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§90

Val av ledamöter till Socialutskott

Ärendet
Bo Malmberg (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialutskottet. Förslag från 
socialnämnden till ny ledamot är Johanna Andersson (C).
Johanna Andersson (C) ersättare i socialutskottet har avsagt sig uppdraget. Förslag från 
socialnämnden till ny ersättare är Bo Malmberg (C).

Beslut
Socialnämnden beslutar att Johanna Andersson (C) blir ledamot i socialutskottet samt att 
Bo Malmberg (C) blir ersättare i socialutskottet.
_____________
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§ 91

Budgetuppföljning mars 2017 
SN 2017.0011

Ärendet
Socialnämnden har ett prognostiserat underskott motsvarande 5 850 tkr.
Nämnd och ledning har en prognostiserad positiv avvikelse på 1 600 tkr.
Förvaltningsledningen har ett prognosticerat överskott om 1 600 tkr som bland annat 
beror på vakanta tjänster som ej har hunnit ersättas.
Avdelningen för IFO/LSS har en prognostiserad negativ avvikelse om 1 850 tkr.
Barn och unga har i uppdrag att arbeta in delar av det underskott som visas i mars och har 
därför en prognos på -1 000. Enheten för vuxna har ett prognostiserat underskott på 550 
tkr beroende på ökade kostnader för placeringar. Enheten för arbete och sysselsättning 
har ett prognostiserat underskott med 300 tkr som beror på lägre intäkter än budgeterat.

Avdelningen för Äldreomsorg har ett prognostiserat underskott motsvarande 5 600 tkr.
5 000 tkr av underskottet tillfaller hemtjänsten. En mindre del beror på en ökad vårdtyngd 
som kräver dubbelbemanning som ej ersätts i resursfördelningen. En annan orsak är ett 
högre verkställande av delegerade HSL-insatser än schablontiden motsvarande 20 %. Den 
största orsaken till hemtjänstens avvikelse ligger på utökade personalkostnader. 
Tillsättningen av tjänster samt vikarier överskrider antalet beviljade timmar samt 
tillgängliga resurser. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att anpassa bemanningen till 
beviljade timmar samt effektivisera verksamheten.

Särskilda boenden har en negativ prognos om 800 tkr. Åbyhem har en ökad vårdtyngd 
som kräver dubbelbemanning. Det är svårigheter att effektivisera bemanningen på grund 
av två våningsplan. Enheten för bistånd och LSS handläggning har ett prognostiserat 
underskott på 300 tkr.
Enheten för Hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL) har en positiv prognos om 500 tkr som 
beror på vakanta tjänster under året.

Förvaltningen ser allvarligt på det prognostiserade underskottet och kommer att 
kontinuerligt vidta nödvändiga åtgärder. Minskningen av antalet årsarbetare inom 
hemtjänsten kommer i första hand att påverka det administrativa arbetet.
Samtliga enheter med budgetunderskott har arbetat fram handlingsplaner med åtgärder 
för minskad avvikelse. Risk- och konsekvensanalys genomförs inom aktuella enheter.
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Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse av Socialchef Agneta Hugander och Ekonom Catrin 
Ragnvid
daterad 170419                                                              SN 2017.0011-14
Budgetutfall för jan – mars                                             SN 2017.0011-15
Åtgärdsplan, hemtjänsten                                              SN 2017.0011-13
Placeringstatistik                                                            SN.2017.0011-12
Socialnämnden anmärker att i åtgärdsplanen för att minska hemtjänstens 
budgetunderskott beräknas effekter som en besparing.
Åtgärdsplanens syfte är att anpassa verksamheten till fastställda budgetramar samt att 
effektivisera hemtjänstens arbete. Detta ser inte nämnden som en besparing.

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen samt uppdra åt förvaltningen att senast under 
maj månad anpassa bemanningen till befintliga budgetramar.
___________________
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§ 92

Förvaltningsinformation 
SN 2017.0010

Ärendet
Socialchef Agneta Hugander informerar om att hon varit inbjuden på SPF Ljungbyheds 
månadsmöte i april. Det var en bra dialog och det kom upp ett flertal viktiga frågor som 
SPF ville skicka med Agneta till Socialnämnden och förvaltningen. Dels ville de att 
förvaltningen funderade på hur deras målgrupp skulle kallas i brukligt tal. De var ej nöjda 
med ”brukare” som tidigare har varit vedertaget och används fortfarande. Vidare påtalade 
de att det är viktigt att se över olika boendeformer för äldre. Likaså att inte alla boenden 
ska förläggas i centralorten Klippan. Socialchefen tog även upp gällande mat och 
matdistribution för äldre som fått detta beviljat i bistånd. Det finns planer på förändringar 
kring mat och matdistribution och det Agneta informerade om hade mötesdeltagarna 
inget att invända mot.
Det finns idag 10 personer som väntar på plats på något av kommunens vård och 
omsorgsboende (säbo).
Margaretha Sturesson har fått tjänsten som avdelningschef IFO/LSS. Alla 3 grupperna, 
arbetsgivare, medarbetarna och de fackliga organisationerna var eniga i att erbjuda 
Margaretha tjänsten.
En genomlysning av LSS-verksamheten är precis påbörjad. Den finansieras av 
kommunledningen och samma företag, Planum organisation AB har fått uppdraget. I 
denna genomlysning där uppdraget är likartat tidigare IFO-verksamheten ska även ingå 
att titta på möjligheterna att upphandla personlig assistent verksamheten.
Agneta informerar även om inkommen skrivelse ”Angående socialnämndens protokoll” 
daterad 17-04-24 med dnr SN 2017.0174-5.007 som även är sänd per mail till alla i 
Socialnämnden. Revisionen önskar få socialnämndens synpunkter på rubricerad fråga 
senast den 15 augusti 2017. Agneta anser att svaret till Revisionen bör lämnas till 
socialnämnden i maj då även 2 andra yttrande ska vara besvarade och sändas till 
Revisionen.
Socialnämndens ordförande Gunilla Svensson tar upp frågan gällande att nämnd och 
tjänstemän ska bjuda in till ”dialogmöte” i olika sammanhang när det uppkommer frågor 
som rör många kommuninvånare. Alla är överens och tycker detta är ett bra sätt att nå ut 
med information.

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
_______________
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§ 93

Handlingsplan utifrån genomlysning av Individ- och familjeomsorgen 
i Klippans kommun 
SN 2017.0288

Ärendet
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.
Framtagandet av handlingsplanen har till största möjliga del skett i samverkan med 
berörda chefer och medarbetare med Socialnämndens övergripande inriktning som grund. 
Vissa delar av förslagen till åtgärder ligger inte inom nämndens eget ansvarsområde, här 
rekommenderas nämnd och förvaltning att snarast informera, inleda dialog med samt 
finna konkreta samverkans-/besluts forum med ansvarig nämnd och förvaltning.
Socialnämnden antog 17-03-29 förvaltningens Strategi och handlingsplan för arbete med 
placeringskostnader inom IFO/LSS. Till handlingsplanen bifogades den strategi gällande 
öppenvård och externt köpt vård som förvaltningen under ledning av tf avdelningschef 
IFO/LSS utarbetat. De utpekade områdena var då redan igångsatta i förvaltningen i syfte 
att styra arbetet i linje med uppdraget att genom tidiga insatser i det egna hemmet och den 
egna miljön minska antalet placeringar och komma tillrätta med det stora antalet externa 
placeringar och de höga kostnader detta medför.
Genomlysningens perspektiv har varit att av tillgängliga resurser få ut en verksamhet av 
så god kvalitet som möjligt. Arbetet med genomlysningen har visat att det finns 
möjligheter att förbättra styrning, målinriktning och arbetsformer, för att ge bättre resultat 
av insatta resurser och en förbättrad ekonomi. Planum Organisation AB är övertygad att 
det med olika insatser går att bryta den höga kostnadsutvecklingen och obalansen 
gentemot budget.

Genomlysningen har i analysen beaktat de tre frågeställningar som bildar grund för 
uppdraget:
- Vilka behov har målgrupperna idag och hur löser verksamheten dem?
- Hur är förutsättningarna att bedriva en effektiv verksamhet i de aktuella enheterna?
- Hur sker uppföljning av verksamhet och ekonomi?

Genomlysningen skulle, förutom att innehålla en analys, även utmynna i konkreta förslag 
till utveckling.
Förvaltningens handlingsplan föreslår åtgärder som främst syftar till att:
- Vrida arbetet från placeringar till förebyggande insatser och öppenvård
- Insatser för gemensamma verksamheter med förskola och skola
- Utveckla tydliga arbetsformer och begränsa samtidigt utredningsarbetet
- Insatser för en bättre uppföljning av ekonomi och verksamhet, att ekonomi- och 
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kvalitetssäkra insatserna.

Handlingsplanen ska följas upp 17-11-30, 18-05-31, 18-11-30 och revideras vid behov.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse av socialchef Agneta Hugander och tf. avd.chef IFO/LSS
Margaretha Sturesson                                 Dnr SN 2017.0288-2.751
Förvaltningens handlingsplan                      Dnr SN 2017.0288-3.751
Slutrapport av genomlysningen                   Dnr SN 2017.0288-1.751

Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till handlingsplan med åtgärder för att 
säkerställa ändamålsenlig utveckling av individ- och familjeomsorgen.
Uppföljningarna av handlingssplan ska redovisas för socialnämnden efter planens 
beslutade uppföljningar 17-11-30, 18-05-31, 18-11-30.
_____________________
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§ 94

Uppföljning utav entreprenadverksamhet Väpnaren, Förenade Care 
SN 2017.0271

Ärendet
Granskningen har genomförts genom intervju med verksamhetschef Gunilla Sjunner, 
personal som arbetar på Väpnaren, boende på Väpnaren samt journalgranskningar.

Uppföljningen och egenkontrollen en fastlags struktur och man tittar bland annat på det 
systematiska förbättringsarbetet bedriv t.ex. processer och rutiner, samverkan, riskanalys 
och utredning av avvikelser samt förbättrande åtgärder i verksamheten. Man tittar vidare 
på personalens kompetensutveckling, medverkan i kvalitetsarbetet och hur 
dokumentation görs.

Upprättat avtal mellan Klippans Kommun och Förenade Cares driftansvariga för 
Väpnaren ger goda förutsättningar till insyn och uppföljning av kvaliteten i verksamheten 
till gagn för våra kommuninvånare som är i behov av vård och omsorg inriktning 
äldreomsorg.

Resultat
Egenkontrollen och uppföljning utav entreprenaden Väpnaren, Förenade Care visar på att 
verksamheten drivs med:
• Trygg och säker vård för våra äldre kommuninvånare.
• Meningsfull vardag för våra äldre kommuninvånare.
• Den enskildes delaktighet hur dagen ska se ut för den enskilde.
• Det finns ett kvalitetsledningssystem med centrala och lokala rutiner.
• Systematisk utvecklings- och förbättringsprocesser som planeras, genomförs, följs upp 
och utvärderas.
• Fokus på medarbetarens möjlighet till delaktighet och påverkansmöjligheter.
• Tydlig kompetensutvecklingsplan på individ, grupp och organisationsnivå.

Utvecklingsområden:
• Den enskildes delaktighet kring den egna vården ska tydliggöras.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse av Socialchef Agneta Hugander och MAS Susanne 
Sorman Dnr SN 2017.0271-3.780
Tillsynsrapporten Väpnaren daterad 170322               Dnr SN 2017.0271-2.780
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Beslut
Socialnämnden godkänner uppföljningen av Väpnaren, Förenade Care.
______________
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§ 95

Tillsynsansvar för servering av folköl 
SN 2017.0282

Ärendet
Kommunfullmäktige har 2013-11-26, § 102, beslutat att ”Tillsynsansvaret enligt 
Tobakslagen, Lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt Alkohollagen, vad 
gäller servering av och detaljhandel med folköl överlåts i sin helhet till Söderåsens 
Miljöförbund från den 1 januari 2014.”
Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutade å sin sida 2013-12-10, § 124, att 
”Söderåsens miljöförbund tar över tillsynsansvaret enligt tobakslagen, lag om handel med 
vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen vad gäller detaljhandel med folköl i 
Klippans kommun”
Det finns en diskrepans mellan de två besluten vad avser tillsynen av servering av folköl. 
Kommunen har beslutat att lämna denna tillsyn till miljöförbundet men miljöförbundet 
har inte beslutat att ta emot uppdraget. Detta har lett till en otydlig ansvarsfördelning.
Klippans kommun utför tillsyn avseende servering av alkohol och de serveringsställen 
som enbart serverar folköl är vid dags dato endast två.
Efter dialog med Söderåsens miljöförbund föreslår Socialförvaltningen att 
tillsynsansvaret för servering av folköl kan åligga kommunen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse av Socialchef Agneta Hugander och Förvaltningsjurist 
Anna Fritzheimer, Dnr SN2017.0282-2.702
Protokoll Kommunfullmäktige 2013-11-26, § 102, Dnr SN2017.0282-3.702
Sammanträdesprotokoll, Söderåsens miljöförbunds direktion 2013-12-10, § 124, Dnr 
SN2017.0282-4.702

Beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige med ändring av Kommunfullmäktiges 
beslut 2013-11-26 § 102, fastställer att Klippans kommun har tillsynsansvaret för 
servering av folköl.
_________________
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§ 96

Redovisning rapportering ej verkställda beslut 4:e kvartalet 2016 
SN 2017.0299

Ärendet
 

Under perioden 161001-161231 har följande ej verkställda beslut 
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg.
 
Ärende Beslut/verkställt Skäl till fördröjning

Kontaktperson LSS Avbrott 150530/170306 Rekrytering kontaktperson 
(yttrande skickat till IVO)

Boende med särskild service 
LSS 160120/ Erbjuden plats (yttrande skickat 

till IVO)
Boende med särskild service 
LSS 160613/ Enskild meddelat att behov ej 

längre finns
Boende med särskild service 
LSS 160629/ Tackat nej till erbjuden plats

Boende med särskild service 
LSS 160704/ Har erbjudits extern placering

Boende med särskild service 
LSS 161108/170307 Har stått i kö

Kontaktperson LSS 160909/ Ej funnit lämplig uppdragstagare
Kontaktperson LSS 160222/170220 Ej funnit lämplig uppdragstagare

Korttidsvistelse LSS 160414/170224 Kommunikationsmisstag 
(yttrande skickat till IVO)

Ledsagarservice LSS 161220 Ej funnit lämplig uppdragstagare

Avlösning SoL 160809/170224 Ärendet avslutat på egen 
begäran

Daglig verksamhet LSS 161206/ Tackat nej till erbjuden plats
Särskilt boende SoL 160926/170130 Avböjde erbjuden plats
Särskilt boende SoL 161102/170220 Sjukhusvistelse
Särskilt boende SoL 161201/170301 Tackat nej till erbjuden plats
Sysselsättning SoL 161024/ Ej deltagit i beviljad insats

Kontaktperson SoL 161111/ Enskild meddelat att ej längre 
önskar beviljad insats.
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Beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
______________________
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§ 97

Socialnämndens yttrande över "Motion gällande framtidens 
äldreomsorg i Klippans kommun" 
SN 2017.0185

Ärendet
Yttrande
Kommunfullmäktige har den 25 oktober 2016 § 88 beslutat att remittera till 
socialnämnden Vänsterpartiets motion, gällande framtidens äldreomsorg i Klippans 
kommun, för yttrande.
Socialnämnden har i beslut den 29 juni 2016 § 96 gett förvaltningen i uppdrag att utreda 
Framtida boende inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Utredningens syfte 
är att kartlägga nuvarande boendestruktur för särskilda boenden i kommunen. 
Socialnämndens ambitioner är att tillgodose behoven av ändamålsenliga särskilda 
boendeformer inom äldreomsorgen samt funktionshinderomsorgen. Utredningen ska 
genomlysa nuvarande och kommande volymutvecklingar, mångfalden i boendeformer 
samt omvärldsbevakning.
Socialnämnden bedömer att beslut om att utreda Framtida boende i Klippans kommun 
kommer att belysa frågeställningar som lyfts i motionen från Vänsterpartiet samt att 
ingen parallell utredning bör startas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens yttrande över "motion gällande framtidens äldreomsorg i Klippans 
kommun", Dnr SN 2017.0185-2.771
§ 88 KF Motion gällande framtidens äldreomsorg i Klippans kommun, Dnr SN 
2017.0185-1.771

Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över motionen gällande 
framtidens äldreomsorg i Klippans kommun.
___________________
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§ 98

Inköpsrutin 
SN 2017.0298

Ärendet
Förvaltningsjurist Anna Fritzheimer informerar om att det sedan 1 ½ år finns en 
inköpsgrupp i förvaltningen som administrerar alla inköp. Syftet är att ha kontroll och 
samordning av alla inköp som sker i förvaltningen. Inköpsgruppen mottagningsattesterar 
alla köp och ansvarig chef beslutsattesterar. Uppföljning av rutinen ska göras, det finns 
även en löpande kontroll gällande inköp då det ständigt är nya upphandlingar som görs 
för olika varugrupper.
Beslutsunderlag
Förvaltningens Inköpsrutin                                   Dnr SN 2017.0298-2.051

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
____________________
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§99

Sekretessärende - Faderskapsutredning
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§100

Sekretessärende - Faderskapsutredning
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§101

Sekretessärende - Faderskapsutredning
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§102

Sekretessärende - Faderskapsutredning
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§103

Sekretessärende - Faderskapsutredning
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§104

Sekretessärende - Vårdnadsöverflyttning
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§105

Sekretessärende - Vårdnadsöverflyttning
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§106

Sekretessärende - Vårdnadsöverflyttning

24 (27)



PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-04-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§107

Sekretessärende - Vårdnadsöverflyttning

25 (27)



PROTOKOLL
Socialnämnden
2017-04-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108

Delegationsärende 
SN 2017.0013

Ärendet
Socialutskottet
SU 2017-03-30 §§ 97 - 128
Delegationsrapport
2017-02-01 – 2017-02-28     Enhet Barn, unga o familj
                                              Enhet för Vuxna
                                              Enhet för ÄO
                                              Enhet för LSS
2017-03-01 – 2017-03-31     Enhet Barn, unga o familj
                                              Enhet för Vuxna
                                              Enhet för ÄO
                                              Enhet för LSS
 
Förvaltningsrätten i Malmö
Saken: 2017-02-28 Mål nr 884-17 avseende Färdtjänst.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Saken: 2017-03-17 Mål nr 378-17 avseende bistånd enligt socialtjänstlagen, särskilt 
boende.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Kammarrätten i Göteborg
Saken: 2017-03-14 Mål nr 150-151-17 avseende Beredande av vård av unga LVU.
Dom: Kammarrätten avslår överklagandet.

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
______________________
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§ 109

Informationsärende 
SN 2017.0014

Ärendet
Klippans kommun 
Protokoll 170328, Kommunfullmäktige
§34 Ny organisation arbetsmarknad och integrationsfrågor i Klippans kommun
Kommunfullmäktiges beslut:
1.      En samorganisering av arbetsmarknadsfrågor, frivilliga skolformer samt 
kommunens operativa integrationsarbete möjliggörs genom att utbildningsnämnden 
övertar ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna och det operativa integrationsarbetet från 
socialnämnden respektive kommunstyrelsen.
2.      I 2017 års driftsbudget överförs 2 702 000 kronor, vilket motsvarar nettokostnaden 
för kommunens arbetsmarknadsorganisation, från Socialnämnden till Barn- och 
utbildningsnämnden.
IVO Inspektionen för vård och omsorg
Beslut 170412 Dnr 8.5-38999/2016-5
Vårt Dnr SN 2016.0905.753
Ärendet: Tillsyn av barn och familjeärende i Klippan.
Beslut: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet.
Skäl för beslutet: IVO har inlett aktuellt tillsynsärende med anledning av att det 
inkommit uppgifter om att socialnämnden i Klippans kommun fattat beslut om placering 
av barn och unga på HVB-hemmet Tomasdal. IVO konstaterar att motstridiga uppgifter 
lämnats från nämnden respektive AX2 AB kring huruvida det förelåg entreprenadavtal 
samt vilken information som lämnats avseende om AX2 AB haft tillstånd för att bedriva 
HVB-verksamhet på HVB Tomasdal.
Socialnämnden 170125 § 13
Ordförande Gunilla Svensson (S) informera om beslutet som togs på socialnämnden i 
januari -17 gällande byte av heldag. Beslutet innebär att det är socialnämnd kl 18.00 på 
septembermötet (170927) och heldag på oktobermötet (171025).

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
______________________
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