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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2017-04-26, kl  18:00
Plats: Sessionssalen Kommunhuset

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska ringa in sin personliga 
ersättare.

Gunilla Svensson (S)

Ordförande
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1. Val av justerare (Peter Kromnow)  

2. Förvaltningsinformation Angheta 
Hugander/Socialchef 

Sammanfattning
Socialchef Agneta Hugander informerar om akutell situation på förvaltningen.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

3. Budgetuppföljning mars 2017 Agneta 
Hugander/Socialchef 

Sammanfattning
Socialchef Agneta Hugander redovisar förvaltningens prognos för mars -17.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås godkänna informationen samt uppdra åt förvaltningen att 
senast under maj månad anpassa bemanningen till befintliga budgetramar.

4. Handlingsplan utifrån genomlysning av Individ- och 
familjeomsorgen i Klippans kommun

Margaretha Sturesson/Tf 
avd.chef IFO/LSS 18:30

Sammanfattning
Förvaltningen har på uppdrag från Socialnämnden arbetat fram en handlingsplan 
som grundar sig på Göran Svenssons förslag till åtgärder för fortsatt 
utvecklingsarbete inom individ- och familjeomsorgen.
 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås anta förvaltningens förslag till handlingsplan med åtgärder 
för att säkerställa ändamålsenlig utveckling av individ- och familjeomsorgen.

5. Uppföljning utav entreprenadverksamhet Väpnaren, 
Förenade Care inom Socialnämnden, Klippans kommun

Agneta 
Hugander/Socialchef 

Sammanfattning
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Medicinsk ansvarig Sjuksköterska har på uppdrag av socialnämnden genomfört en 
granskning av Väpnaren utifrån att verksamheten drivs enligt mål, riktlinjer, lagar 
och föreskrifter.
 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås godkänna uppföljningen av Väpnaren, Förenade Care.

 

 

6. Tillsynsansvar för servering av folköl Anna 
Fritzheimer/Förvaltningsjuri
st 

Sammanfattning
Förvaltningen önskar ett förtydligande av beslut om vem som ska ha 
tillsynsansvaret för de serveringsställen som enbart serverar folköl.
 
 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige med ändring av 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-26 § 102, fastställer att Klippans kommun 
har tillsynsansvaret för servering av folköl.

7. Socialnämndens yttrande över "Motion gällande 
framtidens äldreomsorg i Klippans kommun"

Agneta 
Hugander/Socialchef 

Sammanfattning
Socialchef Agneta Hugander har besvarat inkommen motion gällande framtidens 
äldreomsorg i Klippans kommun med förslag till beslut till Socialnämnden.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås godkänna förvaltningens förslag till yttrande över 
motionen gällande framtidens äldreomsorg i Klippans kommun.

8. Redovisning rapportering ej verkställda beslut 4:e 
kvartalet 2016

Anna 
Fritzheimer/Förvaltningsjuri
st 
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Sammanfattning
Förvaltningen redogör för de beslut som ej är verkställda under perioden 161001-
161231 och har rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Förslag till beslut
Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

9. Inköpsrutin - Muntlig information Anna 
Fritzheimer/Förvaltningsjuri
st 

Sammanfattning
Socialnämnden har önskat få information gällande förvaltningens inköpsrutiner, 
Förvaltningsjurist Anna Fritzheimer informerar muntligt, medsänd rutin finns till 
kallelsen.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

10. Sekretessärende - Faderskap  

11. Sekretessärende - Faderskap  

12. Sekretessärende - Faderskap  

13. Sekretessärende - Faderskap  

14. Sekretessärende - Faderskap  
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15. Sekretessärende - Vårdnadsöverflyttning  

16. Sekretessärende - Vårdnadsöverflyttning  

17. Sekretessärende - Vårdnadsöverflyttning  

18. Sekretessärende - Vårdnadsöverflyttning  

19. Delegationsärende  

20. Informationsärende  
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