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§33

Förvaltningsinformation

Ärendet
Socialchef Agneta Hugander informerar att antalet personer  som väntar på vård- och 
omsorgsboende har minskat till 11. Därutöver finns det 5 personer som för närvarande 
befinner sig hos externa vårdgivare.
Det har inkommit ett mail från en medarbetare på öppenvården som är orolig 
för organisationsförändring inom IFO. Agneta påtalar genomlysningen som gjordes på 
IFO för ett år sedan. Den gav förslag bl a på att förändra öppenvårdens organisation. 
Förvaltningen har upprättat en handlingsplan för föreslagna åtgärder samt påbörjat ett 
förändringsarbete. Öppenvården kommer att delas till myndighet och verkställighet med 
egen chef. Konsulten, Susanne Aronsson, fick ett särskilt uppdrag att genomföra 
förändringen i dialog med cheferna samt personal inom öppenvården, stöd i 
vardagslivet samt myndighet på barn och unga och vuxna.
 

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
__________
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§ 34

Utökning av 9 korttidsplatser på Åbyhem 
SN 2018.0254

Ärendet
Socialnämnden föreslås utöka antalet korttidsplatser på Åbyhem med nio platser från 
nuvarande nio platser till att efter utökningen bli sammanlagt arton platser. Kostnaden för 
att öka antalet korttidsplatser med nio platser under ett halvårs tid beräknas till ca 2 mnkr. 
Behovet av att utöka antalet korttidsplatser kommer dels av att nämnden i slutet på förra 
året och i början på detta året har behövt köpa flera externa korttidsplatser för att det inte 
gått att verkställa beslut om vård- och omsorgsboende.

Utökningen av antalet korttidsplatser är också nödvändig utifrån de förändringar som 
gjorts i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård respektive 
lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård från och med 2018-
01-01 och som innebär att äldre som skrivs ut från slutenvården ska kunna tas emot av 
nämnden inom tre kalenderdagar från att tidigare ha varit fem arbetsdagar. För att kunna 
ta emot utskrivningsklara med så kort framförhållning krävs en utökning av antalet 
korttidsplatser för äldre. Förberedelserna för att öppna ytterligare nio platser på Åbyhem 
är genomförda och utökningen av antalet platser är planerat att verkställas från och med 
början av april 2018.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse "utökning av 9 korttidsplatser på Åbyhem" Dnr SN 2018.0254-1.771
Ekonomiskberäkning Tillfällig utökning av kortvårdsavdelning 6 månader Dnr SN 
2018.0254-2.771
 
 

Beslut
Socialnämnden beslutar att tillfälligt utöka antalet korttidsplatser på Åbyhem med nio 
korttidsplatser. Socialnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om medel 
för denna verksamhet.
_______
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§35

Borttagen på grund av Sekr.
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§36

Borttagen på grund av Sekr.
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§ 37

Budgetuppföljning februari 2018 
SN 2018.0040

Ärendet
Fram till och med sista februari 2018 har Socialförvaltningen ett ackumulerat underskott 
på -3 540 tkr. Per sista februari redovisar Nämnd och ledning ett överskott på 425 tkr 
medan avdelningen för äldreomsorg respektive avdelningen för IFO/FO redovisar 
underskott motsvarande -1 035 tkr respektive -2 930 tkr.

Utifrån volym- och kostnadsutveckling prognostiserar förvaltningen ett underskott på -
2 400 tkr för helåret 2018 om inga åtgärder skulle vidtas för att minska 
budgetunderskottet.

Förvaltningen planerar emellertid att genomföra flera åtgärder för att nå en budget i 
balans, däribland anpassa bemanningen till budgetram för enheten för uppdragstagare, 
förvaltningen planerar att minska antal dygn som brukare placeras på institution och det 
planeras för att ta hem externa familjehemsplacerade barn. Uppföljning av flera beslut 
inom IFO/FO antas också kunna medföra kostnadsbesparingar. För helåret 2018 har 
förvaltningen en målprognos att nå en budget i balans och prognosen bygger på att de 
åtgärder som planerats genomförs och leder till önskat resultat.

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på ca -700 tkr för helåret.
Inom äldreomsorgen har enheten för bistånd störst negativ budgetavvikelse motsvarande 
-1 553 tkr på grund av externt köpta korttidsplatser som enheten tvingats köpa för att 
kunna verkställa beslut som inte kunnat verkställas i kommunen. Från och med april 
planerar förvaltningen att tillfälligt öppna upp en korttidsenhet på Åbyhem för att kunna 
verkställa beslut om korttidsplats i kommunen. Öppnandet av korttidsplatserna förväntas 
generera en kostnad på ca 2 000 tkr under det halvår som enheten planeras vara öppen.

Vård- och omsorgsboendena i egen regi har inga större avvikelser gentemot budget per 
sista februari. Väpnaren har en negativ avvikelse på -146 tkr gentemot budget och 
prognostiserar ett underskott på -100 tkr för helåret på grund av inköp av tvättmaskin.

Hemtjänstenheterna har en negativ avvikelse på -279 tkr per sista februari där Centrum 
och Öst har negativa avvikelser om ca -200 tkr vardera och Väst har en negativ avvikelse 
på -271 tkr medan Ljungbyhed har ett positivt ackumulerat utfall per sista februari på 375 
tkr. Hemtjänstens prognos för helåret är en budget i balans.

Rehab- och hälso- och sjukvårdsverksamheten har tillsammans ett positivt utfall per sista 
februari motsvarande 839 tkr med en helårsprognos på 200 tkr.
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IFO/FO prognostiserar ett underskott motsvarande -1 700 tkr för helåret. Bakom den 
negativa prognosen ligger negativa prognoser för enheten för barn, unga och familj 
motsvarande -600 tkr, enheten för vuxna motsvarande -500 tkr respektive enheten för 
uppdragstagare motsvarande -600 tkr.

Enheten för vuxna samt enheten för barn, unga och familj har tillsammans ett 
ackumulerat utfall på nästan 2 000 tkr per sista februari. För att minska sitt upparbetade 
underskott planerar enheterna för kortare placeringstider på institution och barn, unga och 
familj planenerar för hemtagning av familjehemsplacerade under 3:e och 4:e kvartalet i 
år.

Enheten för uppdragstagare har ett ackumulerat utfall motsvarande -169 tkr per sista 
februari och enhetens prognos är -600 tkr för helåret på grund av att fler brukare beviljats 
kontaktperson respektive avlösarservice. Enheten har som planerad åtgärd för att åtgärda 
sin negativa budgetavvikelse att anpassa sin bemanning till budgetram, vilket förväntas 
medföra en besparing motsvarande 600 tkr för helåret.

Enheten för stöd i vardagslivet uppvisar ett negativt utfall per sista februari motsvarande -
473 tkr. Korttidsverksamheten inom LSS uppvisar ett negativt utfall per sista februari 
motsvarande -390 tkr medan Ledningsenheten för IFO/FO uppvisar ett ackumulerat 
positivt utfall motsvarande 230 tkr.

Som en del i att nå en budget i balans planerar avdelningen för IFO/FO att ta bort 
omkostnadsersättningen helt för ledsagare och att inte ersätta aktiviteter vilket beräknas 
kunna medföra en besparing på ca 800 tkr för helåret 2018. Avdelningen ser också över 
beslut i samarbete med myndigheten, vilket beräknas kunna leda till en besparing 
motsvarande 300 tkr på helårsbasis.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning februari 2018” Dnr SN 2018.0040-4.042

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna samt uppdrar 
till förvaltningen att redovisa budgetprognos och en åtgärdsplan för att budget ska vara i 
balans vid nästkommande sammanträde i april.
__________
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§ 38

Förändrade behov inför 2019 
SN 2018.0255

Ärendet
I det underlag som förvaltningen tagit fram till upptaktsmötet inför arbetet med budget 
2019 har förvaltningen redovisat flera lagändringar som kommer att påverka 
Socialnämndens uppdrag 2019. Likaså genomförs förnärvarande utredningar på nationell 
nivå av både SoL och LSS som kan komma att medföra förändringar framöver. 
Förvaltningen har också redovisat hur volymändringar sett ut historiskt sett och vad detta 
kan komma att innebära i fråga om volymförändringar under 2019.

I sitt underlag till budgetberedningen redovisar förvaltningen nämndens behov av ett 
psykiatriboende samt fler korttidsplatser för äldre och trycker samtidigt på vikten av att 
nämnden fortsätter sitt arbete med att digitalisera och automatisera sin verksamhet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse "Förändrade behov inför 2019" Dnr SN 2018.0255-1.042
Underlag till budgetberedning inför 2019 års budget Dnr SN 2018.0255-2.042

Beslut
Socialnämnden godkänner och antar förvaltningens skrivelse med underlag till 
budgetberedningen inför budget 2019 som sin egen.
______
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§ 39

Färdtjänstutredning 
SN 2018.0252

Ärendet
Socialförvaltningen har haft i uppdrag att utreda kostnadsutvecklingen för färdtjänsten 
samt hur verksamheten i egen regi förhåller sig till om uppdraget hade lämnats över till 
Skånetrafiken.

Av genomförd utredning framkommer att kostnaden för färdtjänst och riksfärdtjänst har 
ökat mellan åren 2016-2017. Kostnadsutvecklingen ligger i linje med antalet ökade 
utredningar samt ökat antal resor och total reslängd.

Vid en jämförelse mellan Socialnämndens kostnad för färdtjänst och riksfärdtjänst och en 
preliminär beräkning avseende vad kostnaden skulle vara om Skånetrafiken fick ta över 
verksamheten framkommer att kostnaden skulle vara ca 600 tkr lägre per år i 
Skånetrafikens regi.

Utifrån resultatet av utredningen anser Socialförvaltningen att en fördjupad studie bör 
genomföras avseende att överlämna ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till 
Skånetrafiken.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse "Färdtjänstutredning" Dnr SN 2018.0252-1.775
Färdtjänstutredning Dnr SN 2018.0252-2.775

Beslut
Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att genomföra fördjupad studie 
avseende konsekvenserna av ett överlämnande av ansvaret för färdtjänst och 
riksfärdtjänst till Region Skåne och Skånetrafiken.
______
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§ 40

Yttrande angående Moderaternas motion om fri allmän kollektivtrafik 
för färdtjänstresenärer 
SN 2017.0863

Ärendet
Moderaterna har i ”Motion angående fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer” 
föreslagit att Kommunfullmäktige ska besluta att snarast möjligt införa fria resor med 
allmän kollektivtrafik för färdtjänstberättigade personer i Klippans kommun.

Socialförvaltningen har med hjälp av Skånetrafiken gjort en uppskattad beräkning av 
kostnaden för införande av tjänsten. Kostnaden beräknas till drygt 500tkr/år. Enligt 
uppgift från Skånetrafiken har antalet färdtjänstresor inte minskat sedan fri 
allmänkollektivtrafik för färdtjänstberättigade infördes.

Socialförvaltningen bedömer därför i sitt yttrande till kommunfullmäktige att allmän fri 
kollektivtrafik för färdtjänstberättigade inte bör införas så länge som ansvaret för 
färdtjänst och riksfärdtjänst är i kommunens regi. Tjänsten ingår i den avgift 
kommunerna betalar till Skånetrafiken för de fall regionen tagit över ansvaret för 
färdtjänst och riksfärdtjänst.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse "Yttrande angående Moderaternas motion om fri allmän kollektivtrafik 
för färdtjänstresenärer" Dnr SN 2017.0863-2.775
Yttrande angående Moderaternas motion om fri allmän kollektivtrafik för 
färdtjänstresenärer Dnr SN 2017.0863-3.775 
Motion fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer - Remiss SN 2017.0863-1.775

Beslut
Socialnämnden antar Socialförvaltningens yttrande som sitt eget.
__________
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§ 41

Redovisning av verksamheter som delfinansieras av Socialnämnden 
SN 2018.0253

Ärendet
Medlingsverksamheten Skåne nordväst är ett samarbete mellan nio kommuner och syftar 
till att erbjuda medling till unga gärningspersoner och deras offer. Syftet är att minska de 
negativa följderna av brott samt att förebygga nya brott. För samtliga kommuner har 
totalt 57 medlingar genomförts under 2017 varav 8 rörde medling för personer 
hemmahörande i Klippan.

Barnahuset finns till för barn och ungdomar som misstänks ha utsatts för misshandel eller 
sexuella övergrepp. Socialtjänst, polis, åklagare, läkare och barn- och ungdomspsykiatrin 
arbetar tillsammans i gemensamma lokaler i Helsingborg för att utredningen ska bli så 
effektiv och smärtfri som möjligt. Förutom hjälp i rättsprocessen erbjuder barnahuset 
samtalsstöd för utsatta barn och ungdomar samt till deras anhöriga. Totalt hade 
Barnahuset 525 ärenden under 2017 varav 15 rörde barn från Klippan.

Utanför kontorstid köper Klippan tillsammans med flera kommuner i Familjen 
Helsingborg Socialjour via Helsingborgs stad. Under 2017 har Socialjouren behandlat 
1013 ärenden varav 99 rört personer hemmahörande i Klippan.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse ”Redovisning av verksamheter som delfinansieras av Socialnämnden” 
Dnr SN 2018.0253-1.106
Medlingsverksamhetens verksamhetsberättelse 2017    Dnr SN 2018.0253-2.106
Årsredovisning Barnahuset 2017    Dnr SN 2018.0253-3.106
Årsredovisning Socialjouren 2017   Dnr SN 2018.0253-4.106

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
_______
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§42

Avrapportering, projekt kyld mat - muntlig information

Ärendet
Avdelningschef för äldreomsorgen Ingela Holmström informerar att den kylda maten 
kommer att levereras från Snyggatorps kök och de börjar leverera till brukarna 21/5. 
Måltidsenheten skickar ut information till alla som är beviljade matdistribution idag med 
information om bland annat vad man ska tänka på att ha hemma. Man kan bli beviljad 
hjälp från hemtjänsten om man behöver hjälp vid måltiden att värma maten.
Måltidsenheten äger projektet och kommer att skicka ut pressrelease och 
lägga information på hemsidan. De utbildar hemtjänstpersonalen som kommer att hjälpa 
brukaren att välja vilka rätter de vill ha levererade. Beställningen görs på surfplatta som 
personalen har med sig och sen skickas beställningen till måltidsenheten som levererar 
mat en gång i veckan.

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
________
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§43

Avrapportering, projekt hemhandling - muntlig information

Ärendet
Ingela Holmström informerar att Mathem är de som vunnit upphandlingen för 
hemhandling. Det finns 157 brukare som är beviljade inköp. Den 5/4 får brukarna 
information om förändringen. Hemtjänsten kommer hem till brukaren med surfplatta och 
hjälper denne att beställa varor.  Beställning görs en gång i veckan och man betalar med 
kort eller får en faktura. En vecka efter informationen gått ut till brukarna görs en 
pressrelease.

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
__________
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§44

Måldiskussion inför 2019 - muntlig information diskussion

Ärendet
Agneta informerar om målarbetet inför 2019 och föreslår att socialnämnden behåller 
målen som finns idag.
 

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
__________

16 (19)



PROTOKOLL
Socialnämnden
2018-03-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45

Delegationsärende 
SN 2018.0041

Ärendet
Sociala utskottet
SU 2018-03-01   §§ 64 - 75
Delegationsrapport
2018-01-01 – 2017-01-31                        Enhet Barn, unga o familj 
                                                                 Enhet för Vuxna
                                                                 Enhet för ÄO
                                                                 Enhet för LSS
2018-02-01 – 2018-02-28                        Enhet Barn, unga o familj 
                                                                 Enhet för Vuxna
                                                                 Enhet för ÄO
                                                                 Enhet för LSS
Inkomna domar och beslut
Förvaltningsrätten i Malmö
Saken: 2018-01-31 Mål nr 11210-17 avseende Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Saken: 2018-01-31 Mål nr 10339-17 avseende Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Saken: 2018-01-31 Mål nr 9532-17 avseende Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Saken: 2018-02-05 Mål nr 13830-17 avseende Färdtjänst.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Kammarrätten i Göteborg
Saken: 2018-02-19 Mål nr 6264-17 avseende Beredande av vård av unga LVU.
Dom: Kammarrätten avslår överklagandena.

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägga den till handlingarna.
_________
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§ 46

Informationsärende 
SN 2018.0042

Ärendet
Protokoll 180228, Kommunstyrelsen
§ 46 Slutrapport genomlysning funktionshinderområdet inom socialförvaltningen 
Klippans kommun
Kommunstyrelsens beslut:
Informationen noteras.
Protokoll 180228, Kommunstyrelsen
§ 47 Översyn av kommunens samtliga särskilda boende - LSS
Kommunstyrelsens beslut:
1.      Uppdrar åt kommundirektören att upprätta förfrågningsunderlag för upphandling av 
förhyrning av LSS-boende i enlighet med de volymkrav och den ambitionsnivå som 
anges i socialförvaltningens utredning och kravspecifikation.
2.      Anbudsgivaren ska i sitt anbud precisera hur många vanliga bostadslägenheter som 
ska produceras i anslutning till LSS-boendet.
3.      De tungts vägande kriterierna vid anbudsutvärderingen ska vara hyresnivå och 
preciserat mervärde i form av hur många vanliga lägenheter anbudsgivaren har för avsikt 
att producera i Klippan.
4.      LSS-boendet och tillkommande vanliga bostadslägenheter ska byggas på av 
anbudsgivaren ägd mark eller på mark som anvisas av kommunen.
5.      Förfrågningsunderlaget ska godkännas av Kommunstyrelsen eller dess 
arbetsutskott.
Riksdagens ombudsman JO
Beslut 180226: Kritik mot Socialnämnden i Klippans kommun för handläggning av 
en begäran att få ta del av allmänna handlingar. Dnr 5322-2017
Nämnden kan inte undgå kritik i hanteringen. JO noterar att nämnden har sett över sina 
rutiner för hantering av framställningar om att få ta del av allmänna handlingar.
Ärendet avslutas.
Beslut 180306: Ärendet avslutas utan åtgärd dnr 1040-2018
XX har i en anmälan klagat på socialförvaltningen i Klippans kommun.
Vissa handlingar har hämtats in från socialförvaltningen.
Det som har kommit fram ger JO inte anledning att fortsätta utredningen.
Ärendet avslutas.
Förvaltningsrätten i Linköping
Dom 180307 Mål nr 7187-17
Saken: Ersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 
vissa utlänningar (ersättningsförordningen).
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2018-03-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dom: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och beviljar Klippans kommun statlig 
ersättning enligt 19 § ersättningsförordningen för utgivet ekonomiskt bistånd med 
168 453 kronor.

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägga den till handlingarna.
_________
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