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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 167

Förvaltningsinformation 
SN 2017.0010

Ärendet
Gustav Engblom redogör för följande:
Förvaltningsledningen
- Agneta är på bättringsvägen och hoppas på att vara tillbaka vecka 45-46.
- Ingen tf socialchef har utsetts.
IFO/FO
- Räddningstjänsten har beslutat om nyttjandeförbud avseende ett av kommunens LSS-
boenden. Beslutet gäller omedelbart. Förvaltningen har överklagat beslutet och yrkat på 
inhibition.
- En enhetschef är sjukskriven.
ÄO
- Det är många i kö till vård och omsorgsboenden. Förvaltningen har fått köpa fyra 
korttidsplatser.
- Rekrytering av enhetschefer till hemtjänst Öst och Ljungbyhed är klara.
Anna Fritzheimer redogör för följande:
Förvaltningskansliet
- Socialförvaltningens reception på Rönngården stänger 1 november.
- Förvaltningen ska införa central schemaläggning.

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
___________________

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 168

Budgetuppföljning 
SN 2017.0011

Ärendet
Socialnämnden hade ett totalt ackumulerat underskott om -3 947 tkr för perioden fram till 
och med september månad, vilket innebär att underskottet ökat med -589 tkr jämfört med 
utfallet per sista augusti. Prognosen för helåret motsvarande ett underskott på -6 300 tkr 
förblir oförändrad. Prognosen för helåret 2017 är en målstyrd prognos och inte en rak 
framskrivning utan bygger på att förvaltningen fortsätter bromsa den kostnadsutveckling 
som nämnden hade under början av 2017.
I sitt fortsatta arbete med att på sikt nå en budget i balans är de faktorer som 
Socialnämnden identifierat som mest angelägna: att anpassa bemanning inom hemtjänst 
och vård- och omsorgsboende till brukarnas beviljade tid; att få ner sjukfrånvaron samt 
att planera och fullborda hemmaplanslösningar för externt placerade samt att intensifiera 
arbetet med Stöd i vardagslivet för att möjliggöra detta.

Beslutsunderlag:
Budgetuppföljning september 2017 Dnr. SN.2017.0011-27.

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
_________________

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§169

Förtydligande av svar på motion angående införande av LOV inom 
vård- och omsorgsområdet

Ärendet
Kommunfullmäktige remitterade vid sitt sammanträde den 20 juni till Socialförvaltningen 
respektive Kommunstyrelsen att besvara inkommen motion angående införande av Lagen 
om valfrihetssystem (LOV) inom vård- och omsorgsområdet.
Socialnämnden beslutade 2017-08-30 att avge svar på ingiven motion angående 
införande av LOV inom vård- och omsorgsområdet. Kommunstyrelsens presidium har 
önskat förtydligande av Socialnämndens svar.
Socialnämnden föreslås därför att komplettera sitt svar med följande ställningstagande: 
Socialnämnden har inget att invända mot motionens förslag och anser att det i motionen 
föreslagna uppdraget att inventera och redovisa lämpliga delar för att tillämpa LOV bör 
utföras av externt anlitad konsult.
 

Beslut
Socialnämnden beslutar att komplettera sitt remissyttrande angående införande av LOV 
inom vård- och omsorg som antogs vid Socialnämnden den 30 augusti i enlighet med 
följande:
Socialnämnden har inget att invända mot motionens förslag och anser att det i motionen 
föreslagna uppdraget att inventera och redovisa lämpliga delar för att tillämpa LOV bör 
utföras av externt anlitad konsult.
___________________

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 170

Socialnämndens mål 2018 
SN 2017.0753

Ärendet
De föreslagna målen för 2018 är:
- Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsplats (Målvärde: 80 avseende HME- 
totalindex i 2018 års medarbetarundersökning)

- Socialnämndens verksamheter ska tillförsäkras en god kompetensförsörjning 
(Målvärde: 100 % – Alla Socialnämndens verksamheter ska ingå i en 
förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan)

- Socialnämndens medarbetare ska ha hög frisknärvaro (Målvärde: 93,7 % frisknärvaro 
totalt sett inom Socialförvaltningen för 2018.)

- Socialnämnden ska ha nöjda brukare (Målvärde: 80 % av brukarna inom 
äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen samt individ- och familjeomsorgen ska ange att 
de är nöjda i 2018 års öppna jämförelse för äldreomsorgen samt individ- och 
familjeomsorgen och i förvaltningens egen brukarundersökning för 
funktionshinderomsorgen under 2018.
De fyra föreslagna målen för Socialnämnden 2018 har tagits fram efter samtal med 
Socialförvaltningens enhetschefer samt utifrån de områden som Socialstyrelsen i sina 
årliga lägesrapporter valt att lyfta som särskilt prioriterade inom äldreomsorgen, 
funktionshinderomsorgen respektive individ och familjeomsorgen. Diskussion har också 
förts kring målen på nämndens sammanträde den 27 september samt i samråd med 
kommunledningen den 28 september.

Målvärdena som angivits tillsammans med respektive mål och som anger gränsen för när 
respektive mål är uppfyllt är framtaget efter samråd med kommunledningen.

Förutom Socialnämnden har också Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden samt 
Kultur och fritidsnämnden på förslag att anta målsättningen att nå målvärdet 80 i 2018 års 
medarbetarundersökning avseende HME- totalindex. För Socialnämnden skulle 
målvärdet 80 innebära en marginell förbättring i jämförelse med resultaten i  tidigare års 
medarbetarundersökningar.

Socialnämnden har sedan tidigare ingen övergripande kompetensförsörjningsplan. 
Kompetensförsörjning är en av de frågor som lyfts som mest angeläget av förvaltningens 
enhetschefer samt i Socialstyrelsens nulägesbeskrivningar för äldreomsorgen, 
funktionshinderomsorgen samt individ- och familjeomsorgen.
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Målvärdet 93,7 % frisknärvaro är ett ambitiöst mål för Socialnämnden som de senaste 
åren haft en genomsnittlig sjukfrånvaro kring ca åtta procent, men det är samtidigt i nivå 
med vad Klippans kommuns totala frisknärvaro varit under föregående år.

Det finns inga referenspunkter att hämta från tidigare brukarundersökningar i Klippans 
kommun för målgrupperna inom funktionshinderomsorgen respektive individ- och 
familjeomsorgen. Därför baserar sig målsättningen att nå 80 % nöjda brukare inom 
äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen samt individ- och familjeomsorgen på 
nationella undersökningar samt utifrån årligen genomförda undersökningar inom 
äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-10-18 Dnr. 2017.0753-1.700

Beslut
Socialnämnden antar föreslagna mål och målvärden för 2018.
________________

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 171

Internkontrollplan 2018 
SN 2017.0755

Ärendet
Socialnämnden har enligt direktiv från ekonomikontoret att årligen ta fram en 
internkontrollplan för verksamheten.
Ekonomisk följsamhet är ett område som nämnden har jobbat mycket med under 2017, 
men där det fortfarande kvarstår en del arbete innan nämnden har nått sitt mål att ha en 
budget i balans.
Fokusområdena loggkontroll i verksamhetssystemen samt kvalitetskontroll av 
dokumentation som förs för att säkerställa god och säker vård och omsorg är två områden 
som lyfts som angelägna ur rättssäkerhets- och kvalitetssynpunkt.
Följande tre områden föreslås utgöra Socialnämndens internkontrollplan för 2018:

 Ekonomisk följsamhet
 Loggkontroll för att säkerställa rättssäker hantering av uppgifter som registreras 

om brukare i nämndens verksamhetssystem
 Kvalitetskontroll av den dokumentation som förs om insatser och andra uppgifter 

av vikt kopplade till den vård och omsorg som ges till nämndens brukare i egen 
och extern regi.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-10-17 Dnr.2017.0755-1

Beslut
Socialnämnden fastställer föreslagen internkontrollplan för 2018.
_________________

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 172

Översyn av kommunens samtliga särskilda boenden - Ambitionsnivå 
SN 2017.0589

Ärendet
Socialnämnden har uppdragit åt Socialförvaltningen att till nämndssammanträdet den 25 
oktober 2017 presentera en ambitionsnivå som utgår ifrån den beskrivning av behov och 
bestånd av särskilda boenden som presenterats för nämnden den 27 september 2017.

Socialförvaltningen har i enlighet med Socialnämndens uppdrag sammanställt 
dokumentet ”Översyn av kommunens samtliga särskilda boenden – ambitionsnivå” som 
syftar till att precisera en ambitionsnivå för Klippans särskilda boenden. 
Sammanställningen av dokumentet är en del av Klippans kommuns översyn av samtliga 
särskilda boendeformer som kommunen beviljar enligt Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Syftet med att formulera en ambitionsnivå är att utifrån framlagd nulägesbeskrivning 
specificera de lokalbehov som Socialnämnden ser som nödvändiga för att kunna 
tillgodose sina brukares behov av olika särskilda boenden. Därutöver är ambitionsnivån 
avsedd att fungera som ett verktyg vid utvärdering av de utbyggnadsförslag som i nästa 
steg föreslås att tas fram utifrån det behov som formulerats i framlagt dokument.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Översyn av kommunens samtliga särskilda boenden - ambitionsnivå" 
Dnr SN 2017.0589-4.771
Bilaga SN §172/17 Dnr SN 2017.0589-5.771

Beslut
Socialnämnden antar framlagd ambitionsnivå för kommunens särskilda boenden 
samt uppdrar åt förvaltningen att i samråd med kommunledningen verka för att ta fram 
utbyggnadsförslag som uppfyller framlagd ambitionsnivå.
Socialnämnden godkänner protokollsanteckningen.
____________________

Paragrafen är justerad
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1. Sammanfattning

Boenden för äldre

Fram till 2026 förväntas Klippans kommun behöva ytterligare 33 lägenheter i vård- och 

omsorgsboende utöver sitt nuvarande bestånd. För att utbyggnadstakten ska svara mot 

förväntat behov och samtidigt vare sig generera en stor under- eller överkapacitet vore en 

etappvis utbyggnation om ca 14 lägenheter 2020 respektive ca 19 lägenheter år 2024 att 

föredra. Ett utbyggnadsförslag som skulle ersätta Åbyhems 25 lägenheter respektive Bågens 

åtta lägenheter skulle behöva utökas med ytterligare 33 lägenheter. 

Sett till var kommunens invånare i åldern 80 år och äldre bor samt kommunens nuvarande 

fördelning av vård- och omsorgsboenden är det önskvärt att en utökning av beståndet sker i 

Klippans tätort. En utbyggnad om ytterligare 33 lägenheter motsvarar en byggnation med 

bruksarea på ca 2 500- 3 000 m2 medan en utbyggnad om 66 lägenheter (som skulle kunna 

ersätta Åbyhem och Bågen) motsvarar en byggnation med ca 5 000 m2 bruksarea. 

För att brukarnas lägenheter ska uppfylla arbetsmiljö- samt tillgänglighetsmått bör dessa vara 

ca 30 m2 stora. En enhet bör bestå av 9-10 lägenheter och ett boendes enheter bör vara 

placerade så att ett våningsplan omfattar 18- 20 lägenheter för att exempelvis nattpersonal ska 

kunna bemanna två enheter. Till utökningar i beståndet ska fibernätverk finnas tillgängligt för 

att tillförsäkra användandet av välfärdsteknologi. Vid nyproduktion ska ett lägenhetspar per 

enhet utföras som parboendelägenhet där en dörr kan öppnas mellan två singellägenheter. För 

att i större utsträckning kunna renodla demensavdelningar och undvika blandat boende är 

målsättningen att öka antalet lägenheter med demensinriktning.

Det är en fördel om en utökning av lägenheter i vård- och omsorgsboende samlokaliseras med 

exempelvis hemtjänstens och hemsjukvårdens lokaler för att möjliggöra samutnyttjande av 

personalutrymmen. Likaså är det en fördel om trygghetsbostäder samlokaliseras med ett vård- 

och omsorgsboenden. Till vård- och omsorgsboendet bör det också finnas en tillgänglig 

utemiljö som uppmuntrar och aktiverar boendets brukare. 

Boenden för personer med funktionsnedsättning  

Klippans kommun har för sin storlek ett stort antal bostäder med särskild service. Detta antas 
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delvis ha sin förklaring i att Klippans kommun historiskt sett inte kunnat erbjuda ett 

tillfredsställande stöd i brukarens ordinarie bostad. Socialnämnden har därför utökat 

organisationen för det stöd som ges i brukarens egna hem genom att utveckla insatsen stöd i 

vardagslivet. Den nya organiseringen kring stöd i vardagslivet förväntas på sikt ge ett minskat 

behov av bostäder med särskild service. 

Däremot finns det för närvarande ett uppdämt behov av bostäder med särskild service som 

behöver hanteras på kort sikt genom att verkställa två ej verkställda beslut samt planera hem 

två brukare som placerats externt till följd av platsbrist. Socialnämnden är således i behov av 

ytterligare en gruppbostad enligt LSS. En gruppbostad har max sex lägenheter och har en 

förväntad bruksarea på ca 450-500 m2 där lägenheterna utgör ca 40 m2 per lägenhet. 

Lägenheterna ska vara fullvärdiga enligt BBR 23 och uppfylla moderna tillgänglighets- samt 

arbetsmiljömått. För att undvika att boendet får en institutionell karaktär är det önskvärt att 

boendet geografiskt placeras en bit ifrån Socialnämndens nuvarande boenden på Trädgårds- 

samt Tingsgatan. 

Socialnämnden ser därutöver ett behov av ett boende med Socialpsykiatriinriktning med fyra 

lägenheter för permanent boende samt fyra korttids- och avlastningsplatser. Förväntad 

bruksarea för ett sådant boende är ca 600 m2 och det vore en fördel om boendet kunde 

uppföras i en lugn och lantlig/naturnära miljö.

Till följd av påtalade brister i brandskydd för ett par av Socialnämndens 

servicebostadslägenheter enligt LSS kan nämnden komma att bli tvungen till att öppna en ny 

större servicebostad med tolv lägenheter som evakueringslösning för de lägenheter som inte 

har tillräckligt högt brandskydd. Förväntad bruksarea för ett sådant boende är ca 600 m2 där 

respektive lägenhet omfattar ca 40 m2. 

Nästa steg i processen med översynen av kommunens samtliga särskilda boenden är att 

inventera och utvärdera möjliga utbyggnadsförslag som därefter presenteras för 

Socialnämnden inför beslut om vilken utbyggnadsplan nämnden förespråkar inför kommande 

budgetberedning.
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2. Bakgrund

Denna skrivelse som syftar till att precisera en ambitionsnivå för Klippans särskilda boenden 

är en del av Klippans kommuns översyn av samtliga särskilda boendeformer som kommunen 

beviljar enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 

Socialtjänstlagen (SoL). Syftet med att formulera en ambitionsnivå är att utifrån framlagd 

nulägesbeskrivning specificera de lokalbehov som Socialnämnden ser som nödvändiga för att 

kunna tillgodose sina brukares behov av olika särskilda boenden. Därutöver är ambitionsnivån 

avsedd att fungera som ett verktyg vid utvärdering av de utbyggnadsförslag som i nästa steg 

kommer att tas fram utifrån det behov som Socialnämnden formulerat i detta dokument.

Figur 1: Ambitionsnivåns syfte i processen med översynen av kommunens samtliga 
särskilda boendeformer

Beskrivning: Ambitionsnivån föregås av en nulägesbeskrivning som beskriver Socialnämndens behov och bestånd av särskilda boenden. 
Ambitionsnivån är sedan avsedd att användas vid utformning och utvärdering av möjliga utbyggnadsförslag för kommunens särskilda 
boendeformer. Utbyggnadsförslagen utgör sedan underlag inför beslut om genomförande av förändringar i kommunens bestånd av särskilda 
boendeformer.

3. Definitioner

Särskilda boendeformer är ett samlingsnamn för de boenden som kommunen beviljar enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
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Särskilt boende för äldre beviljas i form av vård- och omsorgsboende enligt 4 kap 1 § SoL 

och demensboenden är vård- och omsorgsboenden som anpassats för demensvård.

För äldre finns det olika sorters mellanboendeformer som inte beviljas genom biståndsbeslut 

av kommunen utan som äldre själva söker sig till på den reguljära bostadsmarknaden. 

Seniorbostäder definieras av Boverket som boenden för personer som fyllt 55 år. 

Trygghetsbostäder definieras av Boverket som boenden för personer som fyllt 70 år där det 

finns gemensamhetslokaler och tillgång till personal.

I ”Förordning 2016:848 om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre 

personer” används begreppet bostäder för äldre istället för senior- och trygghetsbostäder. I 

samma förordning beskrivs hur statligt stöd kan utgå till den som tillhandahåller hyresrätter 

till de som fyllt 65 år, där det finns gemensamhetslokaler och tillgång till personal eller 

service.   

Bostad med särskild service för vuxna kan beviljas i form av gruppbostad, servicebostad eller 

annan särskilt anpassad bostad enligt LSS 9 § 9. Bostad med särskild service för barn kan 

beviljas i form av Boende för barn och unga enligt LSS 9 § 8. 

För personer med psykiska funktionsnedsättningar, som inte omfattas av LSS eller i de fall 

där en gruppbostad inte är den bästa lösningen för en brukare med personkretstillhörighet 

enligt LSS, finns också möjligheten att beviljas särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL i form av 

Socialpsykiatriboende.

4. Trygghetsbostäder

Som redovisats i Nulägesrapporten (SN.2017.0589-2.771) som föregått detta dokument i den 

samlade översynen av kommunens samtliga särskilda boenden kan en utbyggnad av 

trygghetsbostäder förväntas minska kommande behov av vård- och omsorgsboenden i 

kommunen. Möjligheten för äldre att flytta från större bostäder en bit från service och täta 

kommunikationer till lättskötta boenden som bidrar till gemenskap och bryter känsla av 

ensamhet är också något som starkt efterfrågas av kommunens äldre, vilket framförts via 

kommunens kommunala pensionärsråd. Det är därför Socialnämndens mening att det bör tas 
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fram en kommunal strategi för trygghetsbostäder, där Socialnämnden är en av flera 

intressenter som deltar i framtagandet av en sådan strategi. Vidare anser Socialnämnden att 

Kommunstyrelsen är den instans som bör initiera framtagandet av en sådan strategi genom att 

ge ett samlat uppdrag till Socialnämnden med flera inom kommunkoncernen att ta fram ett 

sådant dokument.

5. Vård- och omsorgsboende

5.1 Antal lägenheter och föredragen utbyggnadstakt

Klippans kommun har sedan flera år tillbaka arbetat efter vad som kallas 

”kvarboendeprincipen” där målsättningen varit att äldre i så hög utsträckning som möjligt ska 

kunna bo kvar i sin ordinarie bostad med stöd från hemtjänst och hemsjukvård. Denna strategi 

har medfört att Klippans äldre i lägre omfattning, än vad som är genomsnittet för riket, Skåne 

samt jämnstora Skånekommuner, bor på vård- och omsorgsboende. Socialnämndens 

ambitionsnivå för framtida utbyggnad av vård- och omsorgsboenden tar sin utgångspunkt i att 

”kvarboendeprincipen” också framöver kommer att tillämpas i samma omfattning som 

tidigare. Ambitionsnivå vad gäller antal lägenheter och föredragen utbyggnadstakt baseras 

således på den demografiska utvecklingen och inte utifrån en målsättning att en större andel 

av kommunens äldre ska beredas plats på vård- och omsorgsboende.

Diagram 1: Förväntat genomsnittligt antal beslut om vård- och omsorgsboende per år fram 
till 2026 med förslag till utökning år 2020 respektive 2024

127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
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Beskrivning: Diagrammet illustrerar förväntat genomsnittligt antal brukare med beslut om vård- och omsorgsboende i förhållande till 
nuvarande bestånd per år fram till 2026, utifrån de beräkningar som gjorts i ”Översyn av kommunens samtliga särskilda boenden – 
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Nulägesrapport”(Dnr SN.2017.0589-2.771). Blå staplar illustrerar nuvarande antal platser på vård- och omsorgsboende. Röd markering 
illustrerar lämpliga tillfällen för utbyggnad för att balansera bestånd och behov. Grönmarkering är faktiskt genomsnittligt utfall under 2016. 
Heldragen linje med vita brytpunkter illustrerar förväntat genomsnittligt antal brukare med behov av vård- och omsorgsboende per år. 

Enligt den prognos som tagits fram över förväntat behov av vård- och omsorgsboenden och 

som illustreras ovan i diagram 1 framgår det att nuvarande bestånd skulle behöva utökas med 

33 platser för att matcha förväntat behov av platser år 2026. 

I diagrammet ovan pekas också åren 2020 samt 2024 ut som lämpliga tillfällen för kommande 

utbyggnad. Anledningen till att dessa år är lämpliga för utbyggnad är att utifrån dagens 

bestånd samt utifrån förväntad behovsökning så kommer antalet brukare som väntar på att få 

sina beslut verkställda 2020 att vara så många att nämnden under större delen av året inte 

kommer kunna verkställa beslut om vård- och omsorgsboende inom tre månader. Görs det då 

en utbyggnad 2020 som innebär att bestånd och behov precis matchar varandra kommer 

ytterligare en utbyggnad att krävas år 2024 av samma anledning. Nämligen att antalet brukare 

i förhållande till nämndens bestånd av vård- och omsorgsboenden är sådant att nämnden inte 

kommer att kunna verkställa beslut inom tre månader. 

Alternativet till att bygga ut etappvis är att genomföra en utbyggnad vid ett och samma 

tillfälle som matchar kommande behov av 33 ytterligare platser fram till 2026. Genomförs en 

sådan utbyggnation innan 2026 kommer det troligtvis uppstå en överkapacitet i beståndet, det 

vill säga att antalet lägenheter överstiger förväntat behov, vilket troligtvis medför vakanser. Å 

andra sidan uppstår med all sannolikhet en stor underkapacitet om utbyggnaden väntar fram 

till 2026, vilket kommer medföra att nämnden inte kommer kunna verkställa sina beslut om 

vård- och omsorgsboende inom skälig tid, vilket förutom lidande för den enskilde riskerar att 

medföra stora kostnader för kommunen i utökad hemtjänst samt förelägganden från 

inspektionen för vård- och omsorg (IVO) om att betala särskild avgift. Den särskilda avgiften 

motsvarar kommunens kostnad för att verkställa ett beslut om vård- och omsorgsboenden plus 

25 % av samma kostnad.

Socialnämnden förespråkar därför en etappvis utbyggnad av beståndet med ca ytterligare 14 

platser år 2020 respektive ca 19 platser år 2024 som sammantaget ger en nettoökning i 

beståndet som motsvarar ytterligare ca 33 platser fram till 2026. 
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5.2 Lägenheter med demensinriktning 

Antalet lägenheter med demensinriktning i det nuvarande beståndet av vård- och 

omsorgsboenden uppgår till sammanlagt 26 lägenheter på Bågen samt Syréngården. Dessa 26 

lägenheter täcker inte det nuvarande eller kommande behov av lägenheter med 

demensinriktning. Vid en mätning av antalet brukare med demensdiagnos på kommunens 

boenden i juli 2017 visade det sig att 54 brukare hade demensdiagnos. Motsvarande antal i 

oktober 2017 var 61 brukare. Detta medför för närvarande att brukare med demensdiagnos i 

stor utsträckning bor tillsammans med brukare utan demensdiagnos på Klippans vård- och 

omsorgsboenden. 

För att i större utsträckning kunna renodla enheter med demensinriktning förordar 

Socialnämnden att andelen lägenheter med demensinriktning utökas i förhållande till 

nuvarande nivå. 

Förutom specialkompetens hos personalen som vårdar personer med demens samt särskilt 

anpassade lokaler kräver lägenheter med demensinriktning ett bemanningstal på 0,68 istället 

för 0,56. 

5.3 Geografisk placering

Sett till fördelningen av antal lägenheter i vård- och omsorgsboenden i förhållande till var 

Klippans befolkning i åldern 80 år och äldre bor finns det ett relativt underskott i Klippans 

tätort. På samma sätt finns det ett relativt överskott på vård- och omsorgsboenden i Östra 

Ljungby medan andelen vård- och omsorgsboenden i Ljungbyhed i stort sett motsvarar hur 

stor andel av Klippans befolkning i åldern 80 år och äldre som bor i Ljungbyhed.

Tabell 1: Fördelning av kommunens vård- och omsorgsboenden i förhållande till var 
kommunens 80-åringar och äldre bor  

Ö. Ljungby Klippan Ljungbyhed Totalt
 Antal platser 20 69 38 127
 Andel platser 16 % 54 % 30 % 100 %

 Antal 80+ 87 636 276 999
 Andel 80+ 9 % 64 % 27 % 100 %

Beskrivning: Tabellen beskriver antal och andel platser respektive antal och andel 80-åringar och äldre fördelat på de geografiska områden 
Östra Ljungby, Klippan och Ljungbyhed.
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Genom att anpassa beståndet av vård- och omsorgsboenden till det förväntade behovet i olika 

delar av Klippans kommun kommer förutsättningarna för att kunna erbjuda kommunens äldre 

i behov av vård- och omsorgsboende ett boende i deras närmiljö att förbättras än om hänsyn 

inte tas till detta i den framtida planeringen.

Socialnämnden förordar därför att kommande eventuella utökningar i beståndet av vård- och 

omsorgsboenden sker i Klippans tätort. 

5.4 Utformning samt förutsättningar för verksamheten

För att uppfylla moderna tillgänglighetskrav samt arbetsmiljömått framför allt i badrum samt 

vid brukarens säng bör en lägenhets storlek vara ca 30 m2. Det är önskvärt att hålla nere 

lägenheternas ytor vid nyproduktion för att inte riskera att hyresbilden blir för hög för den 

enskilde brukaren. 

Sett till beståndets nuvarande boenden är den genomsnittliga bruksarean per plats ca 90 m2. 

Väpnaren som är det vård- och omsorgsboende som byggdes senast i kommunen har dock 

bruksarean ca 80 m2 per lägenhet där 32,5 m2 utgörs av lägenhetens yta. Det vill säga att per 

lägenhet krävs sammanlagt ca 50 m2 till boendets drifts-, personal- samt 

gemensamhetsutrymmen. En utbyggnad om 33 platser kan således förväntas motsvara en 

byggnation med bruksarean ca 2 500 – 3 000 m2. 

Det föredragna antalet lägenheter per enhet är tio stycken och för att bland annat kunna 

samutnyttja nattpersonal mellan två enheter är det önskvärt att ett våningsplan omfattar 

sammanlagt 20 lägenheter fördelade på två enheter mittemot varandra.

För att tillförsäkra att ny teknik ska kunna föras in i nya vård- och omsorgsboenden ska det 

finnas indraget fibernätverk i nyproduktion samt möjlighet till trådlöst internet.

Vid nyproduktion eller ombyggnation bör ett lägenhetspar per enhet utföras som parboende 

där en dörr kan öppnas mellan två singellägenheter så att dessa blir en parboendelägenhet.

Verksamheten som bedrivs på vård- och omsorgsboenden klassificeras som verksamhetsklass 

5B enligt Boverkets byggregler (BBR 23). Detta medför krav på två av varandra oberoende 
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utrymningsvägar, boendesprinkler, nödbelysning, automatiskt brand- och utrymningslarm. 

För att undvika att sprinklersystemet bidrar till att ge boendet en institutionell karaktär bör 

både rör och sprinklerhuvud vara dolda och sprinklerhuvud bör endast fällas ut vid händelse 

av brand.

För att undvika att vård- och omsorgsboendet upplevs som en institution och för att öka 

brukarens hemkänsla är det viktigt att boendet utformas för att passa in i det omgivande 

ordinarie bostadsbeståndet. Att undvika längre korridorer är viktigt både för att undvika att 

boendet får en institutionell karaktär samt för att brukare med demensdiagnos enklare ska 

kunna orientera sig samt känna trygghet genom närhet till personal. Ytterligare åtgärder för att 

undvika att vård- och omsorgsboendet får en institutionell prägel är att i så hög grad som 

möjligt renodla brukarnas gemensamhetsutrymmen å ena sidan och personal- samt 

driftsutrymmen å andra sidan. 

Detta uppnås bland annat genom att planera boendets utformning så att utrymmen som främst 

eller bara används av personal inte har öppning mot brukarnas gemensamhetsutrymmen 

(undantaget personalens expedition för dokumentation). Vidare genom att logistik för 

leveranser av mat och förbrukningsartiklar samt tvätt- och soplogistik planeras så att 

transporter genom korridorer och gemensamhetsutrymmen på boendeenheterna minimeras.

Det är viktigt att boendet utformas så att brukarna kan göra val mellan att umgås gemensamt 

eller att vara för sig själva. Gemensamhetsutrymmena bör därför utformas så att det finns 

möjlighet att i avskildhet sitta för sig själv eller i mindre grupp samtidigt som det finns 

möjlighet för alla att delta i gemensamma aktiviteter. 

Utöver vård- och omsorgsboendets lokaler är det av stor vikt att det finns tillgång till en 

utemiljö som inbjuder brukarna att komma ut i friska luften. Vidare att utemiljön medger 

brukare med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar att röra sig obehindrat. 

5.5 Samlokalisering av olika verksamheter

Vid utbyggnad av vård- och omsorgsboenden finns det anledning att se över möjligheten till 

att samutnyttja personal- och gemensamhetslokaler med andra verksamheter. 
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En utbyggnad av vård- och omsorgsboende i kombination med en satsning på utbyggnad av 

trygghetsbostäder skulle kunna möjliggöra samutnyttjande av större samlingslokaler, matsal 

samt utemiljöer. Det skulle också möjliggöra för boende i trygghetsbostäderna att vid behov 

av flytt till vård- och omsorgsboende kunna bo kvar i en invand närmiljö. Förutsättningarna 

för att behålla relationer till bekantskaper skulle underlättas och vård- och omsorgsboende 

planerades tillsammans med ett intilliggande trygghetsboende. 

Ur ett verksamhetsperspektiv skulle samlokalisering av personalutrymmen för hemtjänst, 

hemsjukvård och vård- och omsorgsboende kunna innebära att lokalkostnader kan hållas nere 

om planering av framtida vård- och omsorgsboenden också tog hänsyn till möjligheten att 

samlokalisera dessa verksamheter.

Socialnämnden förespråkar därför att en framtida utbyggnad av vård- och omsorgsboende 

också ska ta hänsyn till möjligheten att koppla ett trygghetsboende till verksamheten samt 

samlokalisera personalutrymmen för hemtjänst, hemsjukvård och vård- och omsorgsboende.

5.6 Påverkan på nuvarande bestånd i förhållande till framtida utbyggnad

Sett till befintligt bestånd har Socialnämnden tidigare aviserat att både Bågen och Åbyhem är 

svåra att hantera på ett driftsekonomiskt rationellt sätt på grund av Bågens småskalighet 

respektive på grund av Åbyhems utformning. Det är därför önskvärt att ett utbyggnadsförslag 

för kommunens framtida vård- och omsorgsboenden hanterar Socialförvaltningens svårigheter 

att effektivt bemanna Bågen och Åbyhem.

6. Boenden för personer med funktionsnedsättning

6.1 Antal lägenheter, inriktning på lägenheterna och föredragen utbyggnadstakt

I jämförelse med jämnstora Skånekommuner har Klippans kommun flest bostäder med 

särskild service. Anledningen till att Klippans kommun har så pass många bostäder med 

särskild service antas vara att Socialförvaltningen historiskt sett inte i särskilt hög 

utsträckning kunnat erbjuda brukare med personkretstillhörighet möjligheten att bo kvar i det 

ordinarie bostadsbeståndet. Socialnämndens ambition är därför att i möjligaste mån utöka det 

stöd som personer med funktionsnedsättning behöver för att kunna fortsätta bo i det ordinarie 

bostadsbeståndet så att de inte är tvungna att flytta till en bostad med särskild service. 
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Ett sådant arbete är påbörjat men kan först förväntas bära frukt om några år. I en 

övergångsperiod är därför Socialnämnden tvungen att utöka sitt bestånd med ytterligare en 

gruppbostad för att kunna tillgodose behov hos brukare som ännu inte fått sina beslut 

verkställda samt för att kunna planera hem externt placerade brukare. 

Socialnämnden ser också ett behov av att utöka sitt bestånd med ytterligare ett boende med 

inritning socialpsykiatri. Ett sådant boende bör utformas med fyra lägenheter för permanent 

boende samt fyra korttidsplatser.

Därutöver är förvaltningen i behov av en ny servicebostad som ersättning för lägenheter som 

underkänts efter genomförd brandskyddstillsyn.

Dessa tre boenden skulle innebära en utökning av Socialnämndens antal boenden. Avsikten är 

emellertid inte att utökningen ska vara permanent. Efterhand som nämnden bygger upp sin 

förmåga att tillgodose brukarnas behov i det egna hemmet bör det på sikt gå att minska antalet 

boenden.

6.2 Geografisk placering

Bild 2: Bostäder med särskild service i Klippan

Beskrivning: Bilden visar geografisk placering av nämndens samtliga bostäder med särskild service: Tingsgatan 29 (Nr1); Tingsgatan 20 
(Nr2); Trädgårdsgatan 1E (Nr3); Apollo (Nr4); Athena (Nr5); Valhallagatan 3C (Nr6) respektive Badvägen 11 (Nr7).
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Nämndens samtliga bostäder med särskild service är placerade i Klippans tätort och flera av 

boendena ligger i eller i närheten av korsningen Tingsgatan/Trädgårdsgatan. Ur den 

synpunkten att boendenas brukare har nära till service och kommunikationer är den nuvarande 

placeringen av boendena fördelaktig. Dock innebär koncentrationen av bostäder med särskild 

service till ett och samma bostadsområde en risk att området får en institutionell prägel, vilket 

påpekats av IVO vid inspektion av verksamheterna. Det vore därför fördelaktigt om 

tillkommande bostäder med särskild service inte placeras i nära anslutning till nuvarande 

boenden vid Tingsgatan/Trädgårdsgatan. 

Socialnämndens förslag att utöka beståndet av boenden för personer med 

funktionsnedsättning med ett socialpsykiatriboende behöver inte tillgodoses i centrala 

Klippan. Det kan istället vara en fördel om ett sådant boende placeras i en lugn och lantlig 

eller naturnära miljö.

6.3 Utformning samt förutsättningar för verksamheten

Utifrån lagstiftning, föreskrifter och beprövad praxis förordar Socialnämnden att Klippans 

gruppbostäder i normalfallet utformas med sex fullvärdiga lägenheter enligt BBR 23 som 

uppfyller moderna tillgänglighetskrav enligt SS 91 42 21:2006 normal nivå. I direkt 

anslutning till lägenheterna ska det finnas personal- samt gemensamhetslokaler. 

Socialnämnden förordar vidare att Klippans servicebostäder i normalfallet utformas med tolv 

fullvärdiga lägenheter enligt BBR 23 som uppfyller moderna tillgänglighetskrav enligt SS 91 

42 21:2006 normal nivå. Vidare att personal- och gemensamhetslokaler planeras inom 

gångavstånd från servicebostadens lägenheter. Det är önskvärt att hålla nere lägenheternas 

ytor vid nyproduktion för att inte riskera att hyresbilden blir för hög för den enskilde 

brukaren. 

Verksamheten som bedrivs på bostäder med särskild service klassificeras i normalfallet som 

verksamhetsklass 5B enligt Boverkets byggregler (BBR 23). Detta medför krav på två av 

varandra oberoende utrymningsvägar, boendesprinkler, nödbelysning, automatiskt brand- och 

utrymningslarm. För att undvika att sprinklersystemet bidrar till att ge boendet en 

institutionell karaktär bör både rör och sprinklerhuvud vara dolda och sprinklerhuvud bör 

endast fällas ut vid händelse av brand.
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En servicebostad som består av tolv lägenheter om ca 40 m2 per lägenhet plus personal- samt 

gemensamhetsutrymmen om ytterligare ca 100 m2 ger en samlad bruksarea för hela bostaden 

på ca 600 m2.

Sett till nuvarande bestånd av gruppbostäder är bruksarean per lägenhet ca 75 m2 per lägenhet 

där ca 40 m2 utgörs av själva lägenheten. En gruppbostad om sex lägenheter förväntas således 

motsvara en byggnation med bruksarean ca 450 – 500 m2.

Klippans kommun har för närvarande inte något Socialpsykiatriboende och har därför inga 

jämförelsetal ur det egna beståndet som kan ge en uppskattad bruksarea. Nämndens förslag är 

att boendet utformas med fyra lägenheter för permanenta platser samt fyra korttidsplatser där 

bruksarean per lägenhet sätts till ca 75 m2 per lägenhet för permanenta så väl som 

korttidsplatser vilket skulle ge en förväntad bruksarea på ca 600 m2 för hela byggnationen. 

Anledningen till att inte skilja på bruksarean per lägenhet mellan de som används för 

permanentboende respektive korttidsboende är för att på längre sikt kunna möjliggöra att 

korttidsboenden görs om till permanent boende om ett sådant behov skulle uppstå.

För att tillförsäkra att ny teknik ska kunna föras in i nya boenden för personer med 

funktionsnedsättning bör det finnas indraget fibernätverk i nyproduktion samt möjlighet till 

trådlöst internet.

7. Nästa steg i processen

Nästa steg i processen är att Socialförvaltningen tillsammans med framför allt tekniska 

förvaltningen tar fram möjliga utbyggnadsförslag för att tillgodose den ambitionsnivå som 

formulerats. I det arbetet kommer de olika utbyggnadsförslagen att utvärderas utifrån hur 

mycket de förväntas kosta, hur lång tid de förväntas ta att realisera samt utifrån hur väl de 

olika förslagen uppfyller ovan beskrivna ambitionsnivå för respektive boendeform.  
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Protokollsanteckning till Socialnämndens sammanträde 
2017-10-25 ärende 6 ”Översyn av kommunens samtliga 
särskilda boenden”
Vi vill här göra ett försök att beskriva dagens och morgondagens behov av 
boendelösningar för den kraftiga ökningen av äldre. Vi vill även lyfta fram 
problematiken med att större delen utav äldreomsorgens verksamheter bedrivs i 
småskalighet vilket inte ger möjlighet till effektiva och flexibla lösningar kring 
bemanning, utveckling och samordning utav resurser. 

Framtidens äldre är individualister med olika behov, intressen och förmågor vilket är 
en viktig utgångspunkt när vi ska planera framåt kring vad och hur vi ska utforma 
framtidens äldrebostäder.

Vi vill skapa boende för våra äldre som innebär nytänkande och som skapar ett gott 
liv” på äldre dar. En hållbar byggnad, ett hem fyllt av möjligheter att vistas i 
stimulerande miljöer ute och inne, att möta och umgås med andra människor i olika 
sammanhang, att delta i meningsfulla aktiviteter och äta god mat. 

Aktuellt lägeI
Klippans kommun finns idag boendeformerna vårdboende och demensboende. Med 
tanke på att vi har en befolkning som blir äldre och äldre samtidigt som antalet 
multisjuka ökar blir behovet av äldreboendeplatser större. Samtidigt ökar antalet 
äldre på våra boenden som är demensutredda eller har demensliknande symptom 
kraftigt och är idag runt 8 av 10.

Åbyhem 25 platser
Bågen 8 platser (demensboende)
Väpnaren 36 platser (Förenade Care)
Korttiden 5 växelvårdsplatser och 9 korttidsplatser (Åbyhem)
Ljungåsen 18 platser var av 2 erbjuder par- medboende 
Ljungbygården 20 platser
Syrengården 18 platser (demensboende)

Kommunens vårdboenden klarar inte dagens och framtidens krav för en bra 
äldreomsorg. Nästan alla förekommande vårdboenden har hygienutrymmen som är 
för trånga, omoderna och är i ett dåligt skick när det gäller tex golv och 
badrumsväggar. Avdelningar som är för stora, alltför långa korridorer som gör att de 
äldre har svårt att orientera sig. Utemiljön är eftersatt och ger den enskilde ej 
möjligheter till ett självständigt liv utan skapar inlåsningseffekter. Kök saknas i 
lägenheterna. Belysning, ventilation som inte fungerar och tillförande utav maskinell 

26 (35)



7 november 2017
utrustning som tvättmaskiner till varje enskild lägenhet. Färgsättning är sådant man 
tidigare inte lagt så stor vikt vid men är viktigt för att underlätta orientering och även 
för trivseln för den äldre hyresgästen. Under senare år har också behovet av ytor för 
administrativt arbete ökat vilket vi har mycket begränsade utrymmen inom alla vår 
vård och omsorgboende. Något av boendena har uttjänt kök.

Det är svårt att samordna och driva verksamheternas så de ger optimal effektivitet 
och flexibilitet verksamheterna drivs i småskalighet.  

Redan 2014 förutsåg den dåvarande majoriteten (M, C, Kd, l och Mp) att Klippan 
skulle inför 2016 – 2017 behöva bygga/ skapa 54 nya platser för att möta det behov 
som fanns på efterfrågan utav bostad för äldre. Tanken var då att upplåta den sk 
”Emgårdska tomten” till ett privat företag som skulle bygga ett nytt vårdboende 
tillsammans med Treklövern som skulle uppföra ett Trygghetsboende på samma 
plats. Utöver detta fanns planer på att låta bygga ett gruppboende med 6 - 8 platser 
för personer med funktionsnedsättning. 
Resultatet av valet 2014 omintetgjorde dessa planer.

Utveckling
Det vi vet med säkerhet är att våra äldre idag har andra krav på sitt ”hem”. Vid en 
studie genomförd i Göteborgs Stad utav Högskolan Halmstad svarade de äldre på 
frågan:  Hur stor bostad vill du ha om du ej kan bo hemma i din nuvarande bostad? 
Här var det överlägset tvårummare som toppade statistiken 

Vi går mot en mer individualiserad äldreomsorg där jag vill ha mina behov och 
önskemål uppfyllda utifrån mitt tidigare liv. Våra äldre i Klippans kommun kommer att 
efterfråga trygghetsboende i större utsträckning än idag samt möjligheten till par och 
medboende. 

Trygghetsboende med tillgång till värdinna, gemensamhetslokal och möjligheter till 
gemensamma måltider är en form av boende som saknas. Vi är övertygade om att 
detta snarast måste förverkligas i Klippan.  

Vi har också en snabb teknikutveckling att ta hänsyn till vilket kräver att vi börjar 
nyttja och använda utformad teknik som ska utgöra ett viktigt stöd för våra äldre i 
deras sociala liv. 

Gruppen 80 + ökar statistiskt med 322 personer från år 2017 till år 2026. Detta måste 
också sättas i sammanhang med hur situationen är inom vård- och omsorgsboende 
idag. Förutom att behoven av vård och omsorgsplatser ökar så ställs det ökade krav 
på flexibla lösningar för att tillgodose vårdbehoven samt kvalitetskrav på utformning 
och innehåll. Det kommer krävas långsiktiga och hållbara lösningar för att möta 
framtidens behov i kommunen senast 2020. 
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7 november 2017
Framtida behov
Idag har 13 % av alla > 80 år en plats på ett vårdboende. Med den ökning som är 
prognosisterad till år 2026 kommer behovet av det skälet att öka med 42 platser och 
totalt behöva omfatta 173 platser inom området Vårdboende. Utöver detta är det 
sannolikt så att det finns ett mörkertal när det gäller de som skulle vilja ha men ej 
ansökt om en plats på ett vårdboende. Detta ger grund för att öka antalet med 54 
platser, vilket är normalantal vid nybyggnation. Med hänsyn till kvalitén på övriga 
Vårdboenden uppskattar vi det reellla behovet till ytterligare 54 platser för att ersätta 
Åbyhem, Bågen samt ytterligare ett vårdboende med c:a 20 platser. 
Behovet för Klippans kommun skulle då uppgå till totalt 185 platser, dvs en utökning 
med 58 platser totalt jmf med idag. 

Tillsammans med ökningen av äldre > 80 och ett framsynt förhållningssätt utgör detta 
grund för att utgå från ett behov av att skapa förutsättningar för 108 nya platser (54 
helt nya och 54 som ersätter befintliga platser) i framtida vårdboenden. 

Vi är också starkt övertygade om att Klippans Kommun inom en snar framtid på olika 
sätt måste verka för att Trygghetsboende skapas i kommunens olika delar. Detta kan 
göras genom att stimulera privata intressenter alternativt att i ägardirektiv till 
Treklövern AB skapa förutsättningar för detta.

Beträffande behovet enligt punkt 6 i underlaget som handlar om ”Boende för 
personer med funktionsnedsättning” delar vi nämndens uppfattning.

Hans Bertil Sinclair (M) Magnus Jorsell (M)

Annette Lahti (M) Charlotta Långberg (M)
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 173

Sammanställning ansökningar föreningsbidrag avseende 2017 
SN 2017.0673

Ärendet
Skyddsjouren Ängelholm                                                          -15.000 kronor
Helsingborgs Kvinnojour                                                        -  15.000 kronor
BRIS                                                                                        - 17.740 kronor
Brottsofferjouren                                                                     - 62.599 kronor
Förslag till föreningsbidrag                                                      110 339 kronor
Hjälpas åt, RSMH-Klippan, ansöker om hyresbidrag på 277 656 kronor samt 
verksamhetsbidrag på 52 000 kronor totalt 329 656 kronor för hela verksamheten.
Hans-Bertil Sinclair yrkar att bidrag ska beviljas enligt gällande riktlinjer till samtliga 
föreningar som ansökt förutom Adoptionscenter Skåne och Personskadeförbundet. 
Johanna Andersson ansluter sig till Hans-Bertil Sinclairs yrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-09-20 Dnr. 2017.0673-1 och 2017-10-17, Dnr. SN.2017.0673-6.
Sammanställning ansökningar föreningsbidrag avseende verksamhetsår 2017, Dnr. 
SN.2017.0673-5
Tjänsteskrivelse Verkasamhetsbidrag Hjälpas åt 2017, Dnr. SN.2017.0673-34
Föreningsanslag 2017 - Övriga Organisationer Samlat, Dnr. SN.2017.0673-4
Sammanställning, Dnr. SN.2017.0673-2
Verksamhetsberättelse Åsbobygdens Neuroförbund, Dnr SN.2017.0673-7.
Verksamhetsberättelse Ängelholms DHR avdelning, Dnr SN.2017.0673-8
Verksamhetsberättelse Bjäre Åsbo Psoriasis Avd, Dnr SN.2017.0673-9
Verksamhetsberättelse Adoptionscentrum Skåne, Dnr SN.2017.0673-10
Verksamhetsberättelse Nordvästra Skånes Diabetesförening, Dnr SN.2017.0673-11
Verksamhetsberättelse Personskadeförbundet RTP, Dnr SN.2017.0673-12
Verksamhetsberättelse BRIS Region Syd, Dnr SN.2017.0673-13
Verksamhetsberättelse Helsingborgs kvinnojour, Dnr SN.2017.0673-14
Verksamhetsberättelse Hjärt- och lungsjukas förening, Dnr SN.2017.0673-15
Verksamhetsberättelse Brottsofferjouren, Dnr SN.2017.0673-16
Verksamhetsberättelse Skyddsjouren i Ängelholm, Dnr SN.2017.0673-17
Verksamhetsberättelse Hjälpas Åt, Dnr SN.2017.0673-18

Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med Hans-Bertil Sinclairs förslag.
__________________

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174

Samlad Bidragshandläggning till föreningslivet 
SN 2017.0752

Ärendet
Socialförvaltningen föreslår att man samlar all bidragshantering till föreningslivet, den 
ideella sektorn under en nämnd.
Anna Fritzheimer och Arne Grau Amnér föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-10-15, Dnr SN.2017.0752-1.

Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå till kommunstyrelsen att föreslå till 
kommunfullmäktige att besluta att Socialnämnden från 20180101 lämnar över ansvaret 
för de bidrag som hittills handlagts av Socialnämnden till Kultur- och fritidsnämnden och 
att medel för tillkommande föreningars bidrag överförs till Kultur- och fritidsnämndens 
budget.
______________________

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 175

Förslag på sammanträdestider 2018 
SN 2017.0751

Ärendet
Förslag till sammanträdesplan för SN och SU år 2018:
Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun

SN 31 28 28
(heldag)

   25
 30 27

SU 18 8    1, 22 12 3, 24 14
       
Månad Jul Aug Sep Okt Nov Dec

SN  29 26
(heldag) 24 28 19

SU 5 9, 30 20    11  1, 22 13

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-09-13, Dnr SN.2017.0751-1

Beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa sammanträdesplanen, med den ändringen att 
Socialnämnden ska sammanträda kl. 18.00 och Sociala utskottet kl. 15.00.
_______________

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 176

Delegationsärende 
SN 2017.0013

Ärendet
Sociala utskottet
SU 2017-09-21   §§ 325 - 350
SU 2017-10-12   §§ 351 - 379
Delegationsrapport
2017-08-01 – 2017-08-31                        Enhet Barn, unga o familj, Enhet för 
Vuxna, Enhet för ÄO, Enhet för LSS
2017-09-01 – 2017-09-30                        Enhet Barn, unga o familj, Enhet för 
Vuxna, Enhet för ÄO, Enhet för LSS
Inkomna domar och beslut
Förvaltningsrätten i Malmö
Dom: 2017-08-31 Mål nr 5519-17 avseende bistånd enligt socialtjänstlagen.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Beslut: 2017-09-07 Mål nr 2500-17 Upphörande av vård enligt LVU.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Förvaltningsrätten i Malmö
Dom: 2017-10-03 Mål nr 3187-17  avseende bistånd enligt socialtjänstlagen.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Beslut: 2017-10-04 Mål nr 10306-17 Omedelbart omhändertagande jml 6 § LVU;
Beslut: Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet.
Kammarrätten i Göteborg
Beslut: 2017-09-01 Mål nr 2011-17 Upphörande av vård enligt LVU.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Helsingborgs Tingsrätt
Dom: 2017-08-21 Mål nr T 3225-17  avseende särskilt förordnad vårdnadshavare.
Dom: Tingsrätten förordnar XX till särskild förordnad vårdhavare för XX XX.

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
________________

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§177

Borttagen på grund av Sekr.

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§178

Borttagen på grund av Sekr.

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§179

Besök på Väpnaren

Ärendet
Socialnämnden gör verksamhetsbesök på Väpnaren mellan 13.00-14.30.
 
 

Paragrafen är justerad
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