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

Gunilla Svensson (S)
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1. Val av justerare (Förslag Charlotte Långberg)  

2. Presentation av tillagad kyld mat  

3. Budgetuppföljning maj 2018  

Sammanfattning
Fram till och med sista maj 2018 har Socialförvaltningen ett ackumulerat 
underskott på – 5 632 tkr inkl. justerad rad. Per sista maj redovisar nämnd och 
ledning ett överskott på 110 tkr, avdelningen för äldreomsorg redovisar ett 
underskott på – 1 165 tkr och avdelningen för IFO/FO redovisar ett underskott på – 
4 577 tkr.

För att reducera nämndens ekonomiska underskott 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 – 7 250 tkr för helåret 2018 inkl. den tillfälliga 
korttidsavdelningen på Åbyhem.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås godkänna informationen och lägga den till handlingarna 
samt att uppdra till förvaltningen att redovisa budgetprognos vid nästkommande 
sammanträde i augusti.

4. Riktlinje för medicinsk tekniskt utstyr  

Sammanfattning
Socialnämnden har i egenskap av vårdgivare ett ansvar att utarbeta klara och 
entydiga direktiv när det gäller riktlinjer för användning av medicinsktekniska 
produkter. Detta i och med att varje kommun enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL 2017:30) skall erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård åt dem som bor 
i särskilda boendeformer, vistas på dagverksamhet eller får hemsjukvård.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås anta bifogad revidering av riktlinje för medicinsktekniskt 
utstyr.

2 (3)

http://www.klippan.se/


KALLELSE
Socialnämnden

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Sida

5. Medgivandeutredning enligt 6 kap 12§ SoL  

Ärendet i korthet
Sekretessärende - handlingarna hämtas i Kundtjänst

6. Utredning - Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8 § FB  

Ärendet i korthet
Sekretessärende - handlingarna hämtas i Kundtjänst

7. Delegation av Attesträtt  

Sammanfattning
Socialnämnden har huvudansvaret för nämndens ekonomi och bär därmed ansvaret 
att besluta om delegation av attesträtt.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås

Tilldela Malin Hagberg attesträtt avseende enhet LSS boende, ansvar 7311.

Tilldela Susanne Aronsson attesträtt avseende enhet IFO Vuxen/FO, ansvar 7201, 
samt att kunna träda in som ersättare vid attest avseende samtliga ansvar inom 
IFO/FO, ansvar 7211-7341.

8. Informationsärende  

9. Delegationsärende  
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