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§96

Presentation av "kyld mat"

Ärendet
Måltidschef Lill Spenninge och kökschef Jonas Bjälkegren presenterar kyld mat till 
socialnämnden. De fick se både ursprungsförpackningen men även upplagt med 
de tillbehör som rekommenderas för varje rätt, även provsmakning utfördes.

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
______

Paragrafen är justerad

4 (21)



PROTOKOLL
Socialnämnden
2018-09-26
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§97

Förvaltningsinformation

Ärendet
Socialchef Agneta Hugander informerar socialnämnden att Kommunförbundet Skånes 
styrelse beslutade enhälligt 2018-09-21 att ställa sig bakom förslaget till 
överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt att rekommendera kommunerna att 
politiskt anta överenskommelsen. Överenskommelsen omfattar patienter från psykiatriska 
kliniker och gäller från 1/1 2020 då ny lagstiftning träder i kraft.
 
Förvaltningen arbetar just nu intensivt med internbudget för år 2019. Det är en stor 
utmaning och nya prioriteringar kommer att krävas.
 
Socialförvaltningen har fått ett statligt bidrag på ca 750 tkr för att utveckla 
välfärdstjänster, dock måste pengarna användas under år 2018. Förvaltningen kartlägger 
praktiska möjligheter och lägger grund för kortsiktiga och långsiktiga prioriteringar. 
Tillsyn i ordinärt boende undersöks i första hand.
 
Inom IFO kommer förvaltningen undersöka möjligheten till automatisering av 
ekonomiskt bistånd. Efter olika utredningar och domar fastställer SKL att det är möjligt 
att göra beräkningar, hämta olika uppgifter för att räkna ut det ekonomiska biståndet med 
hjälp av en dator. Dock måste det formella beslutet fattas av en myndighetsutövare.
 
Förvaltningen fortsätter sitt arbete med ”Heltid som norm”. Ett antal seminarier är 
inplanerade med syfte att involvera flera chefer, medarbetare samt skyddsombuden. 
Projektet är kommunövergripande och leds av HR avdelningen tillsammans med 
Kommunal.

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
_______

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98

Utredning om LOV 
SN 2017.0503

Ärendet
Kommunstyrelsen uppdrog vid sitt sammanträde den 31 januari 2018 åt Socialnämnden 
att anlita en konsult för att inventera och redovisa lämpliga delar för att tillämpa LOV 
inom vård- och omsorgsarbetet och att återrapportera till kommunfullmäktige senast vid 
utgången av 2018.

Socialnämnden anlitade Planum organisation AB som har undersökt frågan om vilka 
delar inom nämndens ansvarsområde som skulle kunna vara lämpliga att 
konkurrensutsätta enligt LOV. I den utredning som bilagts denna handling 
rekommenderar Planum Organisation AB att följande biståndsinsatser konkurrensutsätts 
enligt LOV:
- Hemtjänstens service- och omvårdnadsinsatser samt delegerade hemsjukvårdsinsatser.
- Avlösning i hemmet och ledsagning enligt SoL
- Stöd i vardagslivet enligt SoL
- Daglig verksamhet enligt LSS
 
Beslutsunderlag:
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Utredning om LOV" SN.2018.0503-6
Slutrapport - Utredning om LOV SN.2018.0503-7
Göran Svensson - Planum AB redogörelse av slutrapporten.

Beslut
Socialnämnden godkänner utredningen och återrapporterar uppdraget att utreda LOV 
inom vård- och omsorgsarbetet till kommunfullmäktige.
______

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 99

Delårsrapport 2018-08-31 
SN 2018.0581

Ärendet
Fram till och med sista augusti 2018 har Socialförvaltningen ett ackumulerat underskott 
på -5 680 tkr. Per sista augusti redovisar nämnd och ledning ett överskott på 887 tkr, 
avdelningen för äldreomsorg redovisar ett underskott på -2 481 tkr och avdelningen för 
IFO/FO redovisar ett underskott på -4 087 tkr.

En stor del av underskottet beror på externa korttidsplaceringar inom äldreomsorgen i 
början av året samt öppnandet av en temporär korttidsavdelning på Åbyhem. Inom 
äldreomsorgen har också en volymökning inom hemtjänsten lett till ökade kostnader. 
Inom IFO/FO har kostnaderna för externt placerade brukare LSS -boenden inte kunnat 
reduceras i den takt som krävts för att nå budgetram.

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 -7 950 
tkr för helåret 2018 inkl. den tillfälliga korttidsavdelningen på Åbyhem.

Utöver den ekonomiska uppföljningen i delårsrapporten, som också utgör ett av 
nämndsmålen om att nå en budget i balans, återrapporterar förvaltningen på sina övriga 
fyra nämndsmål. Förutom budgetmålet är frisknärvaron det mål som är lättast att följa då 
frisknärvaron rapporteras månadsvis och kan jämföras med nämndens målsättning samt 
frisknärvaron för motsvarande period förra året.

Nämndens mål att vara en attraktiv arbetsplats, att tillförsäkra kompetensförsörjning samt 
att ha nöjda brukare är svårare att följa kopplat till måluppfyllelsen i och med att resultat 
från medarbetar- samt brukarundersökningar först blir tillgängliga senare i höst. Till 
dessa mål redovisas i rapporten istället vilka aktiviteter som tagits fram på enhetsnivå för 
att nå respektive målsättning.
Beslutsunderlag:
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Delårsrapport 2018-08-31" SN.2018.0581-1.040
Delårsrapport per 2018-08-31 SN.2018.0581-2.040

Beslut
Socialnämnden godkänner delårsrapporten och lägger den till handlingarna samt uppdrar 
till förvaltningen att redovisa budgetprognos vid nästkommande sammanträde i oktober.
______
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§ 100

Socialförvaltningens organisation 
SN 2018.0582

Ärendet
Tillskapandet av en verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård/Socialpsykiatri (HS/SP) är 
dels ett sätt att tydliggöra att hälso- och sjukvårdsorganisationen arbetar både mot 
äldreomsorgen samt individ- och familjeomsorgen/ funktionshinderomsorgen.

Förvaltningen ser också ett behov av att utveckla sitt arbete för personer med psykiatriska 
diagnoser. Vidare ser förvaltningen ett behov av att utveckla samarbetet med regionens 
psykiatri. De krav som ställs på kommunernas beredskap att arbeta med utskrivningsklara 
från regionens psykiatri kommer att skärpas efter årsskiftet då psykiatrin också kommer 
att omfattas av den nya betalningsansvarslagen.

Förutom uppdelningen av nuvarande två avdelningar i tre verksamhetsområden föreslås 
bemanningsenheten placeras centralt direkt under Socialchefen. 
Organisationsförändringen i sin helhet samt skälen för att genomföra förändringen 
beskrivs mer utförligt i till ärendet bifogade organisationsskisser samt PM.
 
Beslutsunderlag:
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Socialförvaltningens organisation" SN 2018.0582-1.001
PM gällande organisationsförändring SN 2018.0582-2.001
Bilaga 1 organisationsskiss SN 2018.0582-3.001
Bilaga 2 organisationsskiss SN 2018.0582-4.001

 

Beslut
Socialnämnden godkänner föreslagen förändring i Socialförvaltningens organisation som 
innebär att nuvarande två avdelningar ersätts med tre verksamhetsområden som 
organiseras under tre verksamhetschefer. De föreslagna verksamhetsområdena är Individ- 
och familjeomsorg/funktionshinderomsorg (IFO/FO), Hälso- och 
sjukvård/Socialpsykiatri (HS/SP) respektive Äldreomsorg (ÄO).
______

Paragrafen är justerad
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§ 101

Socialnämndens mål 2019 
SN 2018.0583

Ärendet
Socialförvaltningen föreslår att nämnden fortsätter att arbeta med de mål som togs fram 
inför verksamhetsåret 2018. Socialförvaltningen föreslår vidare att måtten kopplade till 
respektive målsättning antas i november då resultaten från brukarundersökningar samt 
medarbetarenkäter kan förväntas finnas tillgängliga och kan användas för utvärdering av 
årets målsättningar. Anledningen till förvaltningens förslag att ändå anta målsättningarna 
nu i september är för att möjliggöra för enheterna att i ett tidigare skede än vad som var 
fallet föregående år arbeta med sina aktiviteter kopplade till respektive målsättning inför 
kommande verksamhetsår.
Socialnämnden föreslås anta följande målformuleringar för verksamhetsåret 2019:
- Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsplats
- Socialnämndens verksamheter ska tillförsäkras en god kompetensförsörjning
- Socialnämndens medarbetare ska ha hög frisknärvaro
- Socialnämnden ska ha nöjda brukare

Beslut
Socialnämnden antar föreslagna målformuleringar för 2019 samt uppdrar åt förvaltningen 
att återkomma med förslag till målvärden för respektive mål vid nämndens sammanträde 
i november.
______

Paragrafen är justerad
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§ 102

Avstämning internkontrollplan 2018 
SN 2017.0755

Ärendet
Socialnämnden antog vid sitt sammanträde i oktober 2017 en internkontrollplan för 2018. 
De tre kontrollområden som antogs var:
- Loggkontroll för att säkerställa rättssäker hantering som registreras om brukare i 
nämndens verksamhetssystem
- Kvalitetskontroll av den dokumentation som förs om insatser och andra uppgifter av 
vikt kopplade till den vård och omsorg som ges till nämndens brukare i egen och extern 
regi.
- Ekonomisk följsamhet

I den loggkontroll som genomförts upptäcktes ingen avvikelse, men i samband med 
kontrollen upptäcktes att biståndshandläggare inom äldreomsorgen haft behörighet i 
verksamhetssystemet att se ärenden inom LSS och färdtjänst. I och med att 
äldreomsorgens och funktionshinderomsorgens handläggare tidigare tillhört samma enhet 
hade biståndshandläggare vid samma enhet också samma behörighet. När enheten sedan 
delats upp har behörigheten inte ändrats för att passa den nya organisationen. Detta har nu 
åtgärdats.

I genomförd kvalitetsgranskning av utvalda HSL- journaler upptäcktes brister i skrivande 
och uppdaterande av vårdplaner. I ett par fall skulle det behöva förtydligas vad som är 
delegerat till vård- och omsorgspersonal. I granskade SoL-journaler är ett stort antal 
genomförandeplaner inte uppdaterade och daganteckningarna saknar beskrivningar av 
händelser som är viktiga för den enskildes vardag. I granskade LSS- journaler är det svårt 
att hitta en röd tråd i journalanteckningen.

Fram till och med sista augusti har Socialförvaltningen ett upparbetat ekonomiskt 
underskott motsvarande -5 680 tkr. För att uppnå målsättningen att ha en budget i balans 
har månatliga ekonomigenomgångar på enhetsnivå, avdelningsnivå respektive 
övergripande nivå genomförts under året. I samband med genomgångarna har också 
handlingsplaner för att nå en budget i balans tagits fram.

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
______
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§ 103

Socialnämndens frisknärvaro 
SN 2018.0585

Ärendet
Målsättningen för Socialförvaltningens frisknärvaro för 2018 var att öka den totala 
frisknärvaron till 93,7 %, vilket motsvarar en procentenhets ökning från 2017. Samtliga 
enheter har tilldelats individuella målsättningar som innebär en procentuellt lika stor 
ökning i frisknärvaro som målsättningen för den totala ökningen.

Per den sista juli har Socialförvaltningen en ackumulerad frisknärvaro på 92,1% vilket är 
1,2 % lägre än Socialnämndens målsättning för helåret 2018. Den ackumulerade 
frisknärvaron per sista juli i år är också lägre än frisknärvaron på 92,5 % för samma 
period 2017.

I och med att frisknärvaron normalt sett går ner ytterligare något under den senare delen 
av året ser förutsättningarna för att Socialförvaltningen ska nå sin målsättning om 93,7 % 
frisknärvaro för helåret 2018 inte ut att uppfyllas.

De enheter som per sista juli nått sin individuella målsättning för delåret 2018 beträffande 
frisknärvaro är:

Enheten för ensamkommande barn
Enheten för daglig verksamhet
Enheten för stöd i vardagslivet
Ledningsenhet ÄO
Hemtjänst väst
Korttidsenheten för äldre
Ljungbygården
Syréngården
Hemtjänst Ljungbyhed

Hur respektive enhet presterat i förhållande till sin individuella målsättning återges 
detaljerat i bilaga 1.

Förklarande faktorer till att just dessa enheter nått sina målsättningar för delåret 2018 är 
dels att många av enheterna har liten andel långtidsfrånvaro samt att ett par av enheterna 
visserligen ökat sin frisknärvaro men från en förhållandevis låg nivå.

De åtgärder som enheterna vidtagit för att öka sin frisknärvaro och nå nämndens 
målsättning är bland annat att öka tillgång till handledning, att skapa tydlighet kring 
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riktlinjer och rutiner, uppmuntran till användning av friskvårdsbidrag, 
gemenskapsbyggande aktiviteter, förstasjukdagsintyg samt upprättande av hälsosamma 
scheman.

Uppföljningar av längre och/eller upprepade fall av sjukfrånvaro förs in i dataprogrammet 
Adato. Genom de uppgifter som förts in går det att generera övergripande statistik för 
förvaltningen om sjukdomsorsaker. Av de inrapporterade sjukdomsorsakerna fram till 
sista juli 2018 kategoriseras 59 % som icke arbetsrelaterade sjukdomsorsaker. Under 
samma period i fjol kategoriserades ca 66 % som icke arbetsrelaterade sjukdomsorsaker.

Andelen registrerade fall av sjukfrånvaro fram till sista juli i år då orsaken varit fysiska 
respektive psykiska arbetsförhållanden uppgår till 15% respektive 11%.
 
Beslutsunderlag:
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Socialnämndens frisknärvaro" SN 2018.0585-1.030
Bilaga 1 Statistik på enhetsnivå över frisknärvaro SN 2018.0585-2.030

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
______

Paragrafen är justerad
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§ 104

Halvårsavstämning av Socialförvaltningens patientsäkerhetsarbete 
SN 2018.0584

Ärendet
I enlighet med rutinen för patientsäkerhetsberättelsen redovisar Socialförvaltningen för 
Socialnämnden resultat från första halvårets patientsäkerhetsarbete. Resterande arbete 
under året med att tillförsäkra förvaltningens brukare god och säker vård kommer att 
överlämnas i början på nästa år i en samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse.

I patientsäkerhetsberättelsen sammanfattas det arbete som bedrivs för att tillförsäkra god 
och säker vård inom Socialförvaltningen. I det arbetet ingår bland annat uppföljning av 
samverkansavtal med framför allt Region Skåne, förvaltningens användning av 
kvalitetsregister samt förvaltningens arbete för att förebygga och åtgärda avvikelser.

Det första halvårets patientsäkerhetsarbete har gett ett gott resultat avseende 
förvaltningens samarbete med Hälsostadens mobila team i syfte att minska 
återinskrivningar i slutenvården. Antalet läkemedelsavvikelser har minskat jämfört med 
föregående år och registreringar i de kvalitetsregister som använts av förvaltningen har 
ökat.

I samband med ikraftträdandet av den nya lagen om Samverkan vid Utskrivning 
upprättades en ny rutin mellan Regionen och kommunerna för att kunna tillgodose 
patientens behov av trygghet och kontinuitet i vården.

Ett särskilt prioriterat utvecklingsområde kopplat till förvaltningens 
patientsäkerhetsarbete är att vidareutveckla processen för avvikelsehantering.
Beslutsunderlag:
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Halvårsavstämning av socialförvaltningens 
patientsäkerhetsarbete" SN 2018.0584-1.780

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
______

Paragrafen är justerad
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§ 105

Ang. återremiss av ärende "Motion om fri allmän kollektivtrafik för 
färdtjänstresenärer - svar" 
SN 2017.0863

Ärendet
I beslut 2018-05-09 beslutade KSAU att återremittera Socialnämnden svar på ”Motion 
om fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer” med motiveringen att underlagen, 
gällande kostnadskalkyler, innehåller felaktig information.

Underlagen har nu kontrollerats. Uppgifterna som ligger till grund för beräkningen har 
Socialnämnden fått från Region Skåne. Vad avser själva uträkningarna så har siffrorna 
avrundats för att göra presentationen mer lättöverskådlig men något fel har inte 
identifierats. Socialnämnden står därför fast vid sitt tidigare angivna svar.
Beslutsunderlag:
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, §84
Protokoll från Socialnämnden, 2018-03-28 §40

Beslut
Socialnämnden antar svaret till KSAU som sitt eget.
______
Protokollsanteckning från Moderaterna.
"Med anledning av förvaltningens uträkning av kostnader vad gäller fri allmän 
kollektivtrafik, anser vi att sättet man räknar på är väldigt gynnande för kommunen.
Man har ingen egen statistik på hur många resenärer i Klippans kommun som kan 
utnyttja fri kollektivtrafik, så därför har man jämfört med en likvärdig kommun med 
liknande antal färdtjänstberättigade.
I jämförelse med den kommunen skulle antalet färdtjänstresor i Klippans kommun hamna 
på 12600 resor.
Dessa 12600 resorna är det totala antalet färdtjänstresor som utförs i kommunen, inte 
antalet resor som möjligen kan åkas med kollektivtrafik.
Hade, som uträkningen påvisar, alla 12600 fördtjänstresor åkts med kollektivtrafiken, 
hade kommunens totala kostnad för färdtjänst kostat 544 320kr i förhållande till dagens 4 
634 000kr.
Det som motionärens och även Förvaltningens uträkning påvisar är att kostnaden för att 
åka kollektivt är billigare än vad dagens färdtjänstresa med taxi är.
Därför anser vi att införandet av fri kollektivtrafik bör införas snarast möjligt.
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§ 106

Yttrande till IVO i ärende 8.8.1-4912/2018 
SN 2018.0544

Ärendet
IVO har i skrivelse begärt yttrande och handlingar avseende ett ej verkställt beslut. Vid 
ny granskning har det visat sig att ett internt missförstånd skett på förvaltningen och att 
verkställighet skett i enlighet med beslutet.
 
Beslutsunderlag:
Yttrande till IVO i ärende 8.8.1-4912/2018

Beslut
Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget samt översänder till IVO.
______

Paragrafen är justerad
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§ 107

Delegation av attesträtt 
SN 2018.0465

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

Mahlin Winther har anställning som enhetschef för LSS-boendet Ängen. Socialnämnden 
beslutade 180627 §79 tilldela Mahlin Winther attesträtt till ansvar 7314. Nu har 
ansvarsnumret ändrats till ansvar 7143.
Sabah Ebadeh har anställning som enhetschef för Hemstjänst Centrum, ansvar 7712 och 
ersättare för Hemtjänst Väst, ansvar 7711.

Beslut
Socialnämnden beslutar att tilldela Mahlin Winther attesträtt avseende enhet LSS boende 
Ängen, ansvar 7143. Samt tilldela Sabah Ebadeh attesträtt avseende hemtjänst Centrum, 
ansvar 7712 och ersättare för hemtjänst Väst, ansvar 7711.
______

Paragrafen är justerad
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§ 108

Delegationsärende 
SN 2018.0041

Ärendet
Sociala utskottet
SU 2018-08-30   §§ 248-258
 
Delegationsrapport
2018-07-01 – 2017-08-30                        Enhet Barn, unga o familj
Enhet för Vuxna
Enhet för ÄO
Enhet för LSS
 
Förvaltningsrätten i Malmö
Saken: 2018-08-03 Mål nr 8711-18 avseende Korttidsvistelse enligt LSS: nu fråga om 
intermistiskt förordnande.
Beslut: Förvaltningsrätten förordnar att XX XX tills vidare har rätt till fortsatt 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS i omfattningen nio tillfälle i 
månaden. Beslutet gäller omedelbart och till dess rätten beslutar något annat.
 
Saken: 2018-08-13 Mål nr 2527-18 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2018-08-14 Mål nr 5062-18 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2018-08-15 Mål nr 7197-18 avseende Färdtjänst.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2018-08-15 Mål nr 4380-18 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2018-08-16 Mål nr 2144-18 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2018-08-21 Mål nr 14091-17 avseende Bostad med särskild service enligt LSS.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2018-08-27 Mål nr 6575-18 avseende Serveringstillstånd.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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Saken: 2018-09-05 Mål nr 7198-18 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2018-09-06 Mål nr 7053-18 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2018-09-11 Mål nr 8667-18 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen i form av 
särskilt boende.
Dom: Med bifall till överklagandet förklarar förvaltningsrätten att XX XX har rätt till 
insats i form av särskilt boende.
 
Kammarrätten i Göteborg
Saken: 2018-09-07 Mål nr 2572-18 avseende Upphörande av vård av unga.
Dom: Kammarrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2018-09-07 Mål nr 2573-18 avseende Upphörande av vård av unga.
Dom: Kammarrätten avslår överklagandet.

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
______

Paragrafen är justerad
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