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§ 89
Information om ekonomi, personalärende, sjukstatistik, aktuell kö till
boende, tillbud/arbetsskador, kvalitetsarbete
Ärendet
Socialchef Charlotte Johansson informerar om:
Ekonomi
Det ekonomiska resultatet efter juli och det preliminära för augusti månad visar att
försörjningsstödet legat på en låg nivå under sommaren. Detta till följd av lägre
utbetalningar än vanligt tillsammans med att kommunen fått tillbaka pengar från
Försäkringskassan. Den ekonomiska årsprognosen vad gäller försörjningsstöd
revideras ner till att ligga på 1 miljon kr över budget. Äldreomsorgens positiva
resultat har försämrats något, framför allt pga. extra personalkostnader. Detta fanns
dock med i prognosen som därför inte behöver justeras nedåt.
Den ekonomiska årsprognosen för hela förvaltningen ligger nu på - 10 miljoner kr.
Det prognostiserade underskottet har ökat med 500 tkr sedan maj månad, till stor del
pga. nya placeringar, förlängningar av placeringar samt fler assistansärenden.
Socialchefen betonar att det finns en mycket hög medvetenhet inom förvaltningen
om det allvarliga ekonomiska läget. Arbete sker på alla nivåer för att tänka nytt,
bryta mönster och minska onödiga kostnader i verksamheten. Det pågår även stora
satsningar vad gäller samverkan mellan Socialförvaltningen och Barn- och
utbildningsförvaltningen för att hitta nya lösningar för barn och ungdomar.
Personalärende
Rekrytering inom de olika avdelningarna pågår för närvarande.
Sjukstatistik
Sjukstatistiken för Socialförvaltningen sommaren 2011 ser mycket positiv ut. Under
juli månad var sjukstatistiktalet 2.88 % och under augusti månad var motsvarande
siffra nere i 2.23 %. Sjukfrånvaron hittills under 2011, alltså för perioden januariaugusti 2011 månad var 4.81 %.
Aktuell kö till boende
7 personer står i kö till särskilt boende, varav den person som väntat längst stått i kö
sedan den 17 juli.
Tillbud/arbetsskador
9 tillbud finns rapporterade inom Socialförvaltningen från och med den 7 juni t.o.m.
dagens datum. 7 av dessa har uppkommit inom avdelningen för stöd och omsorg i
form av belastningsskador och handhavandefel. Resterande två inom avdelningen för
äldreomsorg gällande våld och hot. Sedan årets början har 25 tillbud rapporterats
inom förvaltningen.
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Forts § 89
8 arbetsskador finns rapporterade från och med den 7 juni varav samtliga inom
äldreomsorgen. Dessa fördelar sig enligt följande: 2 fall, 4 belastningsskador, 1
hot/våld samt 1 handhavandefel. Totalt har 27 arbetsskador rapporterats inom
Socialförvaltningen under 2011.
Kvalitetsarbete
Inom mottagning och stöd och omsorg pågår arbetet med att ta fram kvalitetsmål för
verksamheten. Inom äldreomsorgen är utmaningen att följa upp de kvalitetsmål som
fastlades före årsskiftet. Detta sker genom utbildning för att samtliga inom
personalen ska ha förståelse för och kunna använda sig av kvalitetsmålen.
Regelbundna läkemedelsgenomgångar genomförs för brukare i kommunens särskilda
boenden. Detta har nu även införts inom hemtjänsten. Under senaste pensionärsrådet
togs kontinuitet inom äldreomsorgen upp som en angelägen fråga. Inom
äldreomsorgen är kontinuitet inom personalen ett område där det pågår ett ständigt
utvecklingsarbete. Förbättringar har gjorts framför allt genom att antalet timanställda
minskats.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 90
Förfrågningsunderlag SÄBO
Ärendet
Kommunfullmäktige fattade den 24 november 2009 § 80, beslut om
att tillskapa ett nytt äldreboende i Klippan i form av alternativ drift där kommunen
förfogar över fastigheten antingen genom eget ägande eller genom kommunens
bostadsbolag,
att ge socialnämnden i uppdrag att genomföra beslutet genom att handla upp 20-40
särskilda boendeplatser centrumnära i Klippans tätort.
Ett arbetsmaterial till förfrågningsunderlag är nu framtaget gällande förenklad
upphandling enligt LOU. Avdelningschef inom äldreomsorgen Tina Thomasson
presenterar förfrågningsunderlaget för sammanträdet.
Förfrågningsunderlaget innehåller en inbjudan till anbudsgivning,
upphandlingsföreskrifter, kravspecifikation/ särskilda föreskrifter samt övriga
handlingar som krävs vid en upphandling.
Sammanträdet ajourneras från kl. 11.30 till 13.00.
Beslutsunderlag
Arbetsmaterial/Förfrågningsunderlag beträffande särskilt boende Väpnaren Klippans
kommun
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-26
Beslut
Socialnämnden beslutar
att innan att förfrågningsunderlag läggs fast, remittera detsamma till företrädare för
pensionärs- och handikapporganisationerna i Klippans kommun, för synpunkter.
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§ 91
Val av namn för det nya särskilda boendet
Ärendet
Det nya särskilda boendet som håller på att byggas i Klippans tätort och som
beräknas stå klart i november 2012 har länge gått under arbetsnamnet ”Väpnaren”.
Detta på grund av namnet på kvarteret där det särskilda boendet uppförs.
Beslutsunderlag
Bland de åsikter som framförts till stöd för att behålla arbetsnamnet har varit att
många kommit att vänja sig vid namnet Väpnaren. Kommunala Pensionärsrådet
(KPR) har uttalat att de står bakom namnförslaget Väpnaren.
Yrkanden
Hans-Bertil Sinclair (m), med instämmande av Mats Waldemarsson (s) yrkar bifall
till namnförslaget Väpnaren.
Beslut
Socialnämnden beslutar med acklamation
att ge det nya särskilda boendet på kvarteret Väpnaren i Klippan namnet ”Väpnaren”.
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§ 92
Ansökan om föreningsbidrag handikapporganisationer
Ärendet
Enligt bifogad sammanställning, bilaga sn 91/11, redovisas ansökningarna om
föreningsanslag. I enlighet med gällande bidragsnormer för handikapporganisationer
(Kf 2000-02-22 § 12) avser dessa föreningars ansökan verksamhetsåret 2010, medan
övriga föreningars ansökan hanteras utifrån de riktlinjer gällande föreningsbidrag
inom individ- och familjeomsorgen (IFO) som socialnämnden antog 2009-08-11 §
94.
För de handikappföreningar som har sitt säte i Klippans kommun utgår bidrag med
116 kr per aktiv medlem, dvs. för de medlemmar som har någon form av
funktionshinder. För de föreningar som har sitt säte i annan kommun, men där
medlemmarna från Klippans kommun ingår, utgår bidrag med 60 kr per aktiv
medlem dock lägst 500 kr totalt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-29
Sammanställning över ansökningar om föreningsbidrag
Översikt över ansökningar om föreningsbidrag 2011
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att bevilja bidrag till föreningar med totalt 42 408 kronor i enhetlighet med bifogad
bilaga.
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§ 93
Ansökan om föreningsbidrag BRIS
Ärendet
Barnens rätt i samhället, BRIS, ansöker om 5 kr per barn upp till 18 år vilket är ett
sätt att markera att alla barn i Klippans kommun kan få stöd av BRIS. BRIS ansöker
om totalt 17 520 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, i första hand genom Barnens Hjälptelefon. BRIS är helt beroende av gåvor,
bidrag och medlemskap för att verksamheten ska fungera. BRIS uttrycker att man
alltid står på barnens sida och grunden för organisationens arbete är FN:s konvention
om Barnens Rättigheter. Av BRIS Syds 1943 medlemmar bor 19 i Klippans
kommun. Föreningens årsberättelse bifogades ansökan.
År 2010 beviljades 17 520 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,
och organisationen inte redovisar kontakter utifrån geografi. Verksamheten kan dock
antas komma barn och ungdomar till del genom den tillgänglighet och det innehåll
som erbjuds. Målgruppen för organisationens arbete utgör den högst prioriterade i
socialnämndens riktlinjer för föreningsbidrag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-29
Ansökan om verksamhetsbidrag till BRIS region Syds stödverksamhet för år 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att bevilja föreningsbidrag med 17 520 kr till BRIS.
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§ 94
Ansökan om föreningsbidrag Kvinnojouren i Ängelholm
Ärendet
Kvinnojouren i Ängelholm har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag med
10 kr per invånare. Den sista december 2010 hade Klippan 16 515 invånare vilket
innebär att sökt belopp är 165 150 kr.
Kvinnojouren i Ängelholm har funnits sedan 1984. Det är en ideell förening som är
partipolitiskt och religiöst obunden. Deras verksamhet utgår ifrån visionen ”Ett
jämställt samhälle fritt från våld”. Kvinnojouren skriver i sin ansökan att det har ett
gott samarbete med Klippans kommun och att de kompletterar kommunens
verksamhet.
I verksamhetsberättelsen framgår inte från vilka kommuner de kvinnor och barn som
söker stöd kommer. Inhämtad information tyder dock på att Kvinnojouren i
Ängelholm används relativt frekvent när socialförvaltningen har behov av
skyddsboende och liknande. Kvinnojouren i Ängelholm bifogar till ansökan
verksamhetsberättelse för 2010, förslag till budget 2011 samt årsredovisning.
Ängelholms Kvinnojour beviljades 15 000 kr i föreningsbidrag för 2010.
Bedömning
Av ansökan och inhämtade uppgifter framkommer att kvinnor från Klippan anlitat
kvinnojouren för jourboende och andra kontakter under 2009. Under det gångna året
har Kvinnojouren i Ängelholm haft en större andel av kommunens kontakter
gällande kvinnojourer. Målgruppen för föreningens verksamhet (våldsutsatta
kvinnor) har prioritet 2 enligt kommunens riktlinjer, men även prioritet 1
(barn/ungdomar) berörs delvis.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-29
Ansökan om kommunalt bidrag för 2012 för Kvinnojouren i Ängelholm
Beslut
Socialnämnden beslutar
att bevilja föreningsbidrag till Kvinnojouren i Ängelholm med 20 000 kr.
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§ 95
Ansökan om föreningsbidrag Kvinnojouren i Helsingborg
Ärendet
Helsingborgs Kvinnojour ansöker om ekonomiskt bidrag med 30 000 kr för
verksamhetsåret 2011. Kvinnojouren i Helsingborg tar varje år emot kvinnor från
Klippans kommun som söker hjälp, under 2010 var det 36 kvinnor. Ett stort antal av
dessa har därefter haft upprepade stödsamtal, stöd i samband med poliskontakter
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, med personal
tillgänglig mellan kl. 8.00 – 20.00 vardagar samt lördagar mellan kl. 10.00 – 15.00.
Med ansökan bifogades verksamhetsberättelse för 2010.
Helsingborgs Kvinnojour beviljades 17 000 kr i föreningsbidrag för 2010.
Bedömning
Det är tydligt att ett antal 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. Målgruppen för föreningens arbete utgör prioritetsgrupp 2 enligt
socialnämndens riktlinjer för föreningsbidrag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-29
Ansökan om ekonomiskt bidrag för Helsingborgs Kvinnojour
Ansökan om föreningsbidrag Individ- och familjeomsorgen för Helsingborgs
Kvinnojour
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att bevilja föreningsbidrag med 15 000 kr för verksamhetsår 2011 till Helsingborgs
Kvinnojour.
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§ 96
Ansökan om föreningsbidrag Brottsofferjouren
Ärendet
Brottsofferjouren har inkommit med ansökan om föreningsbidrag för budgetår 2012.
Ansökan avser kostnaden för lön till brottsofferassistent samt driftskostnader.
Kostnaden är fördelad i förhållande till invånarantal för de fem kommuner som
verksamheten omfattar.
För Klippans del som har 16 515 invånare blir ansökan om bidrag för driften
16 515 kr samt för lönen 40 000 kr, totalt 56 515 kr. Brottsofferjouren ansöker på
samma sätt från de övriga kommunerna, Båstad, Åstorp, Ängelholm och
Örkelljunga. Totalt ansöker organisationen om 324 555 kr.
Föreningen som har ca 200 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.
Brottsofferjouren beviljades 54 682 kr i föreningsbidrag 2010.
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. Målgruppen för organisationens
arbete utgörs delvis av prioritetsgrupp 1 och 2 enligt socialnämndens riktlinjer för
föreningsbidrag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-29
Framställan om bidrag för år 2012 för Brottsofferjouren
Beslut
Socialnämnden beslutar
att bevilja föreningsbidrag med 56 515 kr för verksamhetsår 2012 till
Brottsofferjouren.
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§ 97
Ansökan om föreningsbidrag Adoptionscentrum
Ärendet
Adoptionscentrum Skåne ansöker om ekonomiskt bidrag med 2 000 kr för
verksamhetsåret 2011. Adoptionscentrum Skåne är en del av Förbundet
Adoptionscentrum, den största av de organisationer som av Myndigheten för
internationella adoptioner (MIA) auktoriserats att ta ansvar för den praktiska
handläggningen av frågor rörande internationella adoptioner. Organisationen arbetar
främst med information, program, medlemsträffar och kontaktpersoner
Med ansökan bifogades samtliga efterfrågade handlingar. Det framgår inte av
ansökan huruvida någon av de ca 850 medlemsfamiljerna bor i Klippans kommun.
Adoptionscentrum Skåne beviljades 990 kr i föreningsbidrag för 2010.
Bedömning
Föreningen vänder sig till föräldrar som adopterat barn och har aktiviteter som kan
engagera de medlemsfamiljer som ev. finns i Klippan, det innebär att föreningen
tillhör dem som nämnden prioriterat i fjärde hand. Den information som föreningen
bidrar med är ett komplement till socialtjänstens ansvar.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-29
Bidragsansökan Adoptionscentrum Skåne
Beslut
Socialnämnden beslutar
att bevilja föreningsbidrag till Adoptionscentrum Skåne med 2000 kr.
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§ 98
Ansökan om föreningsbidrag Hjälpas åt
Ärendet
Föreningen Hjälpas Åt, RSMH-Klippan har ansökt om ett verksamhetsbidrag för
2011 med 52 000 kronor samt hyresbidrag om 256 800 kronor. Ansökan avser bidrag
till verksamhet som bedrivs på Storgatan 47 i Klippan. Föreningen hade vid årsskiftet
88 betalande medlemmar och har funnits i kommunen sedan 1983.
Verksamhetsberättelse skickades tillsammans med ansökan.
Föreningen har en lönebidragsanställning som ansvarar för planering och de dagliga
aktiviteterna. Under 2010 hade verksamheten 6196 dagbesök och i genomsnitt 28-30
personer verksamma i dagverksamheterna per dag samt 611 kvällsbesök och 250
helgbesök. Föreningen har samarbetat med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
socialtjänsten, skolan och frivården under det gångna året.
Bedömning
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 bidrag 2011 för
verksamhetsåret 2010 med 9860 kronor. Kostnaderna för lönebidragsanställningen
finns avsatta i budget för föreningsbidrag 2011.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-09-05
Beslut
Socialnämnden beslutar
att bevilja föreningen Hjälpas Åt, RSMH-Klippan, ett verksamhetsbidrag om 52 000
kronor och ett hyresbidrag om 234 000 kr för verksamhetsåret 2011. Bidraget
betalas ut kvartalsvis under året.
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§ 99
Informationsärenden
Ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö
Dom 2011-07-29 mål nr 3898-11 E avseende bistånd enligt SoL. Domslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Kommunförbundet Skåne
Tecknat samverkansavtal mellan Kommunförbundet Skåne och Klippans kommun
rörande upphandling och förvaltning av avtal gällande enstaka placeringar av: barn,
ungdom och missbrukare, äldreomsorg, psykiskt funktionshindrade och LSS samt
handledarkurser för psykosocial verksamhet för kommunens egen personal.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 100
Kurser och konferenser
Ärendet
Kommunförbundet Skåne
Lagen om offentlig upphandling (LoU) för ny- och omvalda politiker (förmiddagen)
samt kommun- och verksamhetschefer (eftermiddagen), 17 eller 18 oktober 2011 på
Sturup Airport Hotel, Sturup, 24 oktober 2011 på Kulturhotellet, Sanatorievägen i
Tyringe samt 25 oktober 2011 på Hotell Åhusstrand i Åhus.
Socialtjänstlagen 2011 - med alla lagändringar från 1 januari, 1 maj och 1 juli 2011,
20 oktober 2011 på Hotell Åhusstrand i Åhus.
Den missförstådda tonåringen – kurs i tonårspsykologi, 6 oktober 2011 på Sturup
Airport Hotel, Sturup.
Studiebesök hos Thyra Frank på äldreboendet/sjukhemmet Lotte i Köpenhamn, 22
november 2011 på Äldreboendet/sjukhemmet Lotte, Köpenhamn.
Personlig assistans – nya lagbestämmelser 2011! – sekretess, tystnads-,
rapporterings- och anmälningsplikt, dokumentationskrav m.m., 29 september 2011
på Sturup Airport Hotel, Sturup.
Regionförbundet Södra Småland
Lex Sarah – nya och skärpta regler för hela socialtjänsten samt LSS, 9 december
2011 i Växjö.
Lag om vård av missbrukare i vissa fall: Utbildningsdag om tillämpning av LVM, 8
december 2011 i Växjö.
Statens folkhälsoinstitut
Spel om pengar – ett folkhälsoproblem?, 18 oktober 2011 på Scandic Plaza i Umeå,
19 oktober 2011 på Nalen i Stockholm, 26 oktober 2011 på Scandic Crown i
Göteborg samt 27 oktober 2011 på Elite Hotell Savoy i Malmö.
PwC Sverige
Hantering av offentlighetsprincipen, 26 oktober 2011 i Göteborg samt 17 november
2011 i Stockholm.
Effektiva sammanträden – för ordförande och vice ordförande i nämnder och
styrelser, 4-5 oktober 2011 i Stockholm.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2011-09-06

Forts § 100
EU Family Group Conference 2011
European Congress Family Group Conference 2011: Democratizing Help and
Welfare, 19-21 oktober 2011 på Faculty of Society and Law, Hogeschool Utrecht,
Utrecht, Nederländerna.
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
Mötesdagar om anhörigfrågor, 15 september 2011 på Folkets hus i Umeå, 20
oktober 2011 på Slagthuset i Malmö, 3 november 2011 på Plusen Konferens i Borås
samt 24 november 2011 på Södermalmskyrkan i Stockholm.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2011-09-06

§ 101
Delegationsärenden
Ärendet
Sociala utskottet
2011-08-19 §§ 135-150
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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17 (17)

Bilaga sn 91/11
Namn och adress

Inkom 100517
N H R Åsbobygden
(Klippans MS- och
handikappförening)

1

Kassör/

Medlems-

Beviljat

Ansökt

Förslag

BESLUT

ordförande

antal

anslag 2010

2011

2011

2011

Ingrid Larsson
ordförande

39 x 116:-

5.031:-

Ej spec

4.524:-

_______

Föreningen är ansluten till Neurologiskt Handikappades Riksförbund i Stockholm.
Lokalavdelningens verksamhetsområde omfattar Klippan, Åstorp och Örkelljunga kommuner.
Enligt 2009 års verksamhets- och revisionsberättelse framgår att föreningen har en omsättning på 66.094:- kronor och
en utgående balans pr 091231 avs tillgångar med 113.942:- kronor.
Årets resultat +2.145:- kronor.

Inkom 100501
Astma- och Allergiföreningen
Klippan – Åstorp

Lars Andreasson
ordförande

35 x 60:-

2.880:-

4.500:-

2.100:-

Föreningen är ansluten till Riksförbundet Astma- och allergiförbundet i Stockholm med ca 180 lokalföreningar
i hela landet.
Enligt 2009 års verksamhets- och revisionsberättelse framgår att föreningen har en omsättning på 45.134:- kronor
och en utgående balans pr 091231 avs tillgångar i form av likvida medel på 16.970:- kronor.
Årets resultat - 4.971:- kronor.

_______

Bilaga sn 91/11
Namn och adress

2

Kassör/

Medlems-

Beviljat

Ansökt

Förslag

BESLUT

ordförande

antal

anslag 2010

2011

2011

2011

15 x 60:--

500:-

ej spec

900:-

_______

Inkom 100608
DHR
Inga Eliasson
De Handikappades Riksförbund kassör
Ängelholmsavdelningen

DHR är en organisation av och för medlemmar med någon form av funktionsnedsättning, huvudsakligen rörelsehinder.
Avdelningens verksamhet omfattar Ängelholm, Båstad, Klippan, Åstorp och Örkelljungas kommuner.
Enligt 2009 års verksamhets- och revisionsberättelse framgår att föreningen har en omsättning på 393.453:- kronor
en utgående balans pr 091231 avs tillgångar med 2.855.949:44 kronor
Årets resultat 66.989:36:-- kronor.

Inkom 100428
PSO
Bjäre lokalavdelning

Kjell Andersson
ordförande

43 x 60:--

2.460:-

5.000:-

2.580:--

PSO är en förening ansluten till svenska psoriasisförbundet.
Enligt 2009 års verksamhets- och revisionsberättelse framgår att föreningen har en omsättning på 39.830:- kronor och
en utgående balans pr 091231 avs tillgångar i form av likvida medel på 26.875:- kronor.
Årets resultat + 3.627:- kronor.

______

Bilaga sn 91/11
Namn och adress
Inkom
Hjälpas Åt
R S M H - Klippan

3

Kassör/

Medlems-

Beviljat

Ansökt

Förslag

BESLUT

ordförande

antal

anslag 2010

2011

2011

2011

Per-Ove Kjellsson
ordförande

85 x116:-

10.062:-

10.000:-

9.860:-

_____

Föreningen är ansluten till Rikförbundet för Social och Mental Hälsa.
Handlingarna för 2009 inkommer senare.
Enligt 2008 års verksamhets- och revisionsberättelse framgår att föreningen har en omsättning på 386.100:50 kronor och
en utgående balans pr 081231 avs tillgångar i form av likvida medel på 77.815:17 kronor.
Årets resultat – 36.302:96 kronor.

Inkom 100505
Strokeföreningen ”Nordvesten”
Ängelholm

Karin Käck
ordförande

19 x 60:-

1.140:-

Ej spec.

1.140:-

_____

Föreningen är ansluten till Svenska Strokförbundet i Stockholm.
Lokalavdelningens verksamhet omfattar Ängelholmområdet med omnejd och startade under 1997.
Enligt 2009 års verksamhetsberättelse och årsredovisning framgår att föreningen har en omsättning på 61.818:38 kronor
och en utgående balans pr 091231 avs tillgångar i form av likvida medel med 61.485:50 kronor.
Årets resultat + 36.087:48 kronor.
Inkom 100427
HRF Hörselskadades förening
i Ängelholm

Sonja Nilsson
ordförande

17 x 60:-

1.140:-

10.000:-

1.020:-

Föreningens syfte är att ge ökad kunskap, skingra isoleringen, skapa kontaktnät samt öka livskvalitén.
Enligt 2009 års verksamhets- och revisionsberättelse framgår att föreningen har en omsättning på 51.602:- kronor och
en utgående balans pr 091231 avs tillgångar i form av likvida medel med 56.189:36 kronor
Årets resultat + 23:- kronor.

_______

Bilaga sn 91/11
Namn och adress

Inkom 100318
Hjärt- och lungsjukas
förening i Klippan med omnejd

4

Kassör/

Medlems-

Beviljat

Ansökt

Förslag

BESLUT

ordförande

antal

anslag 2010

2011

2011

2011

Erik Jönsson
ordförande

104 x 116:--

10.530:-

17.000:-

12.064:-

_______

Föreningen är ansluten till Riksförbundet för Hjärt- och lungsjuka i Stockholm.
Avdelningens verksamhet omfattar Klippan, Örkelljunga och Perstorps kommuner.
Enligt 2009 års verksamhets- och revisionsberättelse framgår att föreningen har en omsättning på 287.981:-- och en utgående balans
091231 avs tillgångar i form av likvida medel och obligationer med 296.570:11 (inga skulder).
Årets resultat -9.576:75 kronor.

Inkom 100504
Synskadades Förening
Klinten, SRF,
Bjuv-Klippan-Åstorp

Bjarne Kristensen
kassör

23 x 60:-

1.740:-

Ej spec

1.380:-

_______

Föreningen är ansluten till Synskadades Riksförbund.
Lokalavdelningens verksamhetsområde omfattar: Bjuv, Klippan och Åstorps kommuner.
Enligt 2009 års verksamhets- och revisionsberättelse framgår att föreningen har en omsättning på 170.773:30:-- kronor och
en utgående balans pr 091231 avs tillgångar i form av likvida medel med 369.257:85 kronor.
Årets resultat -980:99 kronor.

Bilaga sn 91/11
Namn och adress
Inkom 100427
RTP Västra-Skåne
Riksförbunder för trafikoch polioskadade

5

Kassör/

Medlems-

Beviljat

Ansökt

Förslag

BESLUT

ordförande

antal

anslag 2010

2011

2011

2011

Ingrid Persson
ordförande

13 x 60:--

1.140:-

3.000:-

780:-

_______

Riksförbundet Trafik & Polioskadade RTP, Skåne distrikt kommer att organisera sina föreningar så att gränserna följer Nordvästra Skånes
Sjukvårdsdistrikt. Här ingår följande kommuner Klippan, Örkelljunga, Åstorp, Helsingborg, Ängelholm, Båstad, Höganäs och Bjuv.
Enligt 2009 års verksamhets- och revisionsberättelse framgår att föreningen har en omsättning på 114.143:- kronor och en utgående balans
091231 avs tillgångar i form av likvida medel på 182.661:36 kronor.
Årets resultat -24.643:03 kronor.

Inkom 100407
Reumatikerförbundet
Reumatikerföreningen i
NV Skåne/Ängelholm

Margit Henrysson
ordförande

73 x 60:--

4.200:-

Ej spec

4.380:-

_______

Föreningens verksamhetsområdet omfattar Ängelholm, Klippan, Örkelljunga, Åstorp och Båstads kommuner.
Enligt 2009 års verksamhets- och revisionsberättelse framgår att föreningen har en omsättning på 96.993:- kronor och en utgående balans
091231 avs tillgångar i form av likvida medel på 337.179:- kronor.
Årets resultat + 936:- kronor.

Bilaga sn 91/11
Namn och adress
Inkom 100406
Svenska Celiakiföreningen
i Ängelholm med omnejd

6

Kassör/

Medlems-

Beviljat

Ansökt

Förslag

BESLUT

ordförande

antal

anslag 2010

2011

2011

2011

Susanne Widen
ordförande

28 x 60:-

1.560:-

2000:-

1.680:-

_______

Celiakiföreningen är en lokalavdelning till Sv Celiakiförbundet. Föreningen verkar inom Båstads, Klippans, Åstorps, Ängelholms och
Örkelljunga kommuner.
Enligt 2009 års verksamhets- och revisionsberättelse framgår att föreningen har en omsättning på 22.845:95 kronor och en utgående balans
091231 avs tillgångar i form av likvida medel på 43.059:60 kronor.
Årets resultat + 1.419:12 kronor.

Socialförvaltningens förslag:
Föreningsanslagen avser ansökan för 2010 års verksamhet grundat på 2009 års verksamhetsberättelse
Årets budget 2011
Hjälpas Åt Verksamhetsbidrag
Hjälpas Åt, ökad hyra (reserveras)
Hjälpas Åt lönebidrag
Förslag till föreningsbidrag, handikapporg.
Kvar att fördela av årets budget
Prisbasbelopp under åren 2000 – 2010 = 14,91%
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

42.400:-42.800:-41.000:-40.300:-39.700:-39.400:-39.300:-38.600:-37.900:-36.900:-36.600:--

+

508.000 kronor
100.000 kronor
186.000 kronor
45.000 kronor
42.408 kronor
134.592 kronor

(51.239:- år 2010)

