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Organ:
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____________________________________________________
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2

PROTOKOLL
Socialnämnden
2021-09-22
Paragrafer
73-84

§
§ 73
§ 74
§ 75

Ärende

Dnr

§ 76

Val av justeringsperson
Fastställande av föredragningslista
Samverkan med fackliga organisationer
samt MBL i Klippans kommun
Avvikelserapportering första halvåret 2021

2021/229

§ 77

Delårsrapport 2021-08-31

2021/232

§ 78

Förfrågningsunderlaget för serviceinsatser
enligt LOV

2021/231

§ 79

2021/230

§ 80

Hyror på vård- och omsorgsboende,
uppföljning
Redovisning av sökta statsbidrag för år 2021

§ 81
§ 82
§ 83

Äldreomsorgsplan - Muntligt föredrag
Förvaltningsinformation
Delegationsärende

§ 84

Informationsärenden

3

Sida
4
5
6

2021/228

2021/144

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PROTOKOLL
Socialnämnden
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§73

Val av justeringsperson
Beskrivning av ärendet
Val av justeringsperson föreligger.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att utse Antia Frick (KD) att jämte ordförande justera protokoll från dagens sammanträde.
____
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2021-09-22

§74

Fastställande av föredragningslista
Beskrivning av ärendet
Fastställande av föredragningslista föreligger.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa utsänd föredragningslista.
____
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Socialnämnden
2021-09-22

§75

Samverkan med fackliga organisationer samt MBL i Klippans
kommun
Beskrivning av ärendet
HR-chef Pernilla Gedda och HR-konsult Mikael Sjöholm informerar om samverkan och MBL
med de fackliga organisationerna i Klippans kommun.
Ordförande Anna Andresen (M) informerar att samtliga protokoll från samverkan och MBL
diarieförs och finns därmed att läsa på kommunens webbdiarium.
Socialnämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.

Beslutsunderlag
Presentation, HR-konsult, 2021-09-22

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
____
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PROTOKOLL
Socialnämnden
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§76

Avvikelserapportering första halvåret 2021
2021/229

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen redovisar vid två tillfällen om året, eller på begäran, statistik över
verksamhetens samlade avvikelser för Socialnämnden. Detta är en sammanställning över
händelser som rapporterats, utretts eller anmälts enligt Lex Sarah respektive Lex Maria under
första halvåret 2021. Avvikelserapporteringen innefattar endast första kvartalet med anledning
av att ett nytt verksamhetssystem har införts på förvaltningen under våren. En
sammanställning för helåret 2021 redovisas för nämnden i februari/mars i den årligen
upprättade Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.
Sammanlagt har 5 händelser rapporterats och utretts enligt Lex Sarah under första halvåret
2021, ingen av dessa händelser har efter genomförd utredning genererat någon anmälan till
IVO. Händelserna har innefattat förväxling av brukare, två fall av felaktig hantering av
sekretessuppgifter, kränkande bemötande, brister i rättssäkerhet och utförande av insats.
Under samma period har ingen händelse rapporterats enligt Lex Maria.
Under första kvartalet har 151 SoL- avvikelser registrerats, merparten av avvikelserna är
koppande till brister i utförandet. Totalt har 322 HSL- avvikelser registrerats, 302 inom
äldreomsorgen och 22 inom funktionshinderomsorgen. Merparten av avvikelserna kopplade
till läkemedel och består av att läkemedel ej givits enligt angiven tidpunkt. Inrapporterade
händelser är på ungefär samma nivå som 2020. 20 avvikelser är inrapporterade i Artvise.
Under 2020 införde förvaltningen ett system för digital läkemedelssignering för att minska
antal avvikelser, detta har inte skett. Däremot har det genom det digitala
läkemedelssigneringssystemet visat sig vara fler avvikelser än som är inrapporterade. Idag
genomförs 93 % av de insatser som återfinns i systemet, 82 % signeras i tid och 18 % ej i tid.
Socialnämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, utvecklingsstrateg, 2021-09-16
Presentation, utvecklingsstrateg, 2021-09-22

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
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Beslut skickas till
MAS
Utvecklingsstrateg
____
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§77

Delårsrapport 2021-08-31
2021/232

Beskrivning av ärendet
Covid-19 har under 2021 påverkat både ekonomi, kvalité och arbetssätt inom nämndens hela
ansvarsområde. Beräknade kostnader per aug uppgår till -6,4 mnkr vilket får störst
resultatpåverkan inom äldreomsorgen. Förvaltningen prognostiserar dock ett positivt resultat
om 1,2 mnkr där riktade statliga statsbidrag är en stark bidragande faktor. Under hösten
förväntas covid-19 har en mindre påverkan på verksamheterna.
Under delåret har en omorganisation genomförts i förvaltningen med syfte att tillförsäkra
effektiv användning av nämndens kompetens och resurser. Vaccination mot Covid-19 har
fortlöpt med gott samarbete mellan kommun, primärvården och regionen.
Verksamhetssystemet LifeCare har börjat implementerats och ett aktivt systematiskt
arbetsmiljöarbete har bedrivits och kommer att fortsätta att bedrivas under hösten för att
förbättra medarbetarnas arbetsmiljö.
Under hösten kommer förvaltningens arbete med grunduppdraget fortskrida och riktlinjen för
systematiskt kvalitetsarbete kommer att implementeras. Under hösten kommer även
förbättringsarbete inom hemtjänsten att prioriteras, en äldreomsorgsplan tas fram,
förfrågningsunderlag för serviceinsatser inom hemtjänsten enligt LOV kommer omarbetas
samt kommer en förenklad biståndsbedömning för serviceinsatser tas fram.
Hanteringen av pandemin har krävt mycket arbete och resurser. Förvaltningen har inte haft
möjlighet att prioritera målarbetet under 1 kvartalet. För att kunna bedöma hur väl nämnden
har uppfyllt målen behöver information från brukarundersökningar finnas. Under 2021 har
den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen inte genomförts.
Brukarundersökningarna för målgruppen inom FS och IFO genomförs under hösten. Eftersom
det saknas data från brukarundersökningar kan inte nämndes måluppfyllelse i de flesta fall
besvaras under delårsrapporten. I delårsrapporten har förvaltningen lyft fram de aktiviteter
och strukturförändringar som genomförts för att nå nämndmålen. Vidare har arbetet med att
uppnå professionell, likvärdig och transparent myndighetsutövning intensifierats.
Socialförvaltningens arbete med att upprätthålla en budget i balans genomförs genom att
arbeta månadsvis med ekonomisk uppföljning, statistisk som tydliggör budgetuppföljning och
åtgärder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, utvecklingsstrateg, 2021-09-16
Delårsrapport 2021-08-31 för Socialnämnd, socialchef, 2021-09-16
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Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarna.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
____
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§78

Förfrågningsunderlaget för serviceinsatser enligt LOV
2021/231

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden tillämpar sedan år 2011-01-01 valfrihetssystem för serviceinsatser inom
hemtjänsten med stöd av lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) för serviceinsatser. Ett
valfrihetssystem enligt LOV innebär att den enskilde har rätt att välja den utförare som ska
utföra insatserna och som den upphandlande myndigheten har godkänt och tecknat avtal med.
I förfrågningsunderlaget beskrivs uppdraget samt de särskilda kontraktsvillkor som utföraren
ska uppfylla. Socialnämnden tecknar löpnade avtal med godkänd utförare.
Förfrågningsunderlag - Valfrihetssystem enligt LOV för serviceinsatser inom hemtjänsten i
Klippans kommun har uppdaterats. I upplagan har uppdateringar gjorts gällande
verksamhetssystem och uppföljning. Vidare har avsnitteten om samverkan och kvalitét,
Ickevals alternativ och LOV företagarnas skyldighet gällande klagomål och lex Sarah
hantering förtydligats. Utöver det har förfrågningsunderlaget genomgått flera redaktionella
justeringar.

Mötet ajourneras för överläggning.

Yrkande
Paul Gustavsson (S) yrkar på att kartan (bilaga 4) revideras.
Ordförande Anna Andresen (M) yrkar på att delar ur Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (SOSFS 2011:5) gällande Lex Sarah biläggs förfrågningsunderlaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, utvecklingsstrateg, 2021-09-15
Förfrågningsunderlag, utvecklingsstrateg, 2021-09-01

Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till förfrågningsunderlaget för serviceinsatser enligt LOV med
tillämpning från och med 2021-10-01 med tillägg att delar ur Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2011:5) gällande Lex Sarah biläggs förfrågningsunderlaget samt att en
revidering av kartan i bilaga 4 görs.
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Beslut skickas till
Myndighetschef
____
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§79

Hyror på vård- och omsorgsboende, uppföljning
2021/230

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att räkna fram nödvändiga hyresökningar för att
möta nämndens hyreskostnader samt ge en redovisning av regler gällande bostadstillägg för
äldre. Tjänsteskrivelsen innefattar information så långt som förvaltningen kommit i ärendet,
vilket ännu är inte färdighanterat.
Bilaga 1 innehåller regler gällande bostadstillägg och bilaga 2 innehåller information om
hyresnivå idag på SÄBO och kostnad-intäkt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor, utvecklingsstrateg, 2021-09-15

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna informationen
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra marknadsvärdering av nämndens boendeenheter.

Beslut skickas till
Ekonom
____
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§80

Redovisning av sökta statsbidrag för år 2021
2021/228

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redogör för beviljade statsbidrag, sökta statsbidrag och aktuella statsbidrag att
söka under 2021.
Beviljade statsbidrag
Augusti


Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till kommuner – utlysning 2 (Beviljat belopp 12 042 kr)

Juni


Statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom
hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19
(Beviljat belopp 1 267 133 kronor)

Maj


Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer - utlysning 1 (Beviljat belopp
168 584 kr)

Mars







Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer
med demenssjukdom (Beviljat belopp 1 175 918 kr)
Statsbidrag till kommunerna för subventioner av familjehemsplaceringar (Beviljat belopp
1 256 650 kr)
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer (Beviljat belopp 7 727 047 kr)
Satsningen Äldreomsorgslyftet (Beviljat belopp 6 555 961 kr)
Statsbidrag till kommunerna för habiliteringsersättning (Beviljat belopp 904 865 kr och
omfördelat 73 740 kr – totalt 978 605 kr)
Statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom
hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 (Beviljat
belopp 7 241 041 kr).
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September



Statsbidrag till regioner och kommuner för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och
omsorg (återhämtningsbonusen) (Sökt belopp 2 468 900 kr)
Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att utöka bemanningen av
sjuksköterskor på särskilda boenden. (Medlen omfattar totalt 997 000 000 kronor som
kommuner kan söka av. Kommunerna får använda medlen under 2022 och 2023.)

Aktuella statsbidrag att söka




Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner för att minska andelen timanställningar inom
kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre, 1/10 sista anmälan. (Belopp enligt
fördelningslista som Klippans kommun kan rekvirera är 3 795 867 kr).
Statsbidrag till kommunerna för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och
omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom, 15/11 sista
anmälan. (Belopp enligt fördelningslista som Klippans kommun kan rekvirera är 61 595
kr).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, utvecklingsstrateg, 2021-09-16

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
____
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§81

Äldreomsorgsplan - Muntligt föredrag
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen ska ta fram en långsiktig plan för hur äldreomsorgen ska utvecklas på ett
hållbart och kvalitativt sätt. Syftet med planen är att ta fram strategiska åtgärder för att möta
kommande behov och utmaningar.
Förvaltningen har tagit fram sex områden och kommer att hålla sammanlagt åtta workshops
inom dessa områden.
Nämnden uttrycker önskemål att utvecklingsstrategens presentation skickas ut till samtliga
nämndsledamöter så de redan nu kan börja fundera på vilka områden de känner att de kan
bidra i och vill delta i.

Beslutsunderlag
Presentation, utvecklingsstrateg, 2021-09-22

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
____
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§82

Förvaltningsinformation
Beskrivning av ärendet
Socialchef Agneta Hugander informerar om den ackumulerade sjukfrånvaron samt
rapporterade tillbud och olycksfall.
Vidare informerar Agneta Hugander om att förvaltningen för närvarande går in i
budgetarbetet för budget 2022.
På central förvaltningsnivå görs uppföljning av vilka förändringar och lärdomar som har
gjorts under pandemin som vi tar med oss och önskar fortsätta att arbeta utifrån. Återgång till
arbete kan vara för många istället innebära en återhämtning.
Socialnämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.

Beslutsunderlag
Rapport ackumulerad sjukfrånvaro, socialchefen, 2021-09-16
Rapport tillbud och olycksfall, socialchefen, 2021-09-16

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna informationen.
____
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§83

Delegationsärende
2021/144

Beskrivning av ärendet
Sociala utskottet
2021-08-19
§§ 165 - 182
2021-09-09
§§ 183 - 193
Delegationsrapport
2021-07-01 – 2021-08-31

Enhet Barn, unga o familj
Enhet för Vuxna
Enhet för ÄO
Enhet för FH

Förvaltningsrätten i Malmö
Saken: 2021-06-18 Mål nr 13368-20 och 14312-20 avseende stöd och service till vissa
funktionshindrade
Dom: Förvaltningsrätten upphäver beslutet 28 okt 2020.
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet av beslutet den 17 sept 2020 på det sättet att XX
beviljas personlig assistans med ytterligare 2 timmar och 30 min per skoldag och 8 timmar per
ledig dag samt 10 min per vecka under perioden 30 sept 2020 – 28 febr 2022 i enligt het med
vad som framgår av domskälen.
Förvaltningsrätten avslår överklagan i övrigt.
Förvaltningsrättens inhibitionsbeslut den 3 december 2020 upphör därmed att gälla.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att XX uppfyller kravet för att bli beviljad
personlig assistans med utökad tid.

Saken: 2021-06-21 Mål nr 5412-21 avseende bistånd enligt SoL, kontaktperson.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att förutsättningarna för att XX ska tillförsäkras
en skälig levnadsnivå är uppfylld och därmed avslås överklagandet.

Saken: 2021-07-30 Mål nr 3303-21 avseende överklagandet av beslut enligt LVU
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att målen för LVU vården ej är uppfylld.
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Saken: 2021-08-03 Mål nr 8475-21 avseende bistånd enligt SoL, ekonomiskt bistånd.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att behovet är tillgodosett utifrån beviljad
korttidsboende.

Saken: 2021-08-09 Mål nr 8419-21 avseende bistånd enligt SoL, kontaktperson.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att nämnden har haft fog för sitt avslag.

Högsta förvaltningsdomstolen
Saken: 2021-07-08 Mål nr 3571-21 laglighetsprövning: fråga om prövningstillstånd
Beslut: Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
____

19

PROTOKOLL
Socialnämnden
2021-09-22

§84

Informationsärenden
Beskrivning av ärendet
Följande informationsärende rapporteras till nämnden:
2021.191
Länsstyrelsen
Förslag andelstal ensamkommande barn 2022

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
____
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