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Sammanträdesdatum

102-111
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Plats och tid

Sessionssalen, kommunhuset kl 09.00-12.00

Beslutande

Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande
Janeth Nilsson Norén (c) 1:e vice ordförande
Boris Svensson (s) 2:e vice ordförande
Bo Malmberg (c) ersättare för Eva Bergfalk (m)
Britt-Marie Johansson ersättare för Jan-Olof Karlsson (m)
Anders Andersson (kd)
Mats Waldemarsson (s)
Gunilla Svensson (s)
Ewy Persson (s)

Övriga närvarande

Charlotte Johansson, socialchef
Tina Thomasson, äldreomsorgschef
Else Leide, ekonom
Iréne Bengtsson, Individ- och familjeomsorgschef, t f handikappchef
Linda Lidberg t f chef för LSS- och bistånd
Amela Prsic, nämndsekreterare

Utses att justera

Janeth Nilsson Norén (c)

Justeringens plats
och tid

Socialförvaltningen 2010-09-17

Sekreterare
____________________________________________
Amela Prsic
Ordförande
____________________________________________
Hans-Bertil Sinclair (m)
Justerare
____________________________________________
Janeth Nilsson Norén (c)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Klippans kommun, Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2010-09-07

Datum för anslags
uppsättande

2010-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen i Klippan

Underskrift

Amela Prsic

Datum för anslags
nedtagande

2010-10-08

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2010-09-07

Innehållsförteckning:
§ 102 Information om ekonomi, personalärenden, sjukstatistik, aktuell kö
till boende, kvalitet i äldreomsorgen, tillbud/arbetsskador
§ 103 Ledningssystem för kvalitet
§ 104 Förändrad ledningsorganisation i äldreomsorgen
§ 105 Riktlinje för pedagogiska måltider
§ 106 Platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgaranti
§ 107 Avgift för tillsyn av ölförsäljning
§ 108 Inkomna synpunkter första halvåret 2010
§ 109 Informationsärenden
§ 110 Kurser och konferenser
§ 111 Delegationsärenden
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2010-09-07

§ 102
Information om
Ekonomi
Ekonom, Else Leide informerar om det aktuella ekonomiska läget för
Socialförvaltningen.
Personalärenden
Socialchefen informerar om aktuella personalärenden.
För närvarande pågår rekryteringsarbete inför tillsättning av
avdelningschefstjänsten för den nyinrättade avdelningen Stöd och Service.
Sjukstatistik
Socialchef Charlotte Johansson informerar om att sjukstatistiktalet för perioden
januari-augusti månad är 5,66 %.
Aktuell kö till boende
För närvarande är det 12 personer som står i kö för särskilt boende. Den som väntat
längst har väntat något mer än tre månader.
Kvalitet i äldreomsorgen
Arbete med kvalitetsledningssystemen pågår.
Tillbud/arbetsskador
Arbetsskador
Under augusti månad rapporterades 2 arbetsskador (en är fallolycka och den andra är
ett handhavandefel). Båda inträffade inom äldreomsorgen.
Tillbud
Inga tillbud registrerade.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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§ 103
Ledningssystem för kvalitet
Dnr 2010.436
Ärendet
Socialnämnden är enligt gällande lagstiftning skyldig att utarbeta ett ledningssystem
för kvalitet vad gäller verksamhet som bedrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen
(HSL), Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM),
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS).
Socialnämnden lade 2007-12-04 § 144 fast ett första ledningssystem för kvalitet
enligt HSL. Bland annat på grund av brist på delaktighet från verksamheten när det
gäller framtagandet, så har det inte blivit ett ”levande” kvalitetsledningssystem.
Hösten 2008 startade arbetet med att ta fram motsvarande kvalitetsledningssytem för
verksamhet bedriven enligt SoL, LVU, LVM samt LSS. Arbetet startades i ledningen
tillsammans med samtliga enhetschefer inom socialförvaltningen och minst en
medarbetare per enhet. Denna satsning ledde till att alla avdelningar skapade
arbetsgrupper ute i verksamheten för att skapa förståelse och delaktighet kring de
lagstadgade kvalitetskraven. Frågor som grupperna tog avstamp i var t ex;
-

Varför är jag här?
Vad förväntas av mig som personal?
Vad är mitt uppdrag?
Vad är kvalité i verksamheten?

Resultatet av ovan beskrivna processer har nu landat i Socialförvaltningens
gemensamma ”Ledningssystem för kvalitet” där samtliga lagstiftningar inryms.
Systemet presenteras i form av en tankekarta med utgångspunkt i Socialnämndens
vision ”Kvalitet i varje möte” och styrmodellens fem perspektiv; BRUKARE,
EKONOMI, MEDARBETARE, PROCESS och FRAMTID.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-08-31
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna framtaget ledningssystem för kvalitet i verksamheten enligt HSL,
SoL, LVU, LVM och LSS,
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§ 103 (forts)
att tidigare fattat beslut av Socialnämnden 2007-12-04 § 144 om Ledningssystem för
HSL omarbetats och kompletteras enligt ovan samt
att ledningssystemet för kvalitet enligt HSL, SoL, LVU, LVM och LSS,
årligen skall revideras under september månad.
_____
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§ 104
Förändrad ledningsorganisation i äldreomsorgen
Dnr 2010.441-1
Ärendet
Bakgrund
Äldreomsorgen är organiserad i tio enhetschefsområden.
Socialnämnden beslutade 2007-11-06, § 132 om en förändring i
ledningsorganisationen för äldreomsorgen. Förändringen innebar att
verksamheten på Åbyhems kortvård och Åbyhems särskilda boende
organiserades i ett enhetschefområde då det tidigare varit uppdelat på två
enhetschefsområden. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter organiserades i ett
enhetschefsområde under benämningen rehabenheten.
Syftet var att få ett samlat ledarskap för Åbyhems särskilda boende och
korttidsvård vilket skulle medföra samordningsvinster och synergieffekter som
skulle gynna både nyttjande av personal och ekonomi. Det kan idag konstateras
att syftet med samorganiseringen av verksamheterna på Åbyhem har fått
avsedd effekt. Det har bl.a. tillskapats en gemensam organisation för natten.
Syftet med en rehabenhet var att möjliggöra ett verksamhetsövergripande
utvecklingsarbete i äldreomsorgens samtliga enheter genom att fokusera, leda
och följa upp det pågående förändringsarbetet kring det rehabiliterande
synsättet. För att möjliggöra detta minskades enhetschefsområdet till att
omfatta enbart rehabenheten. Det kan idag konstateras att verksamheten har
genomgått en utveckling som inneburit att det rehabiliterande synsättet numera
är etablerat och implementerat i hela verksamheten.
Hemtjänsten har under våren 2010 genomgått en omorganisation vilken har
inneburit att områdesindelningen har förändrats. Hemtjänsten är fortfarande
organiserad i fyra geografiska områden; Centrum, Väst, Öst samt Ljungbyhed.
Enhetschefsuppdraget för området Väst inkluderar även ansvaret för
nattpatrullen. Hemtjänst Väst har lokaliserats om från att tidigare utgått från
samma lokal som hemtjänst Öst på Åbyhem till att numera utgå ifrån Storgatan
43 i Klippan. Nattpatrullen föreslås även fortsättningsvis ha sin lokal på
Åbyhem för att gemensamt kunna samutnyttja bilarna med den bilburna
hemtjänst Öst. På Åbyhem finns även förvaringen av samtliga nycklar till
trygghetslarmen som nattpatrullen behöver tillgång till.
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§ 104 (forts)
Förslag till förändring
Förslaget till förändring innebär att verksamheterna organiseras tillbaka till två
enhetschefsområden uppdelat på Åbyhems kortvård och rehabenhet samt
Åbyhems särskilda boende. Syftet till att samorganisera Åbyhems kortvård
med rehabenheten är att under en samlad ledning arbeta för att öka
möjligheterna till rehabilitering och att minska kortvårdstiderna. Syftet med att
Åbyhems särskilda boende organiseras som en egen enhet är att fortsätta
utveckla verksamhetens kvalitativa innehåll genom att förutsättningarna för ett
nära ledarskap ökar.
Förslaget till förändring innebär vidare att hemtjänst Öst organiseras
tillsammans med nattpatrullen som ett enhetschefsområde. Ett samlat ledarskap
för nattpatrullen och hemtjänsts Öst medför samordningsvinster kring bilarna,
lokalerna och skapar även förutsättningar för ett nära ledarskap.
Förändringarna innebär även att antalet underställda blir mer jämt fördelat
mellan enhetscheferna vilket förbättrar förutsättningarna för ledarskapet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-08-20
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förslaget till organisationsförändring.

_____
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§ 105
Riktlinje för pedagogiska måltider inom socialnämndens
verksamhetsområde
Dnr 2010.437
Ärendet
Som ett led i arbetet med att ta fram ett ledningssystem för kvalitet i verksamheten
har förvaltningen tagit fram ett förslag till reviderad riktlinje för pedagogiska
måltider inom socialnämndens verksamhet. Socialnämnden beslutade 2009-11-20 §
164 att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning då ett förslag
om avgift för pedagogisk måltid inom handikappomsorgen hade lyfts fram. Förslaget
som nu presenteras gäller en enhetlig avgift inom hela socialnämndens
verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-08-31
Beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa förvaltningens förslag till riktlinje för pedagogiska måltider inom
socialnämndens verksamhetsområde.
_____
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§ 106
Överenskommelse om platser för arbetsträning inom
jobb- och utvecklingsgaranti
Dnr 2010.440-1
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
arbetslivet.
Ett förslag till överenskommelse har tagits fram för att tydliggöra
innehållet i arbetsträningen och hur samarbetet ska gå till.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-08-31
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna överenskommelsen och uppdra åt socialchefen att underteckna
överenskommelsen.
_____
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§ 107
Avgift för tillsyn av ölförsäljning
Dnr 2010.438-1
Ärendet
Kommunen kan ta ut avgift för tillsyn, enligt 8 kap alkohollagen, av
den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel
med öl enligt 7 kap 13 § 3 st alkohollagen. Det har hittills inte tagits ut
någon avgift.
Avgiften för tillsyn enligt Tobakslagen samt Lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel regleras av Klippans kommuns
författningssamling, fastställt av kommunfullmäktige 2009-10-20, §
70.
Tillsyn av ölförsäljning föreslås att omfattas av motsvarande avgift
vilken är:
Handläggning av anmälan av försäljning av öl 720 kr/tim (högst 2 tim
Handläggning av anmälan av försäljning av öl 720 kr/tim (högst 3 tim)
inklusive ett tillsynsbesök.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-08-31
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att komplettera författningssamlingen
gällande taxa för tillsyn enligt Tobakslagen samt Lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel med tillsyn av ölförsäljning enligt
Alkohollagen.
_____
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§ 108
Sammanställning av inkomna synpunkter under första
halvåret 2010
Dnr 2010.439-1
Ärendet
Föreligger sammanställning av inkomna synpunkter under första halvåret.
Totalt har det kommit in 20 synpunkter från 19 personer till
socialförvaltningen under första halvåret 2010. Två synpunkter har
kommit från en och samma person. Tiden för återkoppling för åtgärd
varierar, dock har ärendet längst hanterats längst en vecka efter
registreringen. Vissa av de inkomna synpunkterna har anonym
avsändare.
I vissa fall går synpunkterna ändå att beakta men en återkoppling blir
inte möjlig då avsändaren vill förbli anonym.
Flest synpunkter har kommit in under kriterier Synpunkter på
handläggning och Personalärenden. Därefter kommer synpunkter på
Bemötande. Synpunkter angående Personalärenden har handlat allt
från hur personal inom hemtjänsten kör till hur tjänstekort ska bäras så
de blir ännu mer synliga.
Av sammanställningen framgår det att de flesta synpunkterna är att
hänföra till Bemötande, synpunkter på handläggning och
Personalärenden. Arbete med att utveckla dessa områden fortsätter.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-08-30
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och lägga den med godkännande till
handlingarna.
_____
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§ 109
Informationsärenden
Ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö
Dom 2010-07-28 målnr 5997-10E, 7183-10E, 9625-10E angående bistånd enligt
SoL. Beslut: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet i den del som gäller
uppdelningen av utbetalningen. Förvaltningsrätten avslår överklagandena i övrigt.
Dom 2010-08-10 målnr 8698-10E angående bistånd enligt SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2010-08-11 målnr 10811-10 angående beredande av vård enligt LVM. Beslut:
NN ska beredas vård med stöd av 4 § 1, 2 samt 3 a) LVM. Beslutet gäller
omedelbart. [---]
Dom 2010-08-17 målnr 9735-10E angående bistånd enligt SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2010-08-20 målnr 9545-10E angående bistånd enligt SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten ändrar det överklagade beslutet på så sätt att NN förklaras
berättigad till bistånd för juni 2010 med ytterligare 1050 kr.
Dom 2010-08-23 målnr 9742-10E, 10966-10E angående bistånd enligt SoL. Beslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandena.
Dom 2010-08-25 målnr 10680-10 angående beredande av vård enligt LVU. Beslut:
Förvaltningsrätten beslutar att NN ska beredas vård med stöd av 1 § andra stycket
och 3 § LVU. Domen gäller omedelbart i denna del. [---]
Reumatikervärlden
Tidning aug-sep 2010
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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§ 110
Kurser och konferenser
Ärendet
Sveriges kommuner och landsting
Multisjukas väg i vård och omsorg, 18 nov, 1 dec och 27 jan i Örebro, Nässjö resp.
Uddevalla
Kommunförbundet Skåne
Nya LOU, 5-6 okt i Sturup
Vanvårdar i samhällsregi den 25 okt i Hässleholm
Utbildningsprogram för ny- och omvalda
a)
Ordförande och vice ordförande 27 jan i Lund
b)
Grundläggande för ny- och omvalda 4 mar i Lund
c)
Utvecklingsprogram för ny- och omvalda 29 mar, 28 apr i Åhus samt 27 maj i
Sturup
Sociala medier och offentlig verksamhet, 14 okt i Åhus
Regionförbundet södra Småland
Att arbeta med ensamkommande asylsökande barn och ungdomar, 12 okt i Växjö
Försörjningsstöd vid arbetslöshet, sjukdom och arbetsoförmåga, 8 dec i Växjö
Rädda Barnen
Tillfälligt uppbrott – om barn som rymmer eller kastas ut hemifrån, 15 okt i Malmö

Beslut
Socialnämnden beslutar
att utse Hans-Bertil Sinclair (m), Bo Malmberg (c), Janeth Nilsson Norén (c) och
Boris Svensson (s) att delta i seminariet Vanvårdad i samhällsregi den 25 okt
2010 i Hässleholm.
_____
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§ 111
Delegationsärenden
Ärendet
Personalärenden Delegationsrapport, myndighetsgruppen
Delegationsrapport, individ- och familjeomsorgen
Sociala utskottet
2010-08-12 §§ 145-158
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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