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Plats och tid

Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10

Beslutande

Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande
Janeth Nilsson-Norén (c) 1:e vice
Boris Svensson (s) 2:e vice ordförande
Jacob von post (m) ledamot
Jörgen Bjerknaes (mp)
Elsebeth Persson (m), tjg ersättare för Peter Kromnow (kd)
Gunilla Svensson (s), ledamot
Mats Waldemarsson (s), ledamot
Jan Rosenqvist (sd), ledamot

Övriga närvarande

Magnus Jorsell (m), ej tjg ersättare
Sonja Bengtsson (sd), ej tjg ersättare
Gunilla Abrahamsson, socialchef
Carina Pihlwret, avdelningschef för äldreomsorgsavd
Tanja Mattsson, avdelningschef för stöd och omsorgsavd
Leif Nilsson, avdelningschef för mottagningavd
Kerstin Malmberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS
Bengt-Inge Davidsson, ekonom § 59
Annette Thoresson, demenssjuksköterska § 69
Anders Ebbesson, utredare § 61
Susann Jönsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Boris Svensson (s)

Justeringens plats
och tid

Socialförvaltningen Måndagen den 13 maj 2013 kl 11.00

Sekreterare

____________________________________________
Susann Jönsson

Ordförande

____________________________________________
Hans-Bertil Sinclair (m)

Justerare

____________________________________________
Boris Svensson (s)
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Innehållsförteckning:
§ 59 Information om ekonomi, personalärenden, sjukstatistik,
tillbud/arbetskador, aktuell kö till boende, kvalitetsarbete och
ensamkommande barn.
§ 60 Uppdrag till Socialförvaltningen att utreda principer, konsekvenser
samt ev ändring av delegationsförteckning i samband med parboende
§ 61 Utvärdering av Socialförvaltningens organisation
§ 62 Utkast till handlingsplan för miljömål
§ 63 Revidering av riktlinjer och tillämpningsanvisningar för avgifter/
ersättning inom äldreomsorg o stöd och omsorg i Klippans kommun
§ 64 Avgifter för trygghetslarm
§ 65 Redovisning till Socialstyrelsens utvecklingsbidrag gällande omsorg
av äldre med psykisk ohälsa
§ 66 Avgifter för trygghetslarm
§ 67 Redovisning till socialstyrelsens utvecklingsbidrag gällande omsorgen
av äldre med psykisk ohälsa
§ 68 Redovisning till Socialstyrelsen gällande stimulansmedel 2007 - 2011
§ 69 Skyddsåtgärder Frihetsbegränsade åtgärder i samband med vård och
Omsorg
§ 70 Verksamhetsmål Stöd och Omsorg 2013
§ 71 Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot hedersvåld
§ 72 Informationsärenden
§ 73 Kurser och konferenser
§ 74 Redovisning av genomgångna konferenser
§ 75 Delegationsärende
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§ 59
Information om ekonomi, personalärende, sjukstatistik,
tillbud/arbetsskador, aktuell kö till boende och ensamkommande barn
Ärendet
Ekonomi
Tertialuppföljning visar en prognos på – 1,5 miljoner för innevarande år.
Det som sticker ut jämfört med budget är institutionsplaceringar, korttidsvård,
personalkostnader samt försörjningsstöd.
Personalärende
Ny rekrytering till enhetschefstjänsten på HVB-hemmet i Turabygget ska startas upp
igen. Christer Hellberg kommer att vara visstidsanställning som enhetschef fram till
2014-01-31.
Äldreomsorgen kommer att ha 2 nyrekryteringsförfarande av enhetschefer.
Sjukstatistik
Sjukstatistiken för april är 6.39 %
Tillbud och arbetsskador
Arbetskador:
Avdelning för Stöd och Omsorg: antal: 1
Avdelning för Mottagning : antal: 1
Tillbud:
Avdelning för Stöd och Omsorg: antal : 1
Avvikelse:
Avdelning för Stöd och Omsorg: antal: 1
Aktuell kö till särskilt boende
Idag finns 10 i kö, den som väntat längst har stått i kö är sedan 130207.
Ensamkommande barn
De 5 ungdomar som bor på HVB-hemmet fungerar bra både på boendet och i skolan,
en av dessa har ännu inte fått uppehållstillstånd.

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att notera informationen
______________

Signatur justerare
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§ 60
Uppdrag till Socialförvaltningen att utreda principer, konsekvenser
samt ev ändring av delegationsförteckning i samband med parboende
SN 2013.0269.771

Ärendet
Socialnämnden lämnar i uppdrag till Socialtjänsten att utreda frågan gällande
parboende. Uppdraget syftar till att rättsäkra rutiner och regler för parboende i
Klippans kommun.
Beslutsunderlag
Socialnämndens skrivelse med uppsatta frågeställningar.
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att lämna uppdrag till Socialförvaltningen att utreda parboende i Klippans kommun
och återkomma med rapport till Socialnämnden i novembermötet 2013.
__________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61
Utvärdering av Socialförvaltningens organisation
SN 2013.0262.001

Ärendet
Den 6 november 2012 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att ombesörja en
utvärdering av organisationen. Anders Ebbesson utförde utvärderingen.
Bilaga SN § 61/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-04-25
Beslut
Socialnämnden beslutar

att notera informationen samt uppdra åt förvaltningen att fortsätta utvecklingsarbetet
att fortlöpande vid varje nämndssammanträde redogöra för vidtagna åtgärder
_________

Signatur justerare
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§ 62
Utkast till handlingsplan för miljömål
SN 2013.0264.700

Ärendet
Den 29 januari 2013 antog kommunfullmäktige i Klippans kommun programdelen
av Miljöprogram för Klippans kommun 2020. Utöver att godkänna dokumentet
beslutade även fullmäktige ge alla nämnder/styrelser i uppdrag att besluta om en
handlingsplan utifrån målen i miljöprogrammet. Fullmäktige beslöt även att varje
nämnds/styrelses handlingsplan för 2013 ska redovisas till kommunstyrelsen senast
2013-06-30.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter beslutat om följande respektive
nämnd/styrelse ska ta upp de utkast till handlingsplan som Söderåsens miljöförbund
har försett kommunen med, till diskussion nu i vår. Utifrån den vilja som då uttalas
skall förslagen bearbetas och läggas fram för respektive nämnd för beslut senast i
augusti. Därefter sker rapport till kommunstyrelsen senast 2013-08-31. Behandlingen
i nämnd sker alltså vid två tillfällen, det första som en öppen diskussion och det
andra med ett beslut.
Bilaga SN § 62/13

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-04-25
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att bearbeta handlingsplanen för miljömål
2013 så att beslut kan fattas på nämndens sammanträde den 6 augusti.
__________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2013-05-07

§ 63
Revidering av riktlinjer och tillämpningsanvisningar för
avgifter/ersättning inom äldreomsorg och stöd och
omsorg i Klippans kommun
SN 2013.0136.043

Ärendet
Ändringar och tillägg som gjorts i riktlinjerna för 2013 gällande avgifter och
ersättning är i bilagorna rödmarkerade.
Bilaga SN § 63/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-04-23
Ordföranden föreslår att det förtydligas att resor till daglig verksamhet och
dagverksamhet för äldre kan ske som arbetsresor enligt färdtjänstreglementet om
färdtjänst beviljats.
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att anta de föreslagna förändringarna i riktlinjer och tillämpningsanvisningar för
avgifter/ersättning inom Socialförvaltningen.
__________

Signatur justerare
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§ 64
Avgifter för trygghetslarm
SN 2013.0136-6

Ärendet
Socialförvaltningen har fått i uppdrag ifrån KF arbetsutskott att göra jämförelse kring
vad närliggande kommuner har för aktuella avgifter för trygghetslarm.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-04-28
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att överlämna sammanställning av närliggande kommuners avgifter för
trygghetslarm till KS au.
___________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65
Redovisning till Socialstyrelsens utvecklingsbidrag gällande omsorgen
av äldre med psykisk ohälsa
SN 2013.0268.047

Ärendet
Vid halvårsskiftet 2012 ansökte Socialförvaltningen i Klippans kommun om
utvecklingsmedel för att utveckla vårt arbete mot målgruppen äldre med psykisk
ohälsa.
Syftet med ansökan var att påbörja en utveckling mot mer brukaranpassade
mötesplatser för äldre med psykisk ohälsa. Samt att utveckla samverkande
psykiatriteam över huvudmannagränserna.
Planeringen var att personal inom Stöd och Omsorg skulle utbildas i frågor kring
”Bemötande och Attityd” samt att man ska arbeta med workshops kring hur man kan
utveckla verksamheterna utifrån brukarnas behov. Samt att man skulle skapa
”brukaranpassade” mötesplatser och samverkande psykiatriteam. Ansökan var på
150 000 kr vilket vi även tilldelades.
Bilaga SN § 65/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-04-25
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att godkänna redovisningen som är inskickad till Socialstyrelsen den 15 april 2013
_____________
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§ 66
Redovisning till Socialstyrelsen gällande stimulansmedel 2007 - 2011
SN 2013.0266.047

Ärendet
Under perioden 2007-2012 har vi totalt tilldelats 7 153 tkr av Socialstyrelsen för att
utveckla vården och omsorgen om äldre personer.
Klippan har valt att använda medlen fördelat på respektive område enligt den
ekonomiska redovisningen som rapporterats in till Socialstyrelsen:
Kost/Nutrition
Demensvård
Läkemedelsgenomgångar
Sociala innehållet

450 tkr
3 110 tkr
300 tkr
3 293 tkr

Bilaga SN § 66/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-04-25.
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att godkänna redovisningen som är inskickad till Socialstyrelsen den 4 februari 2013
_____________

Signatur justerare
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§ 67
Skyddsåtgärder Frihetsbegränsade åtgärder i samband med vård och
omsorg
SN 2013.0263.770

Ärendet
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL § 2a) skall ”vården och behandlingen så
långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten samt bygga på
respekt för patientens självbestämmande och integritet”
De skydds- och begränsningsåtgärder som idag förekommer inom vård- och omsorg
om personer med demenssjukdomar är sådana att de enligt regeringsformen (RF)
kräver stöd i lag. Något sådant specifikt lagstöd finns inte idag.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har tagit fram riktlinje kring vad som krävs för att
skyddsåtgärder frihetsbegränsande insatser ska kunna vidtas.
Bilaga SN § 67/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-04-24.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta riktlinje gällande Skyddsåtgärder Frihetsbegränsande åtgärder i samband
med vård och omsorg.
_____________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 68
Verksamhetsmål Stöd & Omsorg 2013
SN 2013.0267.750

Ärendet
Socialförvaltningen överlämnar härmed information om verksamhetsmål (tidigare
kallade kvalitetsmål) för Stöd och Omsorg 2013.
Bilaga SN § 68/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-04-26
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att notera informationen och med godkännande lägga den till handlingarna.
____________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sida

13 (17)

Sammanträdesdatum

2013-05-07

§ 69
Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot
hedersvåld
SN 2013.0265.047

Ärendet
Socialförvaltningen i Klippans kommun har sedan hösten 2012, med hjälp av
projektmedel från Socialstyrelsen, arbetat med att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i
nära relationer. Genom detta arbete har även behovet av kompetensutveckling vad
gäller hedersrelaterat våld synliggjorts. För att socialtjänsten ska kunna jobba
effektivt och stödja flickor och pojkar, unga kvinnor och män, som är utsatta för
tvång, hot och våld i hederns namn krävs det att det finns kunskap och kompetens
om hedersproblematik bland medarbetarna. För att målgruppen ska våga söka hjälp
hos socialtjänsten måste det bli känt att det finns kunskap och kompetens bland
medarbetarna för att bemöta problematiken. I detta arbete utgör skolan en viktig
samarbetspartner för att dels skapa en samverkan med socialtjänsten där
kontaktvägar mellan skolan och socialtjänsten kan identifieras och tydliggöras dels
för att skolans kanaler kan användas för att nå ut till elever. Lärare är även viktiga
kunskapsbärare för att kunna uppmärksamma och därigenom kunna hjälpa, stötta och
slussa utsatta elever vidare till socialtjänsten.
Genom Länsstyrelsen Skåne är det möjligt att ansöka om utvecklingsmedel till
förebyggande insatser mot hedersvåld. I syfte att möjliggöra insatser för att öka
kunskapen om hedersrelaterat våld samt skapa forum för samverkan mellan
socialtjänsten och skolan har socialförvaltningen tagit fram en ansökan för detta
ändamål.
Bilaga SN § 69/16
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-04-26.
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att godkänna föreslagen projektansökan
__________________
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§ 70
Informationsärenden
Ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö
-Dom 2013-03-27 Mål nr 1730-13 Avseende beredande av vård enligt lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga LVU. Domslut: Förvaltningsrätten beslutar
att NN ska beredas vård.
-Dom 2013-04-11 Mål nr 2838-13 E Avseende bistånd enligt SoL
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
-Dom 2013-04-18 Mål nr 12330-12, 12331-12 och 12332-12
Avseende bistånd enligt SoL
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
-Dom 2013-04-12 Mål nr 11096-12 Avseende Tillfälligt flyttförbud.
Domslut: Förvaltningsrätten fastställer underställda beslutet.
Socialstyrelsen i Malmö
-Beslut 2013-04-23 gällande särskild avgift enl 16 kap. 6 § SoL
Socialstyrelsens beslut: Ärendet avslutas.
-Beslut 2013-04-23 gällande särskild avgift enl 16 kap. 6 § SoL
Socialstyrelsens beslut: Ärendet avslutas.
-Beslut 2013-03-26 gällande Socialnämnden skyldighet att föra förteckning över
barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem. Utskick till alla Skånes
kommuner med påminnelse att skicka in rapport, Klippans kommun finns ej med i
förteckningen av ej inkomna rapporter.
-Socialstyrelsen publicerade 15 april 2013 kartläggningen:
”Kartläggning av skyddade boenden i Sverige”
- Rapporten ger en lägesbeskrivning av skyddade boenden i Sverige.
Inskickad kvartalsrapport 2013-04-15 gällande insatser som ej blivit verkställda inom
rätt tid. Rapporten visar att Klippans kommun har svarat att det inte finns beslut som
ej verkställts inom rätt tid.
Riksfärdtjänsten
Statistik 1:a kvartalet 2013.
Klippans kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll 2013-03-20 §74 Inrättande av äldre ombud.
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att notera informationen
_____________
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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§ 71
Kurser och konferenser
Ärendet
Våld i nära relationer – kommunens skyldigheter & möjligheter
Torsdagen den 16 maj 2013 kl 14. – 16.00,
Plats: Bredgatan 17 i Helsingborg.
Dialogmöten om mottagande och etablering av nyanlända flyktingar och
ensamkommande barn i Skåne
21 maj i Malmö, 22 maj i Ängelholm och den 29 maj i Kristianstad. Tiden är 17.30 –
20.00 samtliga dagar.
Samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa
Tisdagen den 11 juni kl 09.00 – 12.00.
Plats: Lilla Aulan MFC-huset Universitetssjukhuset, Malmö.
Nationell nätverksträff om hälsofrämjande och förebyggande hembesök
9-10 september 2013-04-17
Plats: Hotell Tylösand
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att bevilja Hans-Bertil Sinclair delta på ”Dialogmöte om mottagande och etablering
av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn i Skåne” i Ängelholm den 22 maj
2013 kl 17.30 – 20.00
___________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
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§ 72
Redovisning av genomgångna konferenser
Hans-Bertil Sinclair redogör för deltagandet Socialstyrelsens äldrekonferens – att få
vara människa hela livet. Stockholm 10-11 april 2013.

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att notera informationen
__________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2013-05-07

§ 73
Delegationsärende
Ärendet
Sociala utskottet
SU 2013-04-04 §§ 44 - 55
SU 2013-04-15 §§ 56 - 57
SU 2013-04-25 §§ 58 - 72
Avdelningen för mottagning
Delegationsrapport 2012-06-01 – 2012-12-31 Enhet F, G
Delegationsrapport 2013-01-01– 2013-01-31 Enhet F, G
Delegationsrapport 2013-03-01– 2013-03-31 Enhet F, G
Delegationsrapport 2013-04-01– 2013-04-30 Enhet F, G
Delegationsrapport 2013-01-01– 2013-01-31 Enhet F, G ÄO
Delegationsrapport 2013-03-01– 2013-03-31 Enhet F, G ÄO
Delegationsrapport 2013-04-01– 2013-04-30 Enhet F, G ÄO

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att notera informationen
____________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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