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Beslutande

Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande
Janeth N 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
Tina Thomasson, äldreomsorgschef
Jadwiga Nilsson (fp) ej tjg ersättare
Amela Prsic, nämndsekreterare
Bo Malmberg (c) ej tjg ersättare
Roland Åkesson (s) ej tjg ersättare
Gun Samuelsson (s) ej tjg ersättare
Britt-Marie Lindblad (v) ej tjg ersättare
Charlotte Johansson, socialchef
Else Leide, ekonom
Linda Lidberg, t f chef för bistånd- och LSS
Charlotte Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Patrik Vilhelmsson, utvecklingskoordinator för äldreomsorgen
Iréne Bengtsson, chef för Individ- och familjeomsorgen
Gun Bylund, processledare för handikappomsorgen

Utses att justera

Boris Svensson (s)
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och tid
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Sekreterare
____________________________________________
Amela Prsic
Ordförande
____________________________________________
Hans-Bertil Sinclair (m)
Justerare
____________________________________________
Boris Svensson (s)
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Innehållsförteckning:
§ 138 Information om ekonomi, personalärenden, sjukstatistik,
tillbud/arbetsskador, kö till Särskilt boende samt arbetet med kvalitet i
äldreomsorgen.
§ 139 Förslag till ändringar i delegationsförteckningen
§ 140 Ungdomsprojekt i samarbete med arbetsförmedlingen
§ 141 Överenskommelse om platser för arbetsträning inom jobb- och
utvecklingsgaranti
§ 142 Kvalitetsmål för äldreomsorgen 2011
§ 143 Revidering av riktlinje inom äldreomsorgen
§ 144 Förfrågningsunderlag valfrihetssystem LOV
§ 145 Avtal med Capio närsjukvård AB angående läkarmedverkan i den
kommunala hemsjukvården
§ 146 Revidering av riktlinje och tillämpningsanvisningar för
avgifter/ersättning inom äldre- och handikappomsorgen i Klippans
kommun
§ 147 Ansvarsförbindelse för föreningen ”Hjälpas åt:s” hyreskostnad
§ 148 Uppföljning och revidering av Handikapplan 2006-2010
§ 149 Informationsärenden
§ 150 Kurser och konferenser
§ 151 Delegationsärenden

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

3 (17)

Sammanträdesdatum

2010-12-07

§ 138
Information om
Ärendet
Ekonomi
Prognostiserat underskott ligger på - 1,4kkr.
Personalärenden
Socialchefen informerar om aktuella personalärenden.
Presentation av den nya organisationen.
Sjukstatistik
Socialchef Charlotte Johansson informerar om att sjukstatistiktalet för perioden
januari-november månad är 5,5 %.
Tillbud/arbetsskador
Två tillbud är registrerade för november månad. Det ena tillbudet handlar om en
fallolycka och det andra handlar om ett handhavande fel.
Aktuell kö till särskilt boende
För närvarande är det 5 personer som står i kö till särskilt boende. Den som har
väntat längst har väntat sedan 10 sep 2010.
Kvalitet i Äldreomsorgen
Fortsatt arbete med åtgärder med anledning av revisorernas rapport pågår.
Redovisning av SCB:s undersökning avseende öppna jämförelser.
Övrig information
Ordföranden informerar om underrättelse från Förvaltningsrätten i Malmö angående
överklagan från Tuwa Specialtransport Svealand AB beträffande upphandling av
färdtjänst och riksfärdtjänst .
2 Lex Sarah anmälningar och emottaget beslut avseende en Lex Maria anmälan.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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§ 139
Ändringar i delegationsförteckningen
Dnr 2009.439-4.002
Ärendet
Socialnämndens delegationsordning skall ses över och vid behov revideras minst en
gång per år. En genomlysning har därför skett vilket föranleder förslag om
förändringar enligt bilaga. Ett perspektiv som har beaktats genomgående är
förvaltningens nya organisation från 2011-01-01
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-11-29
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ändra gällande delegationsordning.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

5 (17)

Sammanträdesdatum

2010-12-07

§ 140
Ungdomsprojekt i samarbete med arbetsförmedlingen
SN 2010.545-2

Ärendet
Projektet har pågått sedan 2009-06-01.
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 2010-11-04
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna en fortsättning av projektet under 2011 samt
att uppdra åt socialchefen att teckna överenskommelsen.
_____
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§ 141
Överenskommelse om platser för arbetsträning inom jobb- och
utvecklingsgaranti
SN 2010.545-3

Ärendet
Det finns sedan en längre tid ett samarbete mellan
Arbetsmarknadsenheten/Arbetscentrum och Arbetsförmedlingen beträffande
arbetsträning. Syftet med samarbetet är att erbjuda personer som varit utan arbete en
lång tid en anpassad återgång till arbetsliver.
En överenskommelse har tagits fram för att tydliggöra innehållet i arbetsträningen
och hur samarbetet ska gå till.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-29
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förlängning av överenskommelsen att gälla 2011-01-01—2011-09-30
samt uppdra åt socialchefen att teckna överenskommelsen.
_____
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§ 142
Kvalitetsmål för äldreomsorgen 2011
SN 2010.635-1

Ärendet
Komrev inom PricewatherhouseCoopers AB genomförde på uppdrag av kommunens
förtroendevalda revisorer en granskning av kvalitet i äldreomsorgen under våren
2010. Syftet var att granska om socialnämnden hade säkerställt en ändamålsenlig
verksamhet med god kvalitet inom äldreomsorgen och äldreomsorgens insatser enligt
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Granskningen omfattade en översiktlig granskning av nämndens ledningssystem för
kvalitet och patientsäkerhet samt kvalitetsindikatorer för kontinuitet och trygghet,
fallskador och läkemedelsanvändning.
Revisionen identifierade i sin granskning att socialnämnden inte hade säkerställt en
ändamålsenlig verksamhet med god kvalitet, bl.a. genom avsaknad av kvalitetsmål.
Socialnämnden beslutade 2010-06-01 att kvalitetsmål för verksamheten gällande
kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården skulle fastställas under 2010.
Därefter har två arbetsgrupper inom äldreomsorgen, en grupp inom särskilt boende
och en grupp inom hemtjänsten, arbetat fram ett förslag på kvalitetsmål
Mot bakgrund av ovanstående föreslås nu nämnden fastställa de av förvaltningen
framtagna och bilagda kvalitetsmålen och därmed kan de brister revisionen påtalade
efter granskningen nu anses vara tillrättade.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-28
Beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa kvalitetsmål för äldreomsorgen samt
att översynen årligen sker i samband med budgetarbetet.
_____
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§ 143
Revidering av riktlinje för äldreomsorgen
Dnr 2011.0001
Ärende
Med anledning av införandet av LOV 2011-01-01 har ”Riktlinje inom
äldreomsorgen” setts över. Insatsen ”hemtjänst” kommer att delas upp i samband
med införandet av LOV i ”hemtjänst” och ”serviceinsatser”. Serviceinsatserna
omfattar städ, tvätt och inköp och kommer att kunna utföras av annan utförare än
kommunen, vilket motiverar en tydlig indelning av hemtjänst och service även i
riktlinjerna. Detta medför också att karaktären av de olika insatserna tydliggörs.
Vidare har vid översynen av riktlinjen upptäckts att omfattningen av korttidsplats är
högst tre veckor vilket föreslås ändrat till efter behov då detta stämmer bättre överens
med verkligheten.
Det har också synliggjorts att insatsen ”Avlösning” inte finns med i riktlinjen och
därför föreslås att denna läggs till i riktlinjen men med hänvisning till den egna
riktlinjen för avlösning § 119 2010.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-23

Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta revidering av riktlinje inom äldreomsorgen enligt förslaget.
______
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§ 144
Förfrågningsunderlag valfrihetssystem LOV
Dnr 2010.526-2

Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att införa ett valfrihetssystem avseende
serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med start den
1 januari 2011.
Med anledning av detta har förvaltningen arbetat fram ett förfrågningsunderlag som
utförarna skall uppfylla för att deras ansökan skall kunna beviljas.
Förfrågningsunderlaget klargör också förhållandet i det avtal man kommer att ingå
efter det att ansökan godkänts.
Förfrågningsunderlaget är utarbetat utifrån erfarenheter från andra kommuner som
har infört valfrihetssystem, samt SKL´s checklista för förfrågningsunderlag gällande
LOV med utgångspunkt i de förutsättningar som beslutats i Klippans kommun.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-29
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta föreslaget förfrågningsunderlag och ansökningshandling för Klippans
kommuns valfrihetssystem (LOV) avseende serviceinsatser inom hemtjänst.
_____
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§ 145
Avtal med Capio närsjukvård AB angående läkarmedverkan i den
kommunala hemsjukvården
Dnr 2011.0002-1
Ärendet
Socialnämnden föreslås utifrån ramavtalet (se hemsida www.skane.se/hälsovalskåne)
teckna lokalt avtal med Capio närsjukvård AB i Klippan angående läkarmedverkan i
den kommunala hälso- och sjukvården. Parterna är överens om att tillsammans verka
för att inte situationer ska uppstå som leder till att kommunen, på egen hand, måste
anlita läkare. Denna kommunala åtgärd ska användas som en lösning i sista hand.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-29
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ge socialchefen i uppdrag att teckna avtal med Capio närsjukvård AB i Klippan
angående läkarmedverkan för rådgivning, stöd och fortbildning i kommunens hälsooch sjukvård inom ramen för Hälsoval Skåne.
_____
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§ 146
Revidering av riktlinje och tillämpningsanvisningar för
avgifter/ersättning inom äldre- och handikappomsorgen i Klippans
kommun
Dnr 2010.0119-2
Ärendet
Sedan tidigare uttages en kostavgift för de personer som vistas på kommunens
dagverksamhet. Avgiften uppgår till 37 kronor per portion och dag och debiteras i
efterskott. Avgiften lades fast när dagverksamheten var belägen i Ljungbyhed och
lunchen lagades på plats av dagverksamhetens personal.
De som vistas på dagverksamheten idag intar sedan 2009-01-01 sin lunch på
restaurang Senioren alternativt så hämtas mat från restaurang Senioren till
dagverksamheten. Vidare serveras både förmiddagsfika och eftermiddagsfika på
dagverksamheten.
Pensionärer som går till restaurang Senioren och äter betalar 55 kronor per lunch och
då ingår allt. Brukare som är beviljade matdistribution betalar 55 kronor per lunch
(varav 18 kronor är distributionsavgift). Måltidsdryck och kaffe ingår inte men
efterrätt ingår torsdag, lördag och söndag.
Vidare betalar brukare som vistas på en kortvårdsplats en kostavgift på 80 kronor per
dygn.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer undertecknade att det är rimligt att
kostavgiften för de som vistas på dagverksamheten höjs från 37 kronor per portion
och dag till 55 kronor per portion och dag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-23
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ändra kostavgiften för dagverksamhetens brukare från 37 kr/portion och dag till
55 kr/portion från 2011-01-01 samt
att anta reviderad riktlinje och tillämpningsanvisningar för avgifter/ersättning
inom äldre- och handikappomsorgen enligt förslaget.
_____
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§ 146
Ansvarsförbindelse för föreningen ”Hjälpas Åt:s” hyreskostnad
Dnr 2010.0558-2
Ärendet
Föreningen ”Hjälpas Åt” hyr idag föreningslokaler av Klippans kommun i kvarteret
Väpnaren. Eftersom hela kvarteret kommer att tas i anspråk för byggnation av nytt
särskilt boende för äldre, är hyreskontraktet uppsagt och ersättningslokaler kommer
att erbjudas föreningen genom Klippancentrum Fastighets AB på Storgatan 47 i
Klippan. Hyran är
256 800/år och kommer att justeras genom indexklausul beskriven i hyreskontraktet
som omfattar perioden 2011-01-01—2015-01-31.
Ordförande Hans-Bertil Sinclair (m) yrkar att ärendet rapporteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-28
Beslut
Socialnämnden beslutar
att garantera hyreskostnaderna 256 800kr/år (index enl hyreskontrakt)under
perioden 2011-01-01—2015-01-31 för hyra av föreningslokaler vid Storg. 47
i Klippan genom Klippancentrum Fastighets AB 556686-0424 samt
att rapportera ärendet till kommunstyrelsen.
______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

13 (17)

Sammanträdesdatum

2010-12-07

§ 148
Uppföljning och revidering av handikapplan 2006-2010
Dnr 2009.0668-3.790
Ärendet
I Klippans kommuns Handikapplan 2006-2010 framgår att uppföljning och
revidering av handikapplanen ska ske. Ansvaret ligger hos Kommunstyrelsen och
kommunala handikapprådet enligt Kf § 97/05. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade 2010-04-14 att remittera ärendet till chefsgruppen för förslag.
Chefsgruppen beslutade 2010-08-24 att tillsätta en projektsamordnare och utse
samordnare för stab/ kommunstyrelsens ansvarsområde och respektive
nämnds/förvaltningars ansvarsområde att ingå i en arbetsgrupp. Representanter från
kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet föreslogs ingå i en
referensgrupp. Arbetet skulle vara klart under innevarande år.
Projektledare, samordnare och representanter till referensgrupp utsågs under
september månad. Arbetet inleddes med ett första möte för att lägga upp
arbetsstrategi med tidsplan för uppföljning av Handikapplan 2006-2010 och förslag
till en reviderad plan för 2011. Två arbetsgrupper bildades och sammanlagt har 15
arbets-/avstämningsmöten genomförts. För att ta del av kunskap, erfarenheter och
synpunkter har 3 värdefulla möten med referensgruppen genomförts. Samordnare har
sammanställt vad som gjorts t.o.m. 2010 för redovisning till ansvarig nämnd.
Arbetsgruppen konstaterar att Handikapplanen 2006-2010 är omfattande och kan
vara svår att överblicka då planen innehåller 38 inriktningsmål och 52 ansvarsatta
åtgärder. Många föreslaga åtgärder har genomförts, men inte alla har redovisats,
samtidigt som andra inte genomförts. Vissa åtgärder har blivit inaktuella och för
andra har det saknats resurser.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-30
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen samt
att översända uppföljning av Handikapplan 2006-2010 till kommunstyrelsen
______
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§ 149
Informationsärenden
Ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö
Dom 2010-11-11 målnr 13249-10 Beredande av vård enligt lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM). Domslut: Förvaltningsrätten förordnar att NN ska
beredas vård.
Dom 2010-10-25 målnr 10974-10 Beslut enl SoL. Domslut: Förvaltningsrätten avslår
överklagandet
Dom 2010-10-28 målnr 9159-10E Bistånd enl SoL. Domslut: Förvaltningsrätten
avslår överklagandet
Dom 2010-11-09 målnr 11530-10 Bistånd enl SoL. Domslut: Förvaltningsrätten
avslår överklagandet
Dom 2010-11-24 målnr 12723-10 Beredande av vård enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU). Domslut: Förvaltningsrätten bifaller ansökan
[…]
Dom 2010-11-12 målnr 12796-10E Bistånd enl SoL. Domslut: Förvaltningsrätten
avslår överklagandet
Dom 2010-11-12 Mål nr 13 13010 Bistånd enl SoL, nu fråga om avskrivning.
Domslut: Förvaltningsrätten avskriver överklagandet vad gäller korttidsvistelse och
avvisar talan för övrigt.
Dom 2010-11-24 målnr 11732-10E Bistånd enl SoL. Domslut: Förvaltningsrätten
avslår överklagandet
Kammarrätten i Göteborg
Dom 2010-11-15 målnr 4304-10 Beredande av vård enligt lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM). Domslut: Kammarrätten avslår överklagandet […]
Kommunförbundet Skåne
Etableringsformen-vad bör uppmärksammas?
Kommunalförbundet Skåne
Medelpunkten
Protokoll 2010-10-25 dnr 2010.563-1
Justitieombudsmannen
Anmälan mot socialtjänsten i Klippans kommun dnr 2010.562-1
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§ 149 (forts)
Socialstyrelsen
Beslut angående tillsyn enligt 13 kap 1 § SoL, SoL av dokumentation och
handläggning av utredningar av vuxna med missbruksproblem i Klippans kommun
dnr 2009.174-2.754
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 10:73 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar m.m för år 2011
Cirkulär 10:71 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2011
Cirkulär 10:72 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år
2011
Klippans kommun
Barn- och utbildningsnämnden
§ 163 Samverkansmodell för arbetet kring barn och ungdomar med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar dnr 2010.522-3
Kommunfullmäktige
§ 53 Motions angående införande av äldreboendevärdar inom äldreomsorgen dnr
2010.64-3
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 253 Föreningslokaler till Hjälpas Åt
Revisionen
Uppföljning av tidigare granskning av It-säkerheten dnr 2010-566-1
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
______
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§ 150
Kurser och konferenser
Ärendet
Kommunförbundet Skåne
Juridik för äldreomsorgen den 18 jan 2011 i Sturup
Personlig assistans-nya lagbestämmelser fr o m 1 jan 2011 samt 1 jul 2011 den 27
jan 2011 i Åhus
Kommunlex
Insatser enlig SoL och LSS för personer med funktionsnedsättningar den 31 jan 2011
i Stockholm
Välfärdskonferensen 2011, 10-11 feb i Stockholm
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anmäla SN presidie, Gunilla Svensson (s) och Elsebeth Persson (m) till
Välfärdskonferensen i Lund den 10-11 feb 2011 i Lund.
______
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§ 151
Delegationsärenden
Ärendet
Personalärende nr 101-102
Delegationsrapport, Individ- och familjeomsorgen
2010-10-01—2010-10-31
Delegationsrapport, myndighetsgruppen
2010-10-01—2010-10-31
2010-11-01—2010-11-30
Sociala utskottet
2010-11-04 §§ 205-215
2010-11-25 §§ 216-231
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

17 (17)

