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PROTOKOLL
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§138

Förvaltningsinformation

Ärendet
Socialchef Agneta Hugander informerar att ingen ny information föreligger sedan 
föregående nämndsmöte. Den nya organisationen börjar falla på plats och förberedelser 
pågår för det nya året.
 

Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2018-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 139

Föreningsbidrag avseende 2018 
SN 2018.0741

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-15 § 89 att all bidragshantering som 
Socialnämnden handlägger överförs till Kultur- och fritidsnämnden undantaget från 
bidrag gällande kvinnojourer.
Totalt överförs 376 500 kronor från Socialnämden till Kultur- och fritidsnämnden för år 
2018.
Skyddsjouren i Ängelholm ansöker om bidrag på 3,5 kronor per invånare för år 2018.
Helsingborgs kvinnojour ansöker om bidrag på 30 000 kronor för år 2018.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Sammanställning ansökningar föreningsbidrag avseende 2018,
  Dnr 2018.0741-1
Ansökan med verksamhetsberättelse Skyddsjouren i Ängelholm, Dnr 2018.0359-1
Ansökan med verksamhetsberättelse Helsingborg kvinnojour, Dnr 2018.0299-1

Beslut
1. Socialnämnden beviljar bidrag till Skyddsjouren i Ängelholm om 3,5 kronor/invånare 
per den 19 december 2018.
2. Socialnämnden beviljar bidrag om 30 000 kronor till Helsingborgs kvinnojour för år 
2018.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2018-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 140

Budgetuppföljning november 2018 
SN 2018.0040

Ärendet
Fram till och med sista november 2018 har Socialförvaltningen ett ackumulerat 
underskott på – 1 648 tkr. Per sista november redovisar nämnd och ledning ett överskott 
på 1 070 tkr, avdelningen för äldreomsorg redovisar ett underskott på – 3 350 tkr och 
avdelningen för IFO/FO redovisar ett överskott på 632 tkr.
Flera större kostnadsposter är varken registrerade eller uppbokade i ekonomisystemet 
därav stämmer inte redovisningen av nämndens ackumulerat underskott på – 1 648 tkr 
med det faktiska utfallet. Ej redovisade kostnader för oktober/november tillhör personlig 
assistans, 20 första timmarna, externa placeringar barn & unga samt vuxna och ej 
utbetalt/bokfört försörjningsstöd.

För att reducera nämndens befarande underskott i början på året har nämnden antagit 
förvaltningens åtgärdsplan med ett antal åtgärder i syfte att reducera det ekonomiska 
underskottet. Med de åtgärder som beskrivs i planen prognostiserar förvaltningen ett 
underskott på – 7 400 tkr för helåret 2018 inkl. den tillfälliga korttidsavdelningen på 
Åbyhem.

Nämnd och ledning har per sista november 2018 ett överskott på 1 070 tkr och 
prognostiserar för helåret ett överskott på 600 tkr.

Avdelningen för äldreomsorg har per sista november ett ackumulerat underskott 
motsvarande – 3 350 tkr och har en helårsprognos för 2018 motsvarande - 3 250 tkr.

Inom äldreomsorgen är det fortsatt enheten för bistånd som har störst negativ 
budgetavvikelse motsvarande -1 415 tkr och en prognos på - 1 400 tkr. Anledningen till 
enhetens budgetavvikelse är dels externa korttidsplaceringar i början av året men även 
volymökning på biståndstimmarna inom hemtjänsten utöver budgeten.

Redovisningsmässigt har förvaltningen valt att lägga den tillfälliga korttidsavdelningen 
under ledningsenheten på äldreomsorgen som visar på ett ackumulerat underskott 
motsvarande – 2 473 tkr per siste november och ett prognostiserat underskott på - 2 000 
tkr. Anledningen till öppnandet av den tillfälliga korttidsavdelningen är att undvika 
externa placeringar samt att reducera kostnadsutvecklingen för verksamheten.

Bemanningsenheten redovisar ett ackumulerat överskott motsvarande 634 tkr per sista 
november och prognostiserar ett överskott på 900 tkr.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Hemtjänsten redovisar sammantaget ett ackumulerat underskott motsvarande
- 2 672 tkr per sista november och prognostiserar ett underskott på – 3 130 tkr. Skälen till 
den prognostiserade avvikelsen inom hemtjänsten är att kostnader för bemanningen 
överstiger erhållna intäkter.

Vård- och omsorgsboendena redovisar sammantaget ett ackumulerat underskott 
motsvarande - 384 tkr per sista november och prognostiserar ett underskott på
-470 tkr. Kortvårdsenheten redovisar ett underskott per sista november på – 385 tkr och 
prognostiserar ett underskott på – 400 tkr.
Anledningen till underskottet är behov av tillfälliga ökningar i bemanningen pga av att 
verksamheten har drabbats av en bakteriespridning vilken i sin tur har ställt högre 
vårdhygieniska krav på omvårdnadspersonalen. Samtidigt har vid flera tillfällen inträffat 
oförutsedda händelser där individer avvikit från sina avdelningar.

Rehab- samt hälso- och sjukvårdsverksamheten redovisar tillsammans ett överskott 
motsvarande 2 583 tkr per sista november och prognostiserar ett överskott på 2 150 tkr 
som till stor del beror på vakanta tjänster.

I novemberuppföljningen är det svårast att redovisa ett korrekt ackumulerat resultat för 
avdelningen IFO/FO då de största posterna avseende ej redovisade/uppbokade kostnader 
hänförs till avdelningen. För helåret 2018 prognostiserar avdelningen ett underskott 
motsvarande – 4 750 tkr. Anledningen till att avdelningen inte når en budget i balans vid 
årets slut är delvis att tidplanen för åtgärderna i åtgärdsplanen förskjutits något dels för att 
det finns eftersläpningar på kostnaderna efter vidtagna åtgärder. Samtidigt har vissa 
placeringstider på institution förlängs.

Inom IFO/FO är det fortsatt enheten för vuxna som har störst negativ budgetavvikelse 
samt och en prognos på – 3 750 tkr som till störst del beror på externa placeringar på 
LSS-boende och skyddat boende.

Ledningsenheten för IFO/FO har ett ackumulerat överskott på 1 024 tkr per siste 
november och prognostiserar ett överskott på 1 000 tkr vid året slut pga. att förvaltningen 
valt att tillskjuta migrationsmedel för att finansiera ärenden inom verksamheten för 
skyddat boende.

Enheterna för LSS-boende samt korttid har ett sammantaget underskott på – 1 237 tkr per 
siste november och ett prognostiserat underskott på – 1 750 tkr varav -1 150 tkr avser 
boendet Ängen som startades i oktober och saknar budget för innevarande år under detta 
ansvaret. Budgetmedel ligger kvar på Enheten för vuxna.

Enheten för uppdragstagare har ett ackumulerat underskott på - 383 tkr och ett 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

prognostiserat underskott på - 400 tkr.

Enheten för barn, unga och familj har ett ackumulerat överskott på 528 tkr och en 
prognos på en budget i balans.

Enheten för stöd i vardagslivet har ett ackumulerat underskott på - 46 tkr och ett 
prognostiserat underskott på – 100 tkr.

Enheten för daglig verksamhet har ett ackumulerat överskott på 328 tkr och ett 
prognostiserat överskott på 250 tkr.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - budgetuppföljning november 2018, Dnr 2018.0040-18

Beslut
Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen och lägger den till handlingarna samt 
uppdrar till förvaltningen att redovisa nästa budgetprognos vid sammanträdet i mars 
2019.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 141

Avgifter inom Socialförvaltningen 
SN 2018.0722

Ärendet
Förvaltningsjurist Anna Fritzheimer informerar att år 2016 antogs nya avgifter inom 
socialnämndens ansvarsområde. Under den tid som förflutit sedan dess har det visat sig 
att det systemet som då valdes, i sina delar, är svårt att överblicka för såväl brukare som 
personal. Ett behov har därför funnits att åter se över avgiftssystemet med målet att 
förenkla.
Socialförvaltningen har framställt förslag till förändringar som bedöms finnas, jämte 
konsekvensbeskrivningar dels för de enskilda brukarna, dels för Socialnämnden. Dessa 
framgår av bilaga.
 
Yrkande
Magnus Carlsson (S) yrkar på att ärendet återremitteras då intresseorganisationerna bör få 
yttra sig om de nya avgifterna.
Christian Hendlertz (SD) yrkar återremiss av ärendet.
Ordförande Gunilla Svensson (S) yrkar på att nämnden beslutar enligt förslag, med 
tillägg att förslaget till avgifter förankras i intresseorgansiationerna innan 
Kommunstyrelsen fattar beslut.
 
Ordförande Gunilla Svensson (S) ställer proposition på att återrmitera ärendet och på att 
avgöra ärendet idag och finner att ärendet återremitteras för inhämtning av synpunkter 
från intresseorganisationer.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - avgifter inom socialförvaltningen, Dnr 2018.0772-1
Avgifter inom Socialförvaltningen – Förslag och konsekvensbeskrivning, Dnr 
2018.0772-2
Avgifter inom Socialförvaltningen - Broschyr

Beslut
Socialnämnden återremitterar ärendet för att inhämtning av synpunkter från 
intresseorganisationerna.
____
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Beslut skickas till 
Anna Fritzheimer
Josefine Hooper
Catrin Ragnvid

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 142

Delegeringsordning 
SN 2018.0725

Ärendet
Nuvarande delegeringsordning beslutades av Socialnämnden i december 2016 efter att en 
viss översyn skett för att uppdatera lagstiftning m.m. Det har dock återstått ett behov av 
en grundligare översyn och omarbetning då delegeringsordningen upplevts svår att hitta i 
och några punkter finns på flera ställen och andra saknas helt.

Under 2018 har ett arbete pågått med att ta fram en ny delegeringsordning genom 
beslutskartläggning utifrån gällande lagstiftning samt bedömning av lämplig 
delegeringsnivå. I bilaga till tjänsteskrivelsen framgår förvaltningens förslag till ny 
delegeringsordning.
 
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera ärendet.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - förslag till delegeringsordning, Dnr 2018.0725-1
Socialnämndens delegeringsordning, Dnr 2108.0725-2, bilaga SN § 142/18.

Beslut
Socialnämnden antar Delegeringsordning enligt bilaga SN § 142/18.
____

Beslut skickas till 
Anna Fritzheimer
Ann Lundqvist

Paragrafen är justerad
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POLICY – PLAN  l  RIKTLINJER – STRATEGI  l  HANDLINGSPLAN – RUTIN – ANVISNING

Delegeringsordning Socialnämnden 

Beslutad av: Socialnämnden, 2018-12

Dokumentansvarig: Anna Fritzheimer, förvaltningsjurist

Diarienummer: SN.2018

Senast reviderad: 2018-12-11

Giltig till: tills vidare
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Förkortningar

AlkL - Alkohollag (2010:1622)

BrB - Brottsbalk (1962:700)

FtjL - Lag (1197:736) om färdtjänst

FB - Föräldrabalk (1949:381)

FL - Förvaltningslag (2017:900)

FPL - Förvaltningslagprocesslag (1971:291)

HSL - Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

JB - Jordabalk (1970:994)

KL - Kommunallag (2017:725)

LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

LUL - Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lag överträdare

LVM - Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

LVU - Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

OSL - Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

PSL - Patientsäkerhetslag (2010:659)

RFtjL - Lag (1997:735) om riksfärdtjänst

RB - Rättegångsbalk (1942:740)

SFB - Socialförsäkringsbalk (2010:110)

SOF - Socialtjänstförordning (2001:937)

SoL - Socialtjänstlag (2001:453)

ÄB - Ärvdabalk (1958:637)

Dnr - Diarienummer

IFO - Individ- och familjeomsorg

FO - Funktionshinderomsorg

SU - Socialutskott

SN - Socialnämnd

ÄO - Äldreomsorg

02
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Utöver ovanstående får inte heller följande beslut delegeras

Delegation Delegat Lagrum Kommentar

Beslut enligt FB SN SoL 10:5

Undantag regleras i § och omnämns i 

delegationsordningen nedan. 

Förbud eller begränsning för personer som har sitt hem inom 

kommunen att i hemmet ta emot andras barn SN SoL 5:2 och SoL 10:5

Begäran att barnbidrag ska betalas ut till den andre av 

föräldrarna, någon annan lämplig person eller nämnden. SN SFB 16:18 och SoL 10:5

Begäran att underhållsstöd ska betalas ut till den andre av 

föräldrarna, någon annan lämplig person eller nämnden SN SFB 18:19 och SoL 10:5

Umgängesbegränsning SN LVU 14§ 2st 1p och 31§

HFD 2016 ref 74 och JO 2017-12-21 dnr 

7984-2016

Hemlighållande av vistelseort SN LVU 14§ 2st 2p HFD 2016 ref 74

Övervägande av umgängesbegränsning alt. hemlighållande 

av vistelseort SN LVU 14§ 3st

Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4), 

HFD 2016 ref 74

03

Allmänt om delegation 
Delegation innebär att beslutanderätten överförs till organ eller person som är underställd nämnden. Ett beslut som är fattat på delegation betraktas som ett beslut av nämnden. 
En nämnds rätt att besluta om delegation regleras i KL 6:37-39. Delegering kan ske till presidiet, utskott, ledamot, ersättare e ller anställd i Klippans kommun. Det är möjligt för 
Socialnämnden att när som helst återkalla delegation men inte att ändra beslut fattat på delegation. Beslutet kan inte ändras i annat fall än när nämnden kan fatta ett nytt beslut. 
Beslut som kan fattas av anställd med stöd av delegation får även fattas av överordnad chef.  

Kompletterande beslutanderätt 
I fall då beslut inte kan avvaktas kan nämnden uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar. Det kallas 
kompletterande beslutanderätt och reglers i KL 6:39.  För mandatperioden 2015-2018 har socialnämnden beslutat om kompletterande beslutsrätt i Dnr SN 2015.0185.750.

Firmateckningsrätt 
Socialnämnden följer de regler gällande firmateckning som anges i Klippans författningssamling, fastställd av kommunstyrelsen 2012-06-13, § 83.  Avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutas av socialnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid dennes förfall för denne i tur och ordning av förste vice ordöranden och andre vice 
ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen eller, då denne har förfall verksamhetschef för ÄO eller IFO/FO alternat ivt kommunjuristen.  Avtal, andra handlingar och 
skrivelser i övrigt (dvs. handlingar som inte kräver beslut av Socialnämnden eller som tjänsteman kan besluta på delegation f rån nämnden) ska: 
- för socialförvaltningen undertecknas av socialchefen; 
- för respektive verksamhetsområde inom förvaltningen undertecknas av respektive verksamhetschef.  

Beslut som inte får delegeras 
Enligt KL 6:38 får beslutanderätt inte delegeras vad gäller:   
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som utöver ovanstående får inte heller följande beslut delegeras 
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AlkL - Alkohollag (2010:1622)
Delegation Delegat Lagrum Kommentar

Kommunen får för visst tillfälle förbjuda eller inskränka 

försäljning av alkoholdrycker om det anses påkallat för att 

upprätthålla ordning SU AlkL 3:10 2st

Stadigvarande serveringstillstånd SU AlkL 8:1-2

Utvidgat stadigvarande serveringstillstånd SU AlkL 8:1-2

Tillfälligt tillstånd SU AlkL 8:1-2

Särskilt tillstånd för flera tillståndshavare att utnyttja ett 

gemensamt serveringsutrymme SU AlkL 8:14

Beslut med ledning av ansökan från konkursbo om att få 

fortsätta rörelsen SU AlkL 9:12 2st

Meddela erinran SU AlkL 9:17

Meddela varning (innehavare av serveringstillstånd) SU AlkL 9:17

Återkallelse av serveringstillstånd SU AlkL 9:18

Förbud om försäljning av folköl SU AlkL 9:19

Meddela varning (försäljning av folköl) SU AlkL 9:19

Förbud mot servering av alkoholhaltiga drycker på särskilt 

boende SU AlkL 9:20

Meddela varning (särskilda boenden) SU AlkL 9:20

Begravningslagen (1990:1144)
Beslut att ordna gravsättning Handläggare 5:2 Begravningslagen (1990:1144)

BrB - Brottsbalk (1962:700)
Yttrande till allmän domstol i mål där den som begått 

brottslig gärning kan bli föremål för vård enl. LVM SU BrB 31:2

FtjL - Lag (1197:736) om färdtjänst och RFtjL - Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
Beslut om färdtjänsttillstånd Handläggare FtjL 7§

Beslut att återkalla färdtjänsttillstånd SU FtjL 12§

Om förutsättningar inte längre 

finns/allvarliga upprepade överträdelser

Beslut om riksfärdtjänsttillstånd Handläggare RFtjL 4§

Beslut att återkalla riksfärdtjänsttillstånd SU RFtjL 9§

Om förutsättningar inte längre 

finns/allvarliga upprepade överträdelser
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FB - Föräldrabalk (1949:381)

Godkänna faderskaps- och moderskapsbekräftelse Handläggare FB 1:4

Avser även faderskapsbekräftelse vid 

ändrad könstillhörighet enligt FB 1:13-14

Godkänna föräldraskapet Handläggare FB 1:9

Inleda faderskaps/föräldrautredning Handläggare FB 2:1

Inhämta upplysningar i faderskapsutredningen Handläggare FB 2:4

Inleda utredning om någon annan man än den som är gift 

med barnets mor kan vara far till barnet Handläggare FB 2:9

Godkänna avtal om gemensam vårdnad

Godkänna - handläggare                                                              

Ej godkänna - enhetschef FB 6:6

Beslut om åtgärd när en vårdnadshavare motsätter sig 

åtgärden SU FB 6:13a Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:5)

Godkänna avtal om barnets boende

Godkänna - handläggare                                                                                                                        

Ej godkänna - enhetschef FB 6:14a 2st

Godkänna avtal om umgänge

Godkänna - handläggare                                                              

Ej godkänna - enhetschef FB 6:15a 3st

Utse umgängesstöd Handläggare FB 6:15c

Yttrande i fråga om umgängesstöd Enhetschef FB 6:15c

Lämna upplysningar och utredning till domstol i mål om 

vårdnad, boende och umgänge Enhetschef FB 6:19

Lämna upplysningar till domstol inför interimistiskt beslut i 

mål om vårdnad, boende och umgänge Enhetschef FB 6:20

Godkännande av avtal om att underhållsbidrag ska betalas 

för längre perioder än 3 månader Handläggare FB 7:7

Yttrande till överförmyndaren i ärenden om anordnande av 

godmanskap eller förvaltarskap Handläggare FB 11:16 2st

FL - Förvaltningslagen (2007:900), RB - Rättegångsbalk (1942:740) och FPL - Förvaltningslagprocesslag (1971:291)
Underrätta part om att avgörandet i ett ärende kommer att 

bli väsentligt försenat Enhetschef FL 11§

Avslå begäran om att ärendet ska avgöras Enhetschef FL 12§

Utse ombud att föra nämndens talan Socialchef FL 14§, FPL 48§, RB 12:1, Se även SoL 10:2

Beslut att ombud eller biträde inte längre får medverka i 

ärendet Enhetschef FL 14§ 2st

Beslut att förelägga ombud eller biträde att styrka sin 

behörighet Handläggare FL 15§ 2st

Beslut att förelägga en enskild att avhjälpa brist i t.ex. 

ansökan Handläggare FL 20§ 2st

Begäran om yttrande från myndighet eller enskild Handläggare FL 26§

Omedelbar verkställighet av beslut om t.ex. ett väsentligt 

allmänt intresse kräver det Enhetschef FL 35§

Rätta uppenbar felaktighet Handläggare FL 36§

Ändra beslut pga. t.ex. nya omständigheter Grunddelegaten FL 37-38§

Ändring av beslut efter överklagan Grunddelegaten FL 39§
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FL, RB och FPL - forts.
Överklagande av domstols beslut i individärenden Grunddelegaten FL 40§ ff, RB och FPL

Överklagande av domstols eller myndighetsbeslut i andra fall 

än individärenden Grunddelegaten FL 40§ ff, RB och FPL

Rättidsprövning vid överklagande av nämndens beslut Handläggare FL 45§

Avvisa överklagande p.g.a. att överklagandetiden gått ut Handläggare FL 45§

HSL - Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Utse verksamhetschef Socialchef HSL 4:2

Framställan om läkemedel ur läkemedelsförråd MAS HSL 12:4

Anlita läkare när landstinget inte uppfyller sina skyldigheter 

enligt avtal om att tillhandahålla läkare. Verksamhetschef HSL 16:1 3st

Hyreslagen (JB 12kap)

Teckna hyresavtal med enskild i enlighet med biståndsbeslut Verksamhetschef JB 12:2

Säga upp hyresavtal med enskild SU JB 12:3-4

Häva hyresavtal med enskild SU JB 12:42

Framställa fordringsanspråk till följd av hyresförhållande Verksamhetschef JB 12:61

LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Besluta om rådgivning och annat personligt stöd Socialsekreterare LSS 9§ 1p

Besluta om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt 

stöd till skäliga kostnader för personlig assistans

Upp till 20 h - enhetschef                                                               

Över 20 h - SU LSS 9§ 2p

Besluta om ledsagarservice

Upp till 20 h - socialsekreterare                                                                                  

Över 20 h - enhetschef LSS 9§ 3p

Besluta om kontaktperson Enhetschef LSS 9§ 4p

Besluta om avslösarservice i hemmet Socialsekreterare LSS 9§ 5p

Besluta korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Intern verkställighet - socialsekreterare                              

Extern verkställighet -SU LSS 9§ 6p

Besluta om korttidstillsyn för skolungdom över 12år utanför 

det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov

Intern verkställighet - socialsekreterare                              

Extern verkställighet -SU LSS 9§ 7p

Besluta om familjehem för barn eller ungdomar SU LSS 9§ 8p

Besluta om bostad med särskild service för barn eller 

ungdomar

Intern verkställighet - enhetschef                                          

Extern verkställighet - SU LSS 9§ 8p

Besluta om bostad med särskild service för vuxna

Intern verkställighet - enhetschef                                            

Extern verkställighet - SU LSS 9§ 9p
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LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade forts.

Besluta om annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Intern verkställighet - enhetschef                                           

Extern verkställighet - SU LSS 9§ 9p

Besluta om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam 

ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig

Intern verkställighet - socialsekreterare                               

Extern verkställighet - SU LSS 9§ 10p

Beslut att ersättning enligt 9§ 2p ska betalas ut till annan än 

den assistansberättigade Enhetschef LSS 11§

Beslut om återkrav av ersättning enligt 9§ 2p SU LSS 12§

Anmäla behov av god man, förvaltare eller förmyndare till 

överförmyndaren eller när det bör kunna upphöra Socialsekreterare LSS 15§ 6p

Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som 

inte är bosatt i kommunen Grunddelegaten LSS 16§ 2st

Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för en person 

som bor i kommunen men där en annan kommun har 

ansvaret. Grunddelegaten LSS 16§ 3st

Beslut om att teckna avtal med någon annan om att 

tillhandahålla insater enligt LSS Enhetschef LSS 17§

Beslut om avgift Handläggare LSS 18-19§

Beslut om underhållsbidrag Handläggare

LSS 20§ och 5§ förordning 

(1993:1090) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade

Anmäla missförhållande (Lex Sarah) Se riktlinjer LSS 24f§

Överklagande av beslut av IVO SU LSS 27§

Begära polishandräckning Socialsekreterare LSS 27a§

LUL - Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lag överträdare

Yttrande till åklagarmyndigheten innan åtals väcks när den 

som misstänks för att ha begått brott är under 18 år Enhetschef LUL 11§ 

Begäran om till åklagar- eller polismyndigheten att inleda 

utredning om brott, om socialnämnden bedömer att 

utredningen kan antas ha betydelse för att avgöra behovet 

av socialtjänstens insatser för den unge, i andra fall avseende 

någon som inte har fyllt femton år. Enhetschef LUL 31§

Framställan om bevistalan till åklagarmyndigheten SU LUL 38§
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LVM - Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall forts.
Anmälan till annan socialförvaltning Socialsekreterare LVM 6§

Omedelbart omhändertagande SU LVM 13§ Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Beslut om vårdens upphörande SU LVM 18b§

Begäran om polishandräckning Socialsekreterare LVM 45§ 1st

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning Enhetschef LVM 46§

Inleda utredning 1:e socialsekreterare LVM 7§

Beslut om att lägga ner inledd utredning 1:e socialsekreterare LVM 7§

Läkarundersökning Socialsekreterare LVM 9§

LVU - Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Ansökan om vård med stöd av LVU SU LVU 4§ Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Beslut om omedelbart omhändertagande

SU                                                                                                           

I avvaktan på beslut i SU - ordförande 

LVU 6§                                                        

LVU 6§ 2st Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Ansökan till förvaltningsrätten om förlängd tid för utredning Enhetschef LVU 8§

Beslut om LVU-vårdens upphörande SU LVU 9§ 3st

Beslut om hur vården av den unge ska ordnas och var han 

eller hon ska vistas

SU                                                                                                           

I avvaktan på beslut i SU - ordförande 

LVU 11§ 1-2st                                               

LVU 11§ 3st Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Beslut rörande den unges personliga förhållanden Socialsekreterare LVU 11§ 4st

T.ex. kortare vistelser utom 

familjehemmet, HVB etc utöver vad 

familjehemmet, HVB etc har befogenhet 

att beslutad om. 

Övervägande av vård med stöd av LVU 2§ SU LVU 13§ 1st alt. 26§ 1st Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Omprövning av beslut med stöd av LVU 3§ SU LVU 13§ 2st Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Ansökan om vårdnadsöverflytt SU LVU 13§ 3st Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Vårdens upphörande SU LVU 21§ Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Förebyggande insatser SU LVU 22§ Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Omprövning av beslut om förebyggande insats även 

upphörande SU LVU 22§ 3st

Ansökan om förflyttningsförbud SU LVU 24§ Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Övervägande av flyttningsförbud SU LVU 26§ 1st Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Beslut om att flyttningsförbud upphör SU LVU 26§ 2st Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Tillfälligt flyttningsförbud

SU                                                                                                           

I avvaktan på beslut i SU - ordförande 

LVU 27§                                                     

LVU 27§ 2st Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)
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LVU - Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga forts.
Beslut att tillfälligt flyttningsförbud upphör SU LVU 30§ 2st

Beslut om hur den unges umgänge ska utövas med 

vårdnadhavare och förälder med reglerad umgängesrätt 

efter beslut om flyttningsförbud SU LVU 31§

Läkarundersökning Socialsekreterare LVU 32§

Anmälan om behov av offentligt biträde Socialsekreterare LVU 39§

Polishandräckning för genomförande av läkarundersökning SU LVU 43§ 1st 1p Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Polishandräckning för genomförande av vård eller 

omhändertagande SU LVU 43§ 1st 2p Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Medgivande till allmänt åtal Enhetschef LVU 44§

OSL - Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Utlämnande av handling

Individärenden:                                                                                

Pågående ärende - handläggare                                              

Avslutat ärende - arkivredogörare                                                                   

Övriga ärenden:                                                                               

Nämndssekreterare

OSL 6:2-4,                                                 

19, 21, 25-26 kap, 30:20, 39 kap. 

Avslå begäran om utlämnande av handling Verksamhetschef

OSL 6:2-4,                                               

19, 21, 25-26 kap, 30:20, 39 kap. 

Beslut om förbehåll i samband med utlämnande av handling Verksamhetschef OSL 10:14 och 12:2

Lämna uppgift om enskilds adress i fall då denna behövs för 

delgivning enligt delgivningslagen

Pågående ärende - handläggare                                                                

Avslutat ärende - arkivredogörare OSL 10:26

Sekretess till skydd för enskild, om denne är underårig, i 

förhållande till vårdnadshavare Verksamhetschef OSL 12:3

Sekretess till skydd för anmälare Verksamhetschef OSL 25:7 och 26:5

PSL - Patientsäkerhetslag (2010:659)
Utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade 

kunnat medföra en vårdskada. Se riktlinjer PSL 3:3

Anmälan av händelse till IVO som har medfört eller hade 

kunnat medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria) Se riktlinjer PSL 3:5

Anmälan till IVO om det finns skälig anledning att befara att 

en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och 

sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos 

vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten Verksamhetschef PSL 3:7
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SFB - Socialförsäkringsbalk (2010:110)
Begäran att föräldrapenning ska betalas ut till annan än 

föräldern när föräldern är under 18 år Enhetschef SFB 11:17

Anmäla behov av ersättning för personlig assistans till 

försäkringskassan Handläggare SFB 51:2

Gäller under förutsättning att den 

enskilde ansökt om personlig assistans 

enligt LSS, inte enligt SoL

Framställan till Försäkringskassan att bostadsbidrag ska 

betalas ut till annan än den enskilde Socialsekreterare SFB 98:11

Begäran till Försäkringskassan att besluta om att 

familjehemsförälder ska få barnbidraget Socialsekreterare SFB 106:6

Underrättelse till Försäkringskassan om att barn med 

underhållsstöd placerats i familjehem, HVB alternativt 

återflyttat till förälder Socialsekreterare SFB 106:8

Begäran att retroaktivt beviljad periodisk ersättning enl. SFB 

ska betalas ut till nämnden Socialsekreterare SFB 107:5

SoF - Socialtjänstförordning (2001:937)
Framställan/Ansökan till domstol om åtgärd i fråga om 

vårdnad, umgänge, förmyndarskap eller behov av 

målsägarbiträde Enhetschef SoF 5:2

Anmälan till överförmyndaren avseende behov av god 

man/förvaltare m.m. Socialsekreterare SoF 5:3

SoL - Socialtjänstlagen SoL (2001:453)
Utredning generellt

Inleda utredning

Med samtycke/ansökan - handläggare                                   

Utan samtycke/anmälan - 1:e socialsekreterare SoL 11:1

Inte inleda utredning 1:e socialsekreterare SoL 11:1

Avskriva ansökan då den återtagits Handläggare SoL 11:1

Avsluta utredning utan åtgärd

Enheten för barn och unga/vuxna - 1:e socialsekreterare                                                            

Enheten för biståndshandläggning - enhetschef SoL 11:1

Utredning barn

Göra skyddsbedömning av barn eller unga Socialsekretare SoL 11:1a

Konsultera sakkunniga eller ta de kontakter som behövs till 

skydd för barn 1:e socialsekretare SoL 11:1 och 2 1st Gäller när samtycke ej finns

Förlängd utredningstid vid utredning barn Enhetschef SoL 11:2 3st

Beslut att inte informera den som gjort anmälan om att 

utredning har inletts, inte inletts eller redan pågår vid 

utredning barn 1:e socialsekreterare SoL 14:1b
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SoL - Socialtjänstlagen (2001:453) forts.
Försörjningsstöd 

Bevilja försörjningsstöd

Enligt riksnorm  - socialsekreterare                                                                 

Utöver riksnorm:                                                                             

5tkr/år - socialsekreterare                                                          

<15tkr/år - 1:e socialsekreterare                                                                                  

<30tkr/år - enhetschef                                                                                                                             

Utöver 30tkr/år - SU SoL 4:1

Avslå ansökan om försörjningsstöd

Enligt riksnorm  - socialsekreterare                                                                   

Utöver riksnorm:                                                                             

5tkr/år - socialsekreterare                                                        

<15tkr/år - 1:e socialsekreterare                                                                        

Utöver 15tkr/år - enhetschef                                     SoL 4:1

Begäran att den som får försörjningsstöd under viss tid ska 

delta i anvisad praktik el. dyl. Socialsekreterare SoL 4:4

Vägra eller sätta ned fortsatt försörjningsstöd Socialsekreterare SoL 4:5

Återkrav av ekonomiskt bistånd Enhetschef SoL 9:1-2

Barn och unga

Besluta om jourhemsplacering

SU                                                                                                           

Upphörande av insats - 1:e socialsekreterare SoL 4:1 och 6:6 3st Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Besluta om familjehemsplacering

SU                                                                                                           

Upphörande av insats - 1:e socialsekreterare SoL 4:1, 6:1 och 6:6

Besluta om placering på HVB

Intern placering - enhetschef                                                                                     

Extern placering - SU                                                              

Upphörande av insats - 1:e socialsekreterare SoL 4:1 och 6:1

Besluta om stödboende

Intern placering - enhetschef                                                                                

Extern placering - SU                                                            

Upphörande av insats - 1:e socialsekreterare SoL 4:1 och 6:1

Besluta om placering på SiS ungdomshem

SU                                                                                                                   

Upphörande av insats - 1:e socialsekreterare SoL 4:1 och 6:3

Medgivande om att barn tas emot för stadigvarande vård 

och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av 

föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om 

barnet. SU SoL 6:6 Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Godkänna jourhems lämplighet för tillfällig vård och fostran 

(tex. kontrakterade jourhem) SU SoL 6:6 3st Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Tidbegränsad förlängning av placering i jourhem utöver två 

månader efter avslutad utredning SU SoL 6:6 4st Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Ingå avtal med familjehem

Enligt SKLs rekommendationer - socialsekreterare                      

Utöver SKLs rekommendationer - SU SoL 6:6b

Övervägande om vården fortfarande behövs SU SoL 6:8 1st Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 

vårdnaden SU SoL 6:8 2st Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4) 11
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SoL - Socialtjänstlagen (2001:453) forts.
Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare 

som tidigare varit familjehem

Enligt SKLs rekommendationer - socialsekreterare                      

Utöver SKLs rekommendationer - SU SoL 6:11

Godkänna att en utländsk myndighet placerar ett barn i 

Sverige SU SoL 4:1 SoL 6:11a Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Placera ett barn i ett annat land SU SoL 4:1 och SoL 6:11b Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Medgivande till internationell adoption SU SoL 6:12 Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Återkalla medgivande till internationell adoption SU SoL 6:13 Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Lämna samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta SU SoL 6:14

Kan ej delegeras till anställd om 

samtycke vägras (SoL 10:4)

Vägra samtycke till fortsatt adoptionsförfarande SU SoL 6:14 och 10:4 2st Kan ej delegeras till anställd (SoL 10:4)

Äldre människor

Beslut om hemtjänst

Enligt riktlinjer - biståndshandläggare                                                            

Utöver riktlinjer - enhetschef SoL 4:1 och 5:5 1st

Beslut om vårdboende för äldre

Internt verkställighet- enhetschef                                                                                                                                                            

Externt verkställighet - verksamhetschef SoL 4:1 och 5:5 2st

Beslut om växelvård

Internt verkställighet - biståndshandläggare                                                                                                 

Externt verkställighet - verksamhetschef SoL 4:1 och 5:5 2st

Beslut om korttidsvård/avlastning

Från sjukhus 1 vecka - biståndshandläggare                            

Från sjukhus utöver 1 vecka - enhetschef                                          

Från hemmet - enhetschef                                                                                                          

All extern verkställighet - verksamhetschef SoL 4:1 och 5:5 2st

Beslut om parboende Enhetschef SoL 4:1 och 4:1c

Beslut om avlösning i hemmet

Upp till 8h/mån - biståndshandläggare                                                      

Över 8h/mån - enhetschef SoL 4:1

Beslut om dagverksamhet

Intern verkställighet - biståndshandläggare                       

Extern verkställighet - SU SoL 4:1

Beslut om trygghetslarm

Brukare 75 år och äldre - handläggare                                                 

Samtliga brukare - biståndshandläggare SoL 4:1

Människor med funktionshinder

Beslut om stöd i vardagslivet Socialsekreterare SoL 4:1 och 5:7 1st

Beslut om sysselsättning Socialsekreterare SoL 4:1 och 5:7 2st

Beslut om bostad med särskild service för människor som av 

fysiska, psykiska eller andra skäl möter svårigheter i sin 

livsföring. 

Internt verkställighet - enhetschef                                                            

Externt verkställighet - SU SoL 4:1 och 5:7 2st
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SoL - Socialtjänstlagen (2001:453) forts.
Övriga insatser

Beslut om öppna insatser för barn som har fyllt 15 år utan 

vårdnadshavarens samtycke Enhetschef SoL 3:6a

Utse kontaktperson 1:e socialsekreterare SoL 3:6b och 4:1

3:6b tillämpas utan behovsprövning, 4:1 

tillämpas vid behovsprövning

Utse särskilt kvalificerad kontaktperson 1:e socialsekreterare SoL 3:6b

Utse kontaktfamilj 1:e socialsekreterare SoL 3:6b

Beslut om öppenvård

Intern verkställighet - socialsekreterare                                                                                   

Externt verkställighet - enhetschef SoL 4:1

Beslut om Socialt boende - jourlägenhet

< 3 dygn - 1:e socialsekreterare                                                                                                 

Enligt riktlinjer - enhetschef                                                                                           

Utöver riktlinjer - SU                                     SoL 4:1-2

Beslut om Socialt boende - träningslägenhet

Enligt riktlinjer - enhetschef                                                                                 

Utöver riktlinjer - verksamhetschef SoL 4:1-2

Beslut om Socialt boende - socialt boende

Enligt riktlinjer - enhetschef                                                                                    

Utöver riktlinjer - verksamhetschef SoL 4:1-2

Beslut om familjehem vuxna SU SoL 4:1

Beslut om institutionsplacering Vuxna SU SoL 4:1

Beslut om skyddat boende

< 3 dygn - 1:e socialsekretare,                                                                 

Utöver 3 dygn - enhetschef SoL 4:1

Övrigt bistånd SU SoL 4:1-2

Avgifter

Beslut om individuell avgift för stöd och hjälpinsatser Handläggare SoL 8:1-2 och SoF 6:1

Beslut om uttag av underhållsbidrag Socialsekreterare SoL 8:1 2st och SoF 6:2

Beslut om förhöjt minibelopp till följd av dubbla 

boendekostnader

Upp till 4 månader - handläggare                                                                             

Utöver - enhetschef SoL 8:8

Förhöjt/sänkt minibelopp av andra skäl än dubbla 

boendekostnader Enhetschef SoL 8:8

Väcka talan om återkrav Enhetschef SoL 9:3

Kan ej delegeras till anställd om 

återkravet grundas på SoL 9:1 (SoL 10:4)

Eftergift av ersättningskrav SU SoL 9:4

Övriga beslut

Sluta avtal med någon annan om att utföra kommunens 

uppgifter inom socialtjänsten Enligt firmateckningsrätten SoL 2:5 T.ex. konsulter

Upprätta individuell plan tillsammans med hälso- och 

sjukvården

Socialsekreterare, biståndshandläggare, legitimerad 

personal SoL 2:7

Tex. Samordnad individuell plan (SIP), 

Samverkan vid utskrivning (SVU)

Beslut om överflytt av ärende från annan kommun Enligt delegation avseende grundbeslutet SoL 2a:10

Ansöka hos annan kommun om överflytt av ärenden Socialsekreterare SoL 2a:10
13
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SoL - Socialtjänstlagen (2001:453) forts.

Ansökan hos IVO om överflytt av ärende till annan kommun Enhetschef SoL 2a:11

Kostnader under utredning/öppenvårdsinsatser etc. 

< 5tkr/år - socialsekreterare                                                          

< 15 tkr/år - 1:e socialsekreterare                                                 

< 30tkr/år - enhetschef                                                                 

Utöver 30tkr/år - SU SoL 4:1

Bestämma innehållet i utdömd ungdomstjänst och utse 

handledare Socialsekreterare SoL 5:1b 2st

Utse ombud att föra nämndens talan Socialchef SoL 10:2 Se även FL 14§, FPL 48§, RB 12:1

Beslut om uppföljning 1:e socialsekretare SoL 11:4a-c

Beslut att lämna ut personuppgifter till statliga myndigheter i 

forskningssyfte

Handläggare                                                                                       

Avslag - socialchef SoL 12:6

Underrättelse till åklagarmyndigheten när domstol dömt till 

ungdomsvård eller ungdomstjänst och det finns 

förutsättningar för åtgärd med stöd av LuL eller BrB 1:e socialsekreterare SoL 12:8

Polisanmälan Enhetschef SoL 12:10 och OSL 10:21

Lämna uppgifter om någon vistas på HVB eller i familjehem 1:e socialsekreterare SoL 12:10 3st 1p

Lämna upplysningar och handlingar till tillsynsmyndighet

Enbart utlämnade av handlingar - enhetschef                                                 

Yttrande - SU SoL 13:5

Anmälan om allvarligt missförhållande till IVO (Lex Sarah) Se riktlinjer SoL 14:7

Överklagande av beslut från IVO SU SoL 16:4

Rapportera ej verkställda beslut till IVO och revisorerna Enhetschef SoL 16:6f

ÄB - Ärvdabalk (1958:637)
Dödsboanmälan Handläggare ÄB 20:8a

Övrigt
Yttrande ang. värdeautomatspel Handläggare 44§ Lotterlilagen (1994:1000) 

Yttrande i ärenden avseende ansökan att bli hemvärnsman Handläggare 5§ Hemvärnsförordningen (1997:146)

Yttrande i körkortsärende Handläggare 3:8 och 5:2 Körkortsförordningen (1998:980)

Yttrande enligt namnlagen Handläggare 44-45§§ Lag (2016:1013) om personnamn

Ansökan och yttrande om offentligt biträde Handläggare 3§ Lag (1996:1620) om offenligt biträde

Yttrande avseende offentligt biträdes kostnadsräkning Handläggare 7§ Förordning (1997:405) om offenligt biträde

Yttrande till passmyndigheten vid utfärdande av pass utan 

vårdnadshavarens medgivande Handläggare 3§ Passförordningen (1979:664) 14
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Övrigt forts.
Beslut att ersätta enskild person för egendomsskada som 

förorsakats av personal. Enhetschef Skadeståndslagen (1972:207) 3:2

Lämna upplysningar och förslag till åtgärder till åklagare, 

domstol eller kriminalvården Enhetschef Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål 6§ 

Lämna upplysningar i ärende om nåd SU Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål 9§ 

Om nämndens beslut inte kan avvaktas

Ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden har 

förordnat

Avtal Enligt firmateckningsrätten

Polisanmälan All personal

15
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2018-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 143

Remissvar Ung omsorg 
SN 2018.0026

Ärendet
Socialnämnden har beretts möjligheten att yttra sig över motionen ”Återuppta 
verksamheten med Ung Omsorg inom äldreomsorgen” från den 11 januari 2018. 
Motionären menar att verksamheten som bedrevs 2014 -2015 genom Ung Omsorg på 
Klippans vård- och omsorgsboenden var mycket uppskattad, men att satsningen fått 
avbrytas på grund av ekonomiska prioriteringar. Motionären föreslår att 
kommunfullmäktige ska besluta om att återinföra verksamheten med Ung Omsorg hos 
äldre snarast möjligt.

Socialnämnden delar motionärens uppfattning om att Ung Omsorgs verksamhet varit ett 
positivt inslag på de vård- och omsorgsboenden där verksamheten bedrivits. Vidare är det 
korrekt att verksamheten avbröts till följd av ekonomiska prioriteringar.
Sammanlagt hade Socialförvaltningen kostnader för Ung omsorgs verksamhet 
motsvarande 381 tkr bokfört under budgetåret 2015. Motsvarande ca 342 tkr eller 90 % 
av kostnaderna för Ung omsorgs verksamhet under budgetåret 2015 kan härledas till den 
verksamhet som bedrevs på vård- och omsorgsboenden för äldre. Övriga 10 % av 
kostnaderna kan härledas till de timmar som verksamhet bedrivits på Apollos LSS-
boende. Under år 2015 har ca 77 tkr av kostnaderna för Ung Omsorgs verksamhet kunnat 
täckas med riktade stimulansmedel från Socialstyrelsen.

I Socialnämndens budgetanslag för 2019 har inga medel skjutits till för att på nytt starta 
upp verksamheten med Ung Omsorg. Socialnämndens internbudget är beslutad och 
godkänd av kommunfullmäktige. Resursfördelningen inför år 2019 medger inget 
utrymme för att återinföra den verksamhet som bedrivits genom Ung Omsorg.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - yttrande gällande motion om Ung Omsorg, Dnr 2018.0026-2
Motion -  Återuppta verksamheten med Ung Omsorg inom äldreomsorgen,
  Dnr 2018.0026-1

Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens remissvar som sitt eget och återrapporterar svaret till 
Kommunfullmäktige.
____
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2018-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2018-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 144

Attesträtt 2019 
SN 2018.0729

Ärendet
Enligt reglemente för ekonomiska transaktioner, attestreglemente, skall socialnämnden 
upprätta, besluta om samt ajourhålla en förteckning över utsedda beslutsattestanter samt 
ersättare.

Förteckningen måste kontinuerligt revideras under året med hänsyn till organisations-, 
och bemanningsförändringar. Förändringar har skett och därför behöver 
beslutsattestlistan åter antas.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Attesträtt 2019, Dnr 2018.0729-1
Beslutsattestanter och ersättare år 2019, Dnr 2018.0729-2
Beslutsattestanter och ersättare år 2019, Dnr 2018.0729-3, bilaga SN § 143/18

Beslut
Socialnämnden utser beslutsattestanter och ersättare för år 2019 enligt bilaga SN 143/18.
____
 
Anteckning
Efter sammanträdet upptäcktes ett redaktionellt fel i underlaget. Bilaga reviderad och 
godkänd av ordförande och justerare.

Paragrafen är justerad
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              2018-12-27                                  Dnr SN 2018.0729-3 

 

 

Beslutsattestanter och ersättare år 2019 

 
 

Ansvarskod   Beslutsattestant     Ersättare 

             

   NÄMND & LEDNING    

 

7001   Nämnd och ledning       

   Agneta Hugander     Ingela Holmström  

                     Petra Österlin 

          Rikard Olsson 

 

7004   Bemanningsenheten      

   Mahlin Winther     Irene Magnusson 

 

7005   Förvaltningskansli  

   Anna Fritzheimer     Ingela Holmström 

  

 

 

   HS & SP 

 

    STAB & LEDNINGSENHET HS & SP 

7101    Stab & ledning hälso- & sjukvård/Socialpsykiatrin    

    Petra Österlin      Ingela Holmström 

Olsson 

 

    LEGITIMERAD PERSONAL 

7111    Sjuksköterskor     

7112    Rehabpersonal    

    Sara Persson      Petra Österlin  

 

    KORTVÅRD     

7121   Kortvård  

   Vakant       Raida Johansson 

 

   MOBILTEAM DAG & NATT 

7131   Nattpatrull 

7132   Mobilteam 

   Vakant       Petra Österlin  

 

   SOCIALPSYKIATRI 

7142   Badvägen 

7143   Ängen 

7144   Boendestöd psykiatri  

   Raida Johansson     Petra Österlin 
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Ansvarskod   Beslutsattestant     Ersättare 
           

2 

    

 

   IFO & FO 

 

   STAB & LEDNINGSENHET IFO/FO 

7201   Stab och ledning IFO och FH 

   Rikard Olsson      Ingela Holmström  

     

  ENHETEN FÖR BARN, UNGA & FAMILJER 

7211   Enheten för barn, unga och familjer 

   Marie Brynbo      Malin Olsson 

       

   ENHETEN FÖR VUXNA 

7231   Enheten för vuxna      

7351   Uppdragstagare 

   Malin Olsson      Marie Brynbo   

 

   ENHETEN FÖR ÖPPENVÅRD 

7241   Vuxenenheten   

7223   Stödboende EKB 

   Amanda Hesselgard          Marie Brynbo  

 

             ENHETEN FÖR LSS-BOENDE    

7311             Athena        

7312   Apollo 

7313   Tingsgatan 20  

7314   Trädgårdsgatan  

7315   Tingsgatan 29 

   Vakant       Rikard Olsson 

 

  ENHETEN FÖR DAGLIG VERKSAMHET 

7331 Daglig verksamhet 

7332   Korttidsvistelse/Korttidstillsyn FO 

   Lisa Back från 21/1     Amanda Hesselgard 

 

  ENHETEN FÖR PERSONLIG ASSISTANS  

7341  Personlig assistans (intern) 

7342  Personlig assistans (extern) 

7352  Stödboende FO 

  Vakant  Rikard Olsson  
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Ansvarskod   Beslutsattestant     Ersättare 
           

3 

 

   ÄO  

 

    STAB & LEDNINGSENHET ÄO 

7701    Stab & ledning äldreomsorg  

7705   Väpnaren, extern vårdgivare       

   Ingela Holmström     Petra Österlin  

     

   HEMTJÄNST VÄST 

7711   Hemtjänst Väst 

7715   Hemtjänst övrigt      

   Helena Bergvall     Sabah Ebadeh 

       

   HEMTJÄNST CENTRUM       

7712   Hemtjänst Centrum 

7716   Hemtjänst Centrum övrigt 

   Sabah Ebadeh       Helena Bergvall 

 

   HEMTJÄNST LJUNGBYHED 

7713   Hemtjänst Ljungbyhed 

7717   Hemtjänst Ljungbyhed övrigt 

   Liselotte Karlsson     Ann-Louise Westman 

 

   HEMTJÄNST ÖST 

7714   Hemtjänst Öst 

7718   Hemtjänst Öst övrigt 

   Catharina Gyllenkvist     Elisabeth Pettersson 

         

   ÅBYHEM 

7731   Åbyhem 

   Louise Meijer      Elisabeth Pettersson 

 

   LJUNGÅSEN 

7732   Ljungåsen 

   Elisabeth Petersson     Catharina Gyllenkvist  

 

   DEMENSCENTRUM 

7733   Ljungbygården 

7734   Syrengården  

   Ann-Louise Westman     Liselott Karlsson 

7741   Dagverksamhet Centrumträffen 

   Carina Rasmusson     Ann-Louise Westman  

 

   ENHETEN FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING 

7751   Enhet för biståndshandläggning 

   Irene Magnusson     Mahlin Winther 
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2018-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 145

Yttrande om granskningen av avtalet om ansvarsfördelning och 
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 
SN 2018.0676

Ärendet
Revisorerna i Klippans kommun har uppdragit åt Capire Consulting att göra en 
granskning av kommunens roll i implementeringen av hälso- och sjukvårdsavtalet som 
träffades mellan Region Skåne och de skånska kommunerna 2016. Motsvarande 
granskning har gjorts parallellt i elva andra kommuner och i Region Skåne.
Revisorerna önskar svar från Socialnämnden kring vilka åtgärder nämnden avser att vidta 
med anledning av resultatet i granskningen. Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast 
21 december 2018.
Den övergripande revisionsfrågan är om kommunen bedriver ett effektivt och 
ändamålsenligt arbete med implementeringen av hälso- och sjukvårdsavtalet som skapar 
förutsättningar för att uppnå de mål och syften som anges i avtalets avsiktsförklaring.

Revisorernas bedömning är att Klippans kommun bedriver ett ändamålsenligt arbete. Det 
finns en systematik i arbetet vad gäller struktur och tid för samordnad individuell 
planering samt organiserade hemtagningsteam.

Det nya arbetssättet har påbörjats och uppföljning av lokalt samarbetsavtal sker. Det finns 
dock ett antal områden som ännu inte är helt utvecklade eller implementerade som till 
exempel mål och strategier, kompetensutveckling från Region Skåne angående svårt 
sjuka, läkarstöd samt ett teambaserat arbetssätt på en av de två vårdcentralerna. Arbetet 
som bedrivs i kommunen är aktivt men skulle kunna stärkas ytterligare med stöd av en 
samlad plan för implementeringsarbetet.
 
Beslutsunderlag
Granskning av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och
  sjukvården i Skåne, Dnr Dnr 2018.0676-1
Tjänsteskrivelse - Yttrande om granskningen av avtalet om ansvarsfördelning och
  utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne, Dnr 2018.0676-2
Yttrande om granskningen av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende
  hälso- och sjukvården i Skåne, Dnr 2018.0676-2, bilaga SN 145/18
 

Beslut
1. Socialnämnden godkänner granskningen och lägger den till handlingarna.
2. Antar förvaltningens förslag till yttrande enligt bilaga SN 145/18 som sitt eget.
____
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2018-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Revisorerna i Klippans kommun

Paragrafen är justerad
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Socialförvaltning  
Stab   

  
Dnr:  
Datum:       
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Yttrande om granskningen av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling 

avseende hälso- och sjukvården i Skåne 

 

Revisorernas bedömning är att Klippans kommun bedriver ett ändamålsenligt arbete. 

Det finns en systematik i arbetet vad gäller struktur och tid för samordnad individuell 

planering samt organiserade hemtagningsteam. Nya arbetssätt har påbörjats och 

uppföljning av lokalt samarbetsavtal sker. Det finns dock ett antal områden som ännu 

inte är helt utvecklade eller implementerade som till exempel mål och strategier, 

kompetensutveckling från Region Skåne angående svårt sjuka, läkarstöd samt ett 

teambaserat arbetssätt på en av de två vårdcentralerna. Arbetet som bedrivs i kommunen 

är aktivt men skulle kunna stärkas ytterligare med stöd av en samlad plan för 

implementeringsarbetet. 

Revisorerna föreslår nämnden fyra förbättringsförslag. Förvaltningen ser stort behov av 

fortsatt utvecklingsarbete tillsammans med Regionen för att tillförsäkra den enskilde 

individen bästa tänkbara vård. 

Förbättringsförslag: 

1. Kommunen bör bidra med informationsinsamling utifrån sin konkreta 

samverkan som sker på lokal nivå till den planerade uppföljning som sker av 

sjukvårdsavatlet. 

Socialförvaltningen har inför år 2019 förändrat sin organisation. All hälsosjukvård 

samlas under ett verksamhetsområde. Verksamhetschefens uppdrag är bl a att 

utveckla samarbeten med primärvården samt slutenvården på lokalnivå. I 

uppdraget ingår att följa upp utvecklingen av hälso- och sjukvårdsavatalet såväl på 

lokal- som regional nivå. En ny struktur för datainsamling kommer att arbetas fram 

för att underlätta kontinuerlig avstämning mot hälso-och sjukvårdavtalets 

intentioner. 

2. Kommunen bör ta beslut om en plan för mål och strategi för det kommunala 

arbetet. 

Socialförvaltningen kommer under första kvartalet 2019 arbeta fram en plan för mål 

och strategi för det kommunala arbetet. Planen ska föreslås socialnämnden till beslut 

senast under april månad 2019. Planen kommer att revideras vid behov samt följas upp 

i samband med bokslutet. 
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Socialförvaltning  
Stab   

  
Dnr:  
Datum:       

 

 

2 (2) 
 

3. Kommunen bör tillsammans med Region Skåne fokusera på ett ökat stöd och 

utbildning i vardagen så att kommunens personal i enlighet med avtalets 

intentioner kan vårda svårt sjuka i hemmiljön. 

Socialnämnden har för år 2019 antagit målsättningen om en övergripande 

kompetensförsörjningsplan för nämndens samtliga verksamhetsområden. 

Förvaltningen har ett mycket gott samarbete med Hälsostaden i Ängelholm. Vid 

behov på individnivå finns det rutiner för stöd och utbildning för kommunens 

personal. Förvaltningen kommer under första kvartalet 2019 arbeta fram en plan 

för att säkerställa kontinuerlig kompetensförsörjning till kommunens personal 

utifrån vården av svårt sjuka i hemmiljön. 

4. Kommunen bör säkerställa relevanta data från kommunens verksamhet så att en 

tillförlitlig uppföljning av effekter för patienterna liksom de ekonomiska 

konsekvenserna av avtalet och de nya utskrivningsreglerna kan genomföras.  

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling om 

ett nytt verksamhetssystem. I anbudsförfrågan kommer ovannämnda behov att 

beaktas. 

 

 

 

Agneta Hugander 

Socialchef 
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2018-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 146

Konsekvenser för Socialnämnden av den nya så kallade 
gymnasielagen 
SN 2018.0731

Ärendet
Klippans kommun har under perioden 2015 -2018 haft ca 100 anvisade ensamkommande 
barn och ungdomar. Ungdomarna under 18 år samt med uppehållstillstånd har haft 
insatser i form av familjehem, HVB hem och stödboende. Om en ungdom inte fått 
uppehållstillstånd när de fyllt 18 år eller blivit uppskriven i ålder till 18 år, har 
Socialförvaltningen bedömt om den unge haft ett vårdbehov. Om den unge inte haft det 
hänvisades ungdomen tillbaka till Migrationsverket och Socialförvaltningens uppdrag 
upphörde. Vissa av dessa ungdomar har gått kvar på gymnasieskolan i Klippan.

Den så kallade nya gymnasielagen infördes den 1 juli 2018 och innebär en ny möjlighet 
till tidsbegränsat uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga för studier på 
gymnasienivå.

Hittills har sex ungdomar som vid ansökningstillfället var bosatta i Klippans kommun 
beviljats tillfälligt uppehållstillstånd utifrån den nya gymnasielagen. Därutöver har en 
ungdom fått sin ansökan avslagen och fyra ungdomar bosatta i Klippan vid 
ansökningstillfället inväntar beslut på sin ansökan utifrån den nya gymnasielagen.

När en ungdom beviljas tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen blir de 
emellertid inte anvisade till en viss kommun utan den unge väljer själv var han/hon vill 
bo.

Klippan har en gymnasieskola med stort intag och många tidigare ensamkommande 
ungdomar går där. Det är ungdomar som tidigare varit anvisade till Klippan, Åstorp, 
Perstorp och Örkelljunga. Om och när dessa ungdomar får tillfälligt uppehållstillstånd 
enligt den nya gymnasielagen blir de inte anvisade till en viss kommun utan den unge 
väljer själv var han/hon vill bo. Socialförvaltningen bedömer det som sannolikt att de 
ungdomar som går i skolan i Klippan också kommer vilja bo i Klippan.

Socialnämnden är ytterst ansvarig för ungdomarnas försörjning och boende om de väljer 
att bosätta sig i Klippan och har blivit beviljade tillfälligt uppehållstillstånd. Om bistånd 
med att skaffa bostad ska utgå till de ungdomar som avses här får avgöras efter en 
individuell bedömning i varje enskilt fall.

Den ersättning som Klippans kommun erhåller för varje ungdom som beviljats tillfälligt 
uppehållstillstånd utifrån den nya lagen och som bosätter sig i kommunen är en 
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2018-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

engångssumma motsvarande 133 200 kronor per ungdom samt 750 kronor i 
dygnsschablon per ungdom. Denna ersättning ska täcka Socialförvaltningens kostnad för 
dessa ungdomar.

Socialförvaltningen har information från gymnasieskolan i Klippan om att 14 av dessa 
ungdomar är hemlösa men går på gymnasieskolan. Skolan beskriver att flera av dem har 
sin huvudsakliga dygnsvila i Helsingborg och därmed omfattas de av Helsingborgs 
vistelsebegrepp. Vidare så är det ett fåtal av dessa ungdomar som uppfyller kriterierna för 
uppehållstillstånd enligt gymnasielagen.

Socialförvaltningen kan i dagsläget inte presentera en tydlig prognos kring hur många 
ungdomar som kommer få uppehållstillstånd utifrån den nya gymnasielagen och hur 
många av dessa som kan förväntas vilja bosätta sig i Klippans kommun. I nuläget är sex 
ungdomar beviljade tillfälligt uppehållstillstånd och bosatta i Klippan och dessa är 
således aktuella inom Socialtjänsten.

Utifrån den information som inhämtats i ärendet är det Socialförvaltningens nuvarande 
bedömning att det inte kommer uppstå ett mycket stort tillflöde till Klippans kommun av 
ungdomar som beviljats uppehållstillstånd utifrån den nya gymnasielagen. Vidare är det 
förvaltningens bedömning att konsekvenserna av den nya gymnasielagen vad gäller 
Socialförvaltningens åtaganden kommer att kunna hanteras i befintlig verksamhet med 
det tillskott av ersättning som engångsersättningen samt dygnsschablonen ger. Det är 
dock av stor vikt att fortsatt följa hur många av ungdomarna som beviljats 
uppehållstillstånd utifrån den nya gymnasielagen och som väljer att bosätta sig i Klippans 
kommun.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Konsekvenser för Socialnämnden av den nya så kallade
  gymnasielagen, Dnr 2018.0731-1

Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2018-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 147

Inriktningsbeslut gällande införande av välfärdsteknologi 
SN 2018.0730

Ärendet
Socialnämnden har påbörjat ett arbete för att i större utsträckning automatisera och 
digitalisera tidskrävande arbetsmoment samt att införa välfärdsteknologi inom sitt 
verksamhetsområde. I 2019 års investeringsbudget har Socialnämnden beviljats en miljon 
kronor för investeringar i välfärdsteknologi och sedan hösten 2018 arbetar en 
digitaliseringsstrateg på Socialförvaltningen.
Socialnämnden har i årsredovisningen för 2017, 2018 års delårsbokslut samt 2019 års 
budgetäskande uttryckt en strävan mot att i större utsträckning automatisera, digitalisera 
samt införa välfärdsteknologi, men nämnden har till dags dato inte antagit något 
sammanfattande inriktningsbeslut gällande införande av välfärdsteknologi i de 
verksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde.
Ett sådant inriktningsbeslut är av vikt för att tydligt kommunicera nämndens 
viljeinriktning angående införande av välfärdsteknologi. Ett inriktningsbeslut ger också 
Socialförvaltningen vägledning i sitt fortsatta arbete med att införa välfärdsteknologi och 
i vissa sammanhang är det gentemot en extern part viktigt att kunna redovisa nämndens 
viljeinriktning avseende införande av välfärdsteknik.
Det övergripande målet med att införa välfärdsteknologi inom Socialnämndens 
verksamhetsområde är att i högre grad använda medarbetarnas kompetens till mötet med 
brukaren och väsentliga insatser istället för kringsysslor och tidsödande arbetsmoment av 
olika slag. Det leder till en ökad och fördjupad kvalitet i insatserna närmast brukaren 
samtidigt som det innebär en bättre hushållning med medarbetarnas resurser och därmed 
en lugnare och mer fokuserad arbetsmiljö för de anställda.

Införande av välfärdstekonologi kommer också betyda en ökad grad av digitalisering i 
alla Socialnämndens verksamheter. Digitaliseringen innebär att processer som idag 
kräver manuell hantering ersätts av digitala tjänster.

Socialnämnden har påbörjat ett förändringsarbete där tjänster av olika slag ersätter 
manuella personalinsatser. Exempelvis har under 2018 projektet Kyld mat införts och 
numera görs elektronisk beställning av matvaror istället för inköp i affär inom 
hemtjänsten. Ett annat exempel är skiftet till nyckelfri hemtjänst, där personalen med sina 
mobiltelefoner dygnet runt kan öppna dörren till brukarens hem. Istället för att lägga tid 
på att hämta och lämna fysiska nycklar, kan personalen fokusera på brukaren och 
brukarens behov.

Införandet av välfärdstekonologi ska syfta till att stötta förvaltningens insatser på många 
områden. Det kan handla om nya tekniska lösningar som minskar behovet av 
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dubbelbemanning, och samtidigt förbättrar medarbetarnas arbetsmiljö, eller lösningar 
som ersätter onödiga utryckningar till brukare på grund av att brukarens 
kommunikationsmöjligheter inte är tillräckliga.

Vid införande av välfärdsteknologi är det eftersträvansvärt att handläggning i alla 
ärendetyper i så stor utsträckning som möjligt ska kunna skrivas under och skickas till 
brukaren helt elektroniskt, utan de manuella mellansteg som idag kostar mycket i tid och 
effektivitet, både för medarbetare och brukare.

Sammantaget ska införandet av välfärdstekonologi stärka Socialnämndens förmåga att 
möta de ökade krav och behov som förvaltningen står inför, där offentlig sektor beräknas 
få ökande volymer och samtidigt få större svårigheter att rekrytera personal.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Inriktningsbeslut gällande införande av välfärdsteknologi,
  Dnr 2018.0730-1

Beslut
Socialnämnden fattar inriktningsbeslut om införande av välfärdsteknologi i de 
verksamheter som ligger inom Socialnämndens ansvarsområde.
____

Paragrafen är justerad
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§ 148

Borttagen på grund av Sekr. 
SN 2018.0521

Paragrafen är justerad
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Förvaltningsrätten i Malmö 
Box 4522 
203 20 Malmö 

 
 

Yttrande i mål 13138-18 
 
Förvaltningsrätten har i föreläggande, daterat 2018-11-14, begärt yttrande över IVO:s ansökan 

om utdömande av särskild avgift enligt 28 a § LSS. 

 

Det är ostridigt i målet att det hör till kommunens uppgifter att fortlöpande följa upp vilka 

som omfattas av LSS och vilka deras behov av stöd och service är samt att verka för att 

personer som omfattas av lagen får sina behov tillgodosedda.   

 

I det aktuella fallet har en utredning genomförts utifrån vilken bedömdes att den enskilde hade 

rätt till daglig verksamhet med stöd av LSS. Målet med insatsen var att den enskilde skulle få 

en meningsfull sysselsättning som är anpassad efter hans förutsättningar, där han får möjlighet 

till personlig utveckling samt delaktighet i samhället. Den enskilde har erbjudits en lämplig 

verkställighet med hänsyn till målen men har avböjt detta och krävt att insatsen ska 

verkställas i hans bostad.  

 

Av prop. 1992/93:159, som det även hänvisas till i utredningen, framgår att möjligheten att ha 

ett arbete har en väsentlig betydelse för alla människors livskvalitet och delaktighet i 

samhällslivet. Genom arbetet tillgodoses, utöver försörjning, även andra mänskliga behov 

som gemenskap, personlig utveckling och en meningsfull tillvaro, vilket är utgångspunkten 

kring insatsen daglig verksamhet.  

 

I såväl det mål som formulerats för insatsen i utredningen som propositionen så lyfts 

delaktighet i samhället som en viktig faktor. Socialförvaltningen bedömer att delaktighet i 

samhället inte uppfylls genom den begärda verkställigheten i hemmet. Den enskilde hade vid 

en sådan verkställighet inte träffat några andra personer än sin handledare. Utredningen ger 

inte stöd för att den enskilde har sådana begränsningar att hans behov endast kan tillgodoses i 

hans bostad. Att notera är även journalanteckning från 2016-09-19 där den enskilde uppger att 

han ska studera på en teaterlinje, vilket ger stöd för att hans diagnos inte innebär sådana 

begränsningar för honom att han inte kan ha personer omkring sig.  
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Socialnämnden hänvisar till HFD 2011 ref 48 som ger vägledning avseende individens rätt att 

önska särskild utformning av verkställigheten i förhållande till nämndens ansvar för 

lämpligheten av nämnda verkställighet.  

 

Vidare fastställde Regeringsrätten i RÅ 2009 ref 21 att när en enskild har så specifika önskemål om 

verkställighet att kommunen saknar möjlighet att verkställa insatsen ska särskild avgift inte utdömas.  

 

I nu aktuellt mål har den enskilde tydligt förklarat att denne endast kommer acceptera verkställighet i 

den egna bostaden. Socialnämndens bedömning är att en sådan verkställighet inte uppfyller målen med 

beviljad insats. Socialnämnden saknar därför möjlighet att verkställa insatsen och bör därför inte 

ådömas särskild avgift.  

 

  

 

 

Anna Fritzheimer 

Förvaltningsjurist 
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§ 150

Delegationsärende 
SN 2018.0041

Ärendet
Delegationsrapport
2018-11-01 – 2018-12-01                        Enhet Barn, unga o familj
Enhet för Vuxna
Enhet för ÄO
Enhet för LSS
 
Inkomna domar och beslut
Förvaltningsrätten i Malmö
Saken: 2018-11-16 Mål nr 8586-18 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2018-11-19 Mål nr 11807-18 avseende Insatser enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade.
Beslut: Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet.
 
Saken: 2018-11-21 Mål nr 11144-18 avseende Beredande av vård av unga, LVU.
Dom: Förvaltningsrätten bifaller ansökan och beslutar att XX XX ska beredas vård med 
stöd av 1 § andra stycket, 2 och 3 §§ LVU
 
Saken: 2018-11-26 Mål nr 8779-18 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2018-12-03 Mål nr 1182-18 avseende Personlig assistans LSS
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Förvaltningsrätten i Linköping
Saken: 2018-11-23 Mål nr 7830-18 avseende statlig ersättning.
Dom: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att Klippans kommun har rätt 
till statlig ersättning avseende kostnader för mottagande av ungdomen XX XX för andra 
kvartalet 2017.
 
Saken: 2018-11-28 Mål nr 8887-18 avseende ersättning enligt förordningen om statlig 
ersättning för insatser för vissa utlänningar.
Beslut: Migrationsverket har genom omprövningsbeslut den 19 november 2018 ändrat 
det överklagade beslutet i enlighet med vad kommunen begärt. Det återstår därmed inte 
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något för förvaltningsrätten att pröva inom ramen för detta mål. Målet ska därmed skrivas 
av.
 
Kammarrätten i Göteborg
Saken: 2018-11-20 Mål nr 4116-18 avseende Färdtjänst, fråga om prövningstillstånd.
Beslut: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande 
står därför fast.
 
IVO, Inspektionen för vård och omsorg
Ärendet: Klippans kommun ansöker om överflyttning av ärende gällande XX XX till 
Malmö stad. Pågående ärende avser bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i from av placering i 
familjehem.
Beslut: Inspektionen för vård och omsorg avslår ansökan.
 

Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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§ 151

Informationsärende 
SN 2018.0042

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll 181114 § 172 Information gällande kommunens särskilda boende - LSS
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Noterar informationen.
 

Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Paragrafen är justerad
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