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§ 141
Information om ekonomi, personalärenden, sjukstatistik,
tillbud/arbetsskador, aktuell kö till boende, kvalitet i
äldreomsorgen och ensamkommande barn
Ärendet
Ekonomi
Ekonom, Else Leide informerar om det aktuella ekonomiska läget för
Socialförvaltningen. Prognosen för 2012 ser ut att vara -8 500 tkr efter tillskott från
kommunstyrelsen med 1,500tkr från utjämningssystemet för ökade LSS-kostnader.
Personalärende
Enhetschef inom avdelning för mottagning Linda Lidberg har begärt tjänsteledigt i
sex månader för att prova annan anställning.
Administrativ samordnare inom avdelningen för stöd och omsorg Filip Andersson
har också begärt tjänsteledigt i sex månader för att prova annan anställning.
Ekonom Else Leide har sagt upp sin anställning.
Rekrytering till tjänsterna pågår för närvarande.
Sjukstatistik
Sjukstatistiktalet för oktober månad 2012 är 4,51 %.
Aktuell kö till boende
Det finns 9 personer som står i kö till kommunens särskilda boenden. Den som väntat
längst har väntat sedan den 21 september.
Arbetsskador/tillbud
Det finns för närvarande 3 inrapporterade arbetsskador inom äldreomsorgen.
Kvalitet i äldreomsorgen
Det pågår ett samarbete med Swedbank om hantering av brukarnas egna pengar inom
särskilt boende.
Det finns fortsatt utvecklingsarbete kring måltidssituation för ordinära boenden.
Olika aktörer finns involverade i arbetet bl a Livsmedelsverket, biståndshandläggare
och kostorganisationer.
Det pågår också ett utvecklingsarbete kring hantering av läkemedel kring varje
enskilt brukare.
Kommunstrateg Anders Ebbesson och trainee Carl Denward är involverade i
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§ 141 (forts)
kvalitetsarbete på övergripande nivå.
3 st Lex Sarah anmälningar har registrerats. En lex Sarah anmälan handlar om en
brukare som blev filmad. Den andra Lex Sarah anmälan handlar om en medarbetare
som sovit under arbetstid och den tredje Lex Sarah anmälan handlar om stöld av
läkemedel och pengar. Utredningar för de alla tre Lex Sarah anmälningar pågår för
närvarande.
Ensamkommande barn
Avdelningschef Iréne Bengtsson informerar om aktuellt läge vid boendet.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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§ 142
Internbudget 2013
Ärendet
Socialförvaltningen har i enlighet med direktiv från ekonomikontoret utarbetat
förslag till interbudget 2013 för socialnämndens verksamhet.
Bilaga A Sn § 142/12
Bilaga B Sn § 142/12
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-29
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till internbudget för 2013 för verksamheten samt
översända densamma till ekonomikontoret.
_____
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§ 143
Hyra Väpnaren
Ärendet
Med anledning av den kommande inflyttningen till det nya särskilda
boendet Väpnaren, har förvaltningen arbetat fram ett förslag till hyra för
de boende. Utgångspunkt har varit hyressättningen på övriga särskilda
boenden i kommunen samt lägenheternas storlek. I övriga boenden i
kommunen är hyran 4 750 kr per månad med undantag av Bågen där en
anpassning till samma nivå har påbörjats.
I Väpnaren finns 36 lägenheter varav 32 på 32 m2 och 4 på 33 m2. En
kvadratmeterhyra med 1 800 kr per år föreslås och att ett tillägg för
gemensamma ytor med 9 600 kr per år för våning ett respektive 8 400 kr
för våning två görs.
Föreslagna hyror fördelar sig enligt följande:
Hyra per månad
5 600 kr

32 kvm första
våningen
32 kvm andra
våningen
33 kvm andra
våningen

5 500 kr
5 650 kr

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-30
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta Socialförvaltningens förslag och uppdra åt förvaltningen att förhandla med
Hyresgästföreningen.
______
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§ 144
Översyn av förändrad organisation inom Socialförvaltningen
Ärendet
Den 1 januari 2011 genomfördes förändringen av organisationen inom
Socialförvaltningen. Förvaltningen föreslår att genomförd förändring av
ramorganisation utvärderas med redovisning till nämnden i mars 2013.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-12
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ge Socialförvaltningen i uppdrag att utvärdera genomförd organisationsförändring
att utvärderingen presenteras mars 2013.
_____
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§ 145
Förändringar lokalbehov
Ärendet
Med anledning av det ekonomiska läget och som en översyn efter de
organisatoriska förändringar som genomförts inom Socialförvaltningen har
man från socialförvaltningens ledningsgrupp sett ett behov av att se över det
kommande lokalbehovet på både kort och lång sikt.
Syftet med översikten och planen är att arbeta med lokaler som används så
effektivt som möjligt och är av god funktion för den verksamhet som finns i
den samma.
Lokal översynen har gjorts utav socialchef, äldreomsorgschef, avdelningschef
för stöd och omsorg, avdelningschef för mottagning och socialförvaltningens
utvecklingskoordinator.
Översynen resulterade i att man kom fram till en förändringsprocess i flera
steg.
Det första steget är att Badvägen 11 som idag är särskilt boende och den del av
Rickmansgården som är särskilt boende lämnas per den 15 december 2012 då
dessa boendeplatser går över till det nybyggda boendet Väpnaren.
När det gäller äldreomsorgen har man idag ganska väl anpassade lokaler för
sina verksamheter. Det som man har behov att förändra är en
verksamhetsutveckling kring dagverksamhet och träffpunkt för äldre.
Stöd och omsorgs verksamhet har ett behov av en utökning och skapande av
bättre anpassade lokaler för sin korttidsverksamhet som idag finns på
Tingsgatan 29. Man behöver också utveckla arbetet med klienter/brukare som
finns i någon typ av sysselsättning. Detta för att komma närmare det vanliga
arbetslivet och därigenom få en stimulerande och meningsfull vardag.
Avdelningen för mottagnings förändrade behov och framtida behov såg man att
det skulle kunna inrymmas i befintliga lokaler.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-12
Beslut
Socialnämnden beslutar
att Socialförvaltningen får i uppdrag att vidareutveckla lokalförändringar inom sin
verksamhet.
_____
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§ 146
Förslag sammanträdestider 2013
Ärendet
Förslag till sammanträdesplan för SN och SU år 2013:
Jan
8

Feb
5

SU

10,
31

21

Månad
SN

Jul

Aug
6

SN

SU

Mar
Apr
5
2
(heldag)
14
4, 25

Sep
3
(heldag)
8, 29
19

Maj
7

Jun
4

16

5, 27

Okt
1

Nov
5

Dec
3

10,
31

21

12

Socialnämnden sammanträder klockan 18.00, om inget annat angivits.
Sociala utskottet sammanträder klockan 15.00

Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta föreslagen sammanträdesplan för 2013.
____
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§ 147
Informationsärenden
Ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö
Dom 2012-10-24 målnr 2853-12E avseende bistånd enligt SoL. Domslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2012-10-24 målnr 4165-12E avseende rättidsprövning enligt 24 §
förvaltningslagen. Domslut: Förvaltningsrätten undanröjer det överklagade beslutet
och överlämnar överklagandet till socialnämnden i Klippans kommun för erforderlig
handläggning.
Dom 2012-10-24 målnr 9341-12E avseende bistånd enl SoL. Domslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2012-09-27 målnr 8549-12 avseende beredande av vård enligt (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Domslut: Förvaltningsrätten
beslutar att NN ska beredas vård med stöd av 1 § andra stycket och 2 § LVU.
Dom 2012-09-27 målnr 9201-12 avseende överklagande av placeringsbeslut enligt
11 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2012-09-25 målnr 8418-12E avseende bistånd enligt SoL. Domslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dom 2012-10-11 målnr 1863-12E, 3675-12E avseende bistånd enligt SoL. Domslut:
Med bifall till NN överklagande vad gäller umgängeskostnader ålägger
förvaltningsrätten Socialnämnden i Klippans kommun att beräkna och utge bistånd
för sådana kostnader avseende halva februari månad 2012. Förvaltningsrätten avslår
överklagandena i övrigt.
Dom 2012-10-19 målnr 9044-12E avseende bistånd enligt SoL. Domslut:
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Kammarrätten i Göteborg
Protokoll 2012-09-19 målnr 5450-12 avseende behov av ledsagare enligt lagen
(1997:735) om riksfärdtjänst: fråga om prövningstillstånd. Beslut: Kammarrätten
meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
Klippans kommun
Kommunfullmäktige: protokoll § 76 2012-09-25
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§ 147 (forts)
Fyllnadsval efter Gustav Toft (m) som ersättare i Socialnämnden.
Kommunfullmäktige: protokoll § 75 2012-09-25
Fyllnadsval efter Gunilla Laufeld (s) som ledamot i plan- och byggnämnden samt
ledamot i Pensionärsrådet
Kommunfullmäktige: protokoll § 74 2012-09-25
Fyllnadsval efter Jadwiga Nilsson (fp) som ersättare i Socialnämnden för återstoden
av mandatperioden 2011-2014
Plan- och byggkontoret
Utställning av översiktsplan för Klippans kommun (översiktsplan för kännedom och
eventuellt yttrande)
Migrationsverket
Ärende om återbetalning av statlig ersättning
Migrationsverkets författningssamling-föreskrifter om särskild dagersättning till
vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
Informationsbrev
Socialstyrelsen
Beslut avseende Lex-Maria anmälan gällande bristande omvårdnad. Beslut: ärendet
avslutas.
Utvecklingsbidrag till kommuner och landsting för att utveckla vården och omsorgen
till äldre med psykisk ohälsa
Tillsyn av bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS på Tingsgatan och
Trädgårdsgatan i Klippans kommun
Meddelande om inspektion på Trädgårdsgatan
Meddelande om inspektion på Tingsgatan
Barnens träd för rättigheter
Informationsbrev
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 12:44 Budgetpropositionen för år 2013
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§ 147 (forts)
Statistiska Centralbyrå SCB
Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2013, preliminärt
utfall

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
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§ 148
Kurser och konferenser
Ärendet
Kommunakuten
Hur ska vi stoppa vårdskandalerna? Den 28 nov 2012 i Stockholm
Conductive
Framtidens LSS, i Stockholm 29-30 november
Helsingborgs stad
Alkoholtoppmötet 22-23 november i Helsingborg
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ge Peter Kromnow (kd) medgivande till att delta i konferens Framtidens LSS, i
Stockholm 29-30 november samt på alkoholtoppmötet i Helsingborg den 22-23
november
att ge ordföranden Hans-Bertil Sinclair (m) medgivande till att delta på
alkoholtoppmöte i Helsingborg den 22-23 november.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2012-11-06

§ 149
Redovisning av kurser och konferenser
Ärendet
För närvarande finns det inget att redovisa.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

15 (16)

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2012-11-06

§ 150
Delegationsärenden
Ärendet
Ärendet bordläggs till nästa möte.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera information.
_____
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