordning i IFO:s doumentationssystem VIVA och underlätta
systemadministratörernas fortsatta uppdrag att genomföra en ordentlig
genomgång av systemet för att städa och rätta till det som inte fungerar
fullt ut. I uppdraget kommer även att ingå framtagande av rutin för
introduktion av VIVA för nyanställda, utbildning av befintlig personal
inom IFO, att skapa utförarmoduler för samtliga insatser inom IFO samt
att skapa förutsättningar för framtagande av statistik.
Genomförande: En av systemadministratörerna frikopplas från sitt
ordinarie uppdrag och arbetar 100 % under tiden 2009-09-01 – 2009-1231 med detta projekt.
Finansiering: Kostnaden beräknas bli 150 000 kr vilket motsvarar
lönekostnaden och finansieras genom omfördelning av resurser inom
socialförvaltningens budget för 2009.
Socialnämnden beslutar
att godkänna projektet.
_____

Justerandes sign
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Dnr 2009.381-2.023

Motion om att införa krav på utdrag ur belastningsregistret vid
nyanställning av personal inom äldre- och handikappomsorgen
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2009-05-13 § 128 beslutat att
remittera Jens Leanderssons m fl (sd) motion om att införa krav på utdrag
ur belastningsregistret vid nyanställning av personal inom äldre- och
handikappomsorgen.
Bilaga A Sn § 102/09
Bilaga B Sn § 102/09
Motionärerna yrkar att Klippans kommun eller motsvarande vårdgivare
skall begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal
inom äldre- och handikappomsorgen.
I början av maj månad 2009 lämnades ett betänkande (SOU 2009:44) där
det föreslås att en ny lag införs; Lag om skydd för den personliga
integriteten i arbetslivet. Lagförslaget innehåller bl a regler om
registerutdrag från belastningsregistret och misstankeregistret. Det
föreslås ett förbud för arbetsgivare att utan stöd i lag begära att en
arbetssökande skall visa upp ett registerutdrag från belastningsregistret
och misstankeregistret. Enligt förslaget skall ingen intresseavvägning
göras. Förbuden föreslås vara skadeståndssanktionerade varför
arbetsgivare som bryter mot reglerna löper risk att betala skadestånd.
Mot bakgrund av att ett lagförslag i motsatt riktning mot vad motionärerna
yrkar nyligen presenterats, anser undertecknad att kommunen bör avvakta
beslut i riksdagen innan Klippans kommun antar regler i motsatt riktning
mot föreslagen ny lag och föreslår därför att motionen avslås.
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen samt
att ta socialchefens förslag till svar på Jens Leanderssons m fl motion som
sitt eget och därmed anse motionen besvarad samt översända svaret till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
_____
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Dnr 2009.011-2.771

Måltidssituationen på särskilt boende inom äldreomsorgen i Klippans
kommun, rapport II
Del II av projektet har pågått from 090101 tom 090630 och en
kartläggning har genomförts kring måltidssituationen på de särskilda
boendeenheterna, samt flertalet förbättringsåtgärder har genomförts.
En uppdragbeskrivning har legat till grund för projektet och en rapport har
utarbetas till uppdragsgivaren, som bifogas.
Bilaga Sn § 103/09
Socialnämnden beslutar
att notera informationen i rapporten med godkännande till handlingarna.
_____
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Dnr 2009.495-1.770

Intern tillsyn av dokumentationen enligt SoL och HSL
Socialförvaltningens ledning har uppmärksammat brister i den sociala
dokumentationen (SoL 11kap 5 §) samt utifrån Hälso- och sjukvårdens
skyldighet att föra patientjournal enligt patientdatalagen (2008:355).
Bristerna i dokumentationen blev tydlig i samband med Lex Sarah
utredningar och granskning av andra avvikelser. I uppdragen som chef
för bistånd- och LSS handläggning och som medicinskt ansvarig
sjuksköterska ligger ett ansvar att följa upp att lagstiftningen efterlevs.
Aktgranskning av dokumentationen gjordes utifrån SoL /LSS- beslut
och Hälso- och sjukvårdsinsatser i verksamheten under perioden
090201-090331. Inför dokumentationsgranskningen valdes samtliga
hemtjänstområden ut inom äldreomsorgen och personlig assistans
inom handikappomsorgen.
Två akter togs slumpmässigt fram för granskning inom varje område.
Ansvariga enhetschefer fick i uppdrag att ta fram uppgifter om antalet
brukare, personal, kompetens och delegeringar. Granskningen gjordes
som ett led i förvaltningens kvalitetssäkring av dokumentationen
utifrån socialtjänstlagen och utifrån Hälso- och sjukvårdens
patientdatalag och ett av syftena var att skapa delaktighet och dialog
kring förbättringsområden inom området dokumentation.
Bilaga Sn § 104/09
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna samt
att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med verksamheterna initiera
och genomföra det förändringsarbete som identifierats i form av
utvecklingsområden i den genomförda tillsynen.
_____
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Kurser och konferenser
Kommunakuten
Kurs ”Ny sekretesslag” den 23 sep 2009 i Stockholm
Sveriges Kommuner och Landsting
Inspirationsdag ”Måltidsresan” den 28 okt 2009 i Halmstad
Konferens ”Socialt kapital och urban utveckling” den 23-26 sep 2009 i
Lidköping-Göteborg
Demensförbundet
Konferens ”Satsa på Geriatriken” den 9 nov 2009 i Stockholm
Konferens ”Meningsfull vardag för demenssjuka” den 25 aug 2009 i
Stockholm.
Nationella nätverkskonferens 2010 ”Framtiden börjar nu” PITE-Havsbad
10-11 feb i Stockholm
Regionförbundet södra Småland
Kurs om äldreomsorg med inspiration och utveckling den 14 sep, 19-20
sep, 30 nov eller 1 dec. Studiebesök på Plejehjemmet Lotte.
Kommunförbundet Skåne
Kurs om vistelseutredningen-övervägande och förslag den 17 sep 2009 i
Sturup
Kurs ”Fredagscafé kring förhandsbedömningar” den 4 sep 2009 i Lund
Kurs ”Ny offentlighets- och sekretesslag” den 24 sep 2009 i Lund
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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Informationsärenden
Länsrätten i Skåne län
Dom 2009-05-25 målnr 1796-09 avseende ledsagarservice enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade LSS. Domslut: Länsrätten
avslår överklagandet
Dom 2009-05-25 målnr 2059-09E avseende bistånd enlig SoL. Domslut:
Länsrätten avslår överklagandet
Dom 2009-06-23 målnr 3999-09 avseende beredande av vård enligt lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Domslut:
Länsrätten avslår socialnämndens ansökan om att vederbörande ska
beredas vård enligt LVU
Dom 2009-05-18 målnr 1751-09E avseende bistånd enligt 4 kap 1 § SoL.
Domslut: Länsrätten avslår överklagandet
Dom 2009-04-30 målnr 11680-08E avseende bistånd enligt 4 kap 1 § SoL.
Domslut: Länsrätten avvisar vederbörandens ansökan om bistånd till
hyresskulder för augusti, september och oktober 2008.
Dom 2009-04-30 målnr 12340-08E avseende bistånd enligt 4 kap 1 § SoL.
Domslut: Länsrätten avslår överklagandet.
Dom 2009-05-11 målnr 3477-09 avseende beredande av vård enligt lagen
om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Länsrätten beslutar att
vederböranden ska beredas vård enligt lagen om LVM. Beslutet ska gälla
omedelbart.
Dom 2009-05-15 målnr 2058-09E avseende bistånd enligt SoL. Domslut:
Länsrätten avslår överklagandet.
Dom 2009-05-14 målnr 10535-08 avseende ansökan om utdömande av
särskild avgift enligt SoL. Domslut: Länsrätten efterger särskild avgift för
Klippans kommun.
Beslut 2009-04-29 målnr 3937-09E avseende omedelbart
omhändertagande enligt (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga LVU. Beslut: Länsrätten upphäver de omedelbara
omhändertagandena av vederbörandena.
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Dom 2009-05-28 målnr 10053-08 avseende bostad med särskild service
enligt lag om stöd och service till visas funktionshindrade LSS. Domslut:
Länsrätten förklarar med ändring av socialnämndens beslut att
vederbörande tillhör personkretsen enligt 1 § 3 LSS och visar målet åter
till nämnden för fortsatt handläggning.
Dom 2009-05-27 målnr 4023-09E avseende bistånd enligt 4 kap 1 § SoL.
Domslut: Länsrätten avslår överklagandet.
Dom 2009-05-28 målnr 11946-08 E avseende bistånd enligt Sol. Domslut:
Länsrätten avslår överklagandet.
Dom 2009-06-17 målnr 2666-09 avseende bistånd till särskilt boende
enligt SoL. Domslut: Länsrätten avslår överklagandet.
Dom 2009-06-12 målnr 9185-08E, 10110-08E, 11945-08E avseende
bistånd enligt SoL. Domslut: Länsrätten ändrar de överklagade besluten
på så sätt att socialnämnden till vederbörandena ska betala ytterliggare.
Dom 2009-06-22 målnr 5414-09 avseende korttidsvistelse enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS.
Domslut: med bifall till överklagandet undanröjer Länsrätten
socialnämndens beslut och förklarar vederböranden berättigad till sökt
korttidsvistelse på Kasper Kollo. Det åligger socialnämnden i Klippans
kommun att omedelbart vidta de åtgärder som domen föranleder.
Dom 2009-06-23 målnr 3114-09 avseende beredande av vård enligt 1 och
2 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU.
Domslut: Länsrätten avslår socialnämndens ansökan.
Dom 2009-06-10 målnr 5086-09 avseende utskrivningsprövning enligt 16
§ lagen om rättspsykiatrisk vård LRV. Domslut: Länsrätten beslutar att
den rättspsykiatriska vården i öppen form av vederböranden ska fortsätta i
enlighet med de villkor som ställs upp för vederböranden i vårdplanen.
Dom 2009-07-14 målnr 4488-09E avseende bistånd enligt 4 kap 1 och 3
§§ SoL. Domslut: Länsrätten avslår överklagandet.
Dom 2009-07-14 målnr 2930-09E avseende bistånd enligt SoL, nu fråga
om avskrivning. Domslut: Länsrätten avskriver målet från vidare
handläggning.
Beslut 2009-07-22 målnr 2999-09E avseende förordnande av offentligt
biträde, nu fråga om avskrivning. Beslut: Länsrätten avskriver målet från
vidare handläggning.
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Dom 2009-07-15 målnr 3662-09E avseende tillfälligt utökad personlig
assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
LSS. Domslut: Länsrätten avslår överklagandet.
Kammarrätten i Göteborg
Beslut 2009-06-18 målnr 3180-09 avseende beredande av vård enligt
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM); nu fråga om
avskrivning. Beslut: Kammarrätten avskriver målet från vidare
handläggning.
Klippans kommun
Kommunfullmäktige protokoll 2009-03-31, 2009-04-21, 2009-05-26
Befrielse från uppdrag gällande Carina Andersson (v) som ersättare i
socialnämnden och ersättare i sociala utskottet
Kommunstyrelsen protokoll 2009-04-01, 2009-05-06, 2009-06-10
Tertialuppföljning med årsprognos 2009 dnr 2009.425.041
Folkhälsorådet protokoll 2009-04-29, 2009-06-02
Kommunala handikapprådet protokoll 2009-03-18
Kommunalförbundet Medelpunkten Protokoll 2009-04-27, dnr
2009.327.106, 2009-06-29 dnr 2009.452.106
Cirkulär 09:29
Hänsyntagande till den enskildes ekonomi och till möjlighet att tillgodose
behov genom frivilligorganisationer. Redovisning av två rättsfall som rör
hemtjänstinsatser enligt 4 kap 1 § SoL.
Cirkulär 09:35
En ny offentlighets- och sekretesslag
Socialstyrelsen
Tillsyn av LSS-verksamhet i Klippans kommun dnr 2009.131.790
Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer dnr
2009.306-3.047
Angående krav om tidsgräns mm för anmälan om Lex-Maria
Socialtjänstens stöd till personer som vårdar och stödjer närstående
Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som har varit
placerade
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Kommunförbundet Skåne
Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och
sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne dnr
2009.408.780
Sn § 106 (forts)
Sveriges kommuner och landsting
Prisindex för vård och omsorg dnr 2009.383.043
Länsstyrelsen i Skåne Län
Ansökan om ändring av tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 9 §
6 och § 7 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS vid
Kooperativet Holmsgården dnr 2009.444.791
Tillsyn enligt 26 § LSS lag och stöd om service till vissa
funktionshindrade dnr 2009.329. 710
Beslut ang Klippans socialnämndens redovisning av hur de skall åtgärda
påtalade brister i familjevården dnr 2009.120.750
Beslut ang tillsynsbesök inom alkohol- och tobaksområdet dnr
2009.298.702
Region Skåne
REKO 29 maj minnesanteckningar dnr 2009.479-1.700
Nyhetsbrev nr 2 från Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
Migrationsverkets författningssamling
Föreskrifter om främlingspass och resedokument
Icke verkställa beslut 2009-07-08 dnr 2009.450.710
Tackbrev från Riksförbundet för Trafik-Olycksfall och Polio RTP
Nordvästra Skåne
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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Delegationsärenden
Personalärenden nr 50--58
Beslut om tillfälligt förordnande gällande Anna Flinck under tiden
2009-07-09—2009-07-24 Dnr 2009.434.022
Beslut om tillfälligt förordnande gällande Catharina Carlsén under tiden
2009-07-27—2009-08-05 Dnr 2009.435.022
Beslut om tillfälligt förordnande gällande Trevor Kelly under tiden
2009-08-03—2009-08-07 Dnr 2009.481.022
Beslut om tillfälligt förordnande gällande Jörgen Ahnfeldt under tiden
2009-08-10—2009-08-14 Dnr 2009.482.022
Delegationsrapport, myndighetsgruppen
2009-04-01—2009-07-31
Delegationsrapport, individ- och familjeomsorgen, 2009-04-01—04-30,
2009-06-01—2009-06-30
Sociala utskottet
2009-05-14 §§ 84-88
2009-05-20 §§ 89-102
2009-06-11 §§ 103-116
2009-07-02 §§ 117-131
2009-08-08 §§ 132-135
2009-07-30 §§ 136-152
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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