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§ 54

Val av justerare 
SN 2019.0003

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
 

Beslut
Lars Fridh (SD) väljes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55

Godkännande av föredragningslista 
SN 2019.0117

Ärendet
Ordförande Anna Andresen (M) önskar tillägga punkten Utbildningar.
 

Beslut
Godkänner föredragningslistan med tillägg av Utbildningar.
____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56

Förvaltningsinformation 
SN 2019.0004

Ärendet
Arbetsskador och tillbud
Fram till och med den 15 april i år har 95 tillbud och 32 olycksfall rapporterats i KIA.
 
Ej verkställda beslut om vård- och omsorgsboende
För närvarande väntar 16 brukare på att få sitt beslut om vård- och omsorgsboende 
verkställt
 
Övrigt
Arbetskläder
Förvaltningen sammanställer tre olika förslag till utbud av arbetskläder. Förslaget ska 
skickas till kommunledningskontoret.  Förslag 1 är basutbud som följer hälso- och 
sjukvårdslagen och hygienföreskrifter. Förslag 2 inkluderar ytterkläder för arbetsgrupper 
som förflyttar sig utomhus t.ex. jackor. I Förslag 3 ingår att se över vad som behövs för 
att arbeta hälsosamt för de som arbetar inomhus, t.ex. skor. Inget är beslutat eller beställt 
än.
 
Beslutsunderlag
Sjukstatistik  Dnr SN 2019.004-6.700
 

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57

Budgetuppföljning Mars 2019 
SN 2019.0005

Ärendet
Resultat totalt för socialnämnden
Fram till och med mars månads utgång har Socialförvaltningen ett ackumulerat överskott 
på 5,6 mnkr. Intäkterna visar ett överskott på 3,3 mnkr och kostnaderna ett överskott på 
2,3 mnkr. Överskottet på intäktssidan förklaras framförallt av att verksamheten tillförts ej 
budgeterade statsbidragsintäkter från Migrationsverket, vilka också matchas mot 
motsvarande kostnader. Med tanke på att budgeten till största delen är uppdelad i 
tolftedelar och att det ofta är en lägre förbrukning de första månaderna på året, så är det 
inte märkligt att det redovisas ett överskott på kostnadssidan efter årets tre första 
månader.

Resultatet för de olika verksamheterna redovisas nedan.

Nämnd och ledning
Nämnd, ledning och administration (där även bemanningsenheten ingår fr o m 2019) 
visar sammantaget på ett överskott med 0,5 mnkr. Överskottet beror framförallt på ej 
utnyttjade medel för effektiviseringar (2 mnkr på helårsbasis). Ett prognostiserat 
underskott inom färdtjänsten kompenseras i nuläget av ett överskott för 
bemanningsenheten med 400 tkr.

Individ och familjeomsorg/Funktionshinderomsorg
Avdelningen för IFO/FO har per den siste mars ett totalt ackumulerat överskott på 3,5 
mnkr. Detta hänför sig framförallt till personlig assistans där nettokostnaderna ligger 2,9 
mnkr under budget. Periodisering av kostnader/intäkter är ej gjord för denna verksamhet 
för det första kvartalet. En rimlig bedömning i nuläget är ett mindre underskott för denna 
verksamhet för det första kvartalet, vilket dock bör kunna arbetas in under resterande del 
av året.

IFO redovisar ett överskott med 1,6 mnkr. Under det första kvartalet har det inte behövts 
göras några institutionsplaceringar inom IFO, vilket har skapat ett överskott inom 
verksamheten och en buffert för framtiden. Det finns dock en risk för att kostnaderna för 
LSS-placeringarna kraftigt kommer att överstiga budgeten, beroende på utfallet i vissa 
rättsprocesser. I nuläget bedöms dock dessa kostnader kunna täckas av överskottet för 
institutionsplaceringar inom vuxna/barn och ungdom.

FO redovisar efter mars månad ett överskott med 2,2 mnkr. Överskottet förklaras 
framförallt av (som tidigare nämnts) personlig assistans med 2,9 mnkr. LSS-boendena 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

och Daglig verksamhet visar dock på ett underskott med sammanlagt 0,7 mnkr, vilket 
beror på en felperiodiserad budget för Tingsgatan 29 (är på tolv månader istället för som 
den bör vara på sex) och minskade intäkter för Daglig verksamhet jämfört med 2018 (ska 
utredas).

Hälso- och sjukvård//Socialpsykiatri
Avdelningen för HS/SP redovisar också ett överskott efter mars månad på 1,3 mnkr. 
Överskottet kan i stort förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat för enheterna 
Legitimerad personal och Resursteamet dag och natt. Ett överskott inom Legitimerad 
personal är nödvändigt för att täcka ökade kostnader under sommarmånaderna och 
överskottet för Resursteamet beror på att verksamheten startades först under mars månad.

Äldreomsorg
Utfallet för avdelningen för ÄO ligger i stort linje med ackumulerad budget efter mars 
månad. Ett överskott på knappt 0,2 mnkr ska ställas i relation till en ackumulerad budget 
på 31,3 mnkr.

Hemtjänsten visar på ett underskott med ca 1,7 mnkr. Detta beror bl a på ökade 
bemanningskostnader p g a omorganisation och ändrad HSL-schablon. Detta täcks dock 
av överskott på Ledningsenhet, ÄO och Biståndsenheten.

Prognos helår
Med utgångspunkt från utfallet för mars månad och kommentarer som lämnats enligt 
ovan, så bedömer vi att nettoresultatet för socialnämnden kommer att hålla sig inom 
beslutad budgetram för 2019. Det finns dock anledning att påpeka på osäkerhet kring 
utvecklingen under året av placerings- och hemtjänstkostnader.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Budgetuppföljning Mars 2019"  Dnr  SN.2019.005-6.042
 

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

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58

Riktlinje för myndighetsutövning - Missbruk och socialpsykiatri 
SN 2019.0138

Ärendet
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinje för myndighetsutövning inom 
missbruk och socialpsykiatri. Syftet är att uppnå en enhetlig och rättssäker handläggning 
inom aktuella områden. Därtill syftar riktlinjen till att fastställa vad om utöver det som 
fastställts i nationella regelverk, är att bedöma som skälig levnadsnivå, enligt 
Socialnämnden i Klippans kommun.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Riktlinje för myndighetsutövning - Missbruk och socialpsykiatri" Dnr 
SN 2019.0138-1.750
Riktlinje för myndighetsutövning - Missbruk och socialpsykiatri Dnr SN 2019.0138-
2.750
 

Beslut
Socialnämnden antar “Riktlinje för myndighetsutövning – missbruk och socialpsykiatri”.
____

Beslut skickas till 
Rickard Olsson
Malin Olsson
Jenny Nilsson
Anna Fritzheimer

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59

Information om bostadslöshet i Klippans kommun 
SN 2019.0140

Ärendet
I oktober 2018 genomfördes en kartläggning av antalet hemlösa i Klippans kommun.
När Socialstyrelsen kartlägger hemlösheten använder sig myndigheten av en bred 
definition, som omfattar fyra olika situationer som personer kan befinna sig i för en 
kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationerna nedan omfattar allt från 
personer i akut brist på tak över huvudet till mer långvariga boendeformer med en 
kontraktsform som inte kan jämställas med eget boende.

Situation 1-Akut hemlöshet
Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller 
motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, trappuppgångar, tält eller 
motsvarande.

Situation 2 - Institutionsvistelse och stödboende
En person är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiS-
institution eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare och ska flytta 
inom tre månader efter mätveckan, men utan egen bostad ordnad inför 
flytten/utskrivningen. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits ut/flyttat ut, men 
som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.

Situation 3 - Långsiktiga boendelösningar
En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning så som försökslägenhet, 
träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund av att 
personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om 
boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn, 
särskilda villkor eller regler.

Situation 4 - Eget ordnat kortsiktigt boende
En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar, bekanta, familj/släktingar eller 
har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätveckan) inneboende- eller 
andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft 
kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna hemlöshetssituation gäller 
under mätveckan.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I kartläggningen över hemlöshet i Klippans kommun identifierades följande:
- 12 ensamstående personer sover på vänner/bekantas soffor sk. ”soffsurfare”
- 7 ensamstående personer bor i husvagn
- 3 ensamstående bor på vandrarhem som akut boendelösning
- 7 ensamstående har socialt boende/andrahandskontrakt via kommunen
- 6 barnfamiljer (totalt 8 vuxna och 16 barn) har socialt boende/andrahandskontrakt via 
kommunen.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Information om bostadslöshet i Klippans kommun"   Dnr 
SN.2019.0140-1.700
 

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen samt uppdrar åt Socialförvaltningen att senast 
31 december 2019 ta fram en handlingsplan för att förebygga bostadslösheten i 
kommunen.
____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60

Uppföljning av verksamheten för ensamkommande barn och 
ungdomar samt konsekvenser av den nya gymnasielagen 
SN 2019.0139

Ärendet
I dagsläget finns det 58 ensamkommande barn och ungdomar i Klippans kommun.

Totalt är 24 av de ensamkommande under 18 år och av dessa bor åtta barn i familjehem, 
fyra barn bor på externa HVB, ett barn är placerat på Statens institutionsstyrelse (SiS), 
sex barn har boende genom sociala kontrakt och fem barn genomgår vårdnad och 
boendeutredning.

Av de 34 ungdomar som är över 18 år bor fyra ungdomar i familjehem och resterande 
trettio har boende genom sociala kontrakt.

Från och med 1 april i år är stödboendeverksamheten avvecklad och de barn och 
ungdomar som dessförinnan bott i stödboende har därefter fått boende genom sociala 
kontrakt och har sin huvudsakliga försörjning via försörjningsstöd.

För nitton av ungdomarna kommer socialtjänstens ekonomiska ansvar att försvinna per 1 
oktober i år i och med att dessa ungdomar då kommer att söka studiestöd från CSN och 
därmed kommer att bli självförsörjande. Dessa nitton ungdomar kommer fortsätta att 
träffa socialsekreterare så länge de är beviljade kontrakt och ännu inte fått egna 
hyreskontrakt, dock som längst under sex månader.

Vid Socialnämndens sammanträde den 19 december 2018 redovisade Socialförvaltningen 
att sex ungdomar beviljats uppehållstillstånd utifrån den nya så kallade gymnasielagen. 
Lagen trädde i kraft den 1 juli 2018 och innebär en ny möjlighet till tidsbegränsat 
uppehållstillstånd för vissa ensamkommande ungdomar som ansöker om att få genomföra 
studier på gymnasienivå. Vid nämndssammanträdet i december föregående år inväntade 
fyra ungdomar beslut på sin ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd utifrån den nya 
gymnasielagen och tre av dessa har nu beviljats tillfälligt uppehållstillstånd vilket innebär 
att hittills nio ungdomar bosatta i Klippan beviljats uppehållstillstånd utifrån den nya 
gymnasielagen och dessa är således aktuella inom Socialtjänsten.

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 
engångssumma motsvarande 133 200 kronor per ungdom samt 750 kronor i 
dygnsschablon per ungdom. Denna ersättning ska täcka Socialförvaltningens kostnader 
för dessa ungdomar.
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Liksom redovisades vid nämndssammanträdet i december i fjol är det fortsatt 
Socialförvaltningens 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.

Därutöver vill Socialförvaltningen även flagga för att det kan uppstå behov av insatser 
från socialtjänsten i samband med anhöriginvandring till ensamkommande barn och 
ungdomar. I dagsläget är det dock inte möjligt att förutse vilka eller hur omfattande dessa 
insatser kan komma att bli om familjerna skulle välja att bosätta sig i Klippan.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Uppföljning av verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar 
samt konsekvenser av den nya gymnasielagen"    Dnr SN.2019.0139-1.133
 

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61

Delegation av attesträtt 
SN 2019.0043

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

- Marie Gräntz har anställning som Tf enhetschef för personlig assistans t.o.m. 2019-07-
20.

- Fitore Sallova har anställning som enhetschef fr.o.m. 2019-05-01.

- Madelene Larsson har anställning som enhetschef för Kortvården från 2019-06-01.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Delegation av attesträtt"   Dnr SN.2019.0043-4.002
 

Beslut
- Tilldela Marie Gräntz attesträtt avseende personlig assistans ansvar 7341, under 
perioden 2019-06-30--2019-07-20.

- Tilldela Fitore Sallova attesträtt fr.o.m. 2019-05-01 avseende Åbyhem ansvar 7731 och 
Ljungåsen ansvar 7732 samt som    ersättare avseende hemtjänst Öst ansvar 7714 och 
7718.

- Tilldela Catharina Gyllenkvist attesträtt som ersättare avseende Åbyhem, ansvar 7731.

- Tilldela Madelene Larsson attesträtt fr.o.m. 2019-06-01 avseende Kortvården ansvar 
7121 och som ersättare avseende  Badvägen ansvar 7142, Ängen ansvar 7143 och 
Boendestöd psykiatri ansvar 7144.
____

Paragrafen är justerad
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§62

Ändring av sammanträdesdag i september

Ärendet
Socialnämndens sammanträde den 25 september sammanfaller med årets 
"socialchefskonferens" där deltagande från både socialchef och presidie är önskvärt. 
Förslag på ny sammanträdesdag är måndagen den 30 september kl 18.00.
 

Beslut
Socialnämnden ändrar septembers sammanträde från onsdagen den 25 september till den 
måndagen 30 september 2019 kl 18.00.
____

Paragrafen är justerad
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§ 63

Borttagen på grund av Sekr. 
SN 2019.0036

Paragrafen är justerad
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§64

Borttagen på grund av Sekr.

Paragrafen är justerad
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§65

Borttagen på grund av Sekr.

Paragrafen är justerad
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§66

Borttagen på grund av Sekr.

Paragrafen är justerad
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§ 67

Delegationsärende 
SN 2019.0008

Ärendet
Sociala utskottet
2019-03-21      §§ 54 - 70
2019-04-11      §§ 71 - 85    
 
Delegationsrapport
2019-02-01 – 2019-03-30                        Enhet Barn, unga o familj
Enhet för Vuxna
Enhet för ÄO
Enhet för LSS
 
Inkomna domar och beslut
 
Förvaltningsrätten i Malmö
Saken: 2019-02-22 Mål nr 876-19 avseende överklagan umgängesbegränsning LVU.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2019-02-27 Mål nr 14433-18 avseende Färdtjänst.
Dom: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och beslutar att XX XX har rätt till 
färdtjänsttillstånd. Det ankommer Socialnämnden i Klippans kommun att närmare 
bestämma tillståndets omfattning och utformning.
 
Saken: 2019-02-28 Mål nr 2190-19 avseende bistånd enligt socialtjänstlagen.
Dom: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar att XX XX har rätt till 
bistånd i from av korttidsplats i avvaktan på att plats i särskilt boende blir tillgängligt.
 
Saken: 2019-03-11 Mål nr 10991-18 avseende bistånd enligt socialtjänstlagen
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2019-03-19 Mål nr 829-19 avseende Färdtjänst
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2019-03-25 Mål nr 10759-18 avseende bistånd enligt socialtjänstlagen
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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Kammarrätten i Göteborg
Saken: 2019-03-27 Mål nr 1407-19 avseende Ledsagarservice och avlösarservis; fråga 
om prövningstillstånd
Beslut: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
 
Saken: 2019-04-01 Mål nr 455-19 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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§68

Anmälningar för kännedom

Ärendet
Anmälningar
SN 2019.0118-2
Klippans Kommun Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 
2019, reviderat utfall.
 
SN 2019.0085-3
Äskande om investeringsmedel för ombyggnation av Rickmansgården.
 
SN 2019.0120-1
§ 44 KF Jessica Andersson (C) avsägelse av uppdrag som ersättare i Socialnämnden.
 
SN 2019.0121-1
§ 45 KF Charlotte Långberg (M) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige samt som ersättare i Socialnämnden.
 
SN 2019.0094-10
Beslut från IVO Dnr 8.8.1-36172/2018-6

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 69

Utbildningar 
SN 2019.0007

Ärendet
Anna Andresen (M) och Lars-Erik Stadler (SD) deltog i studiebesök på Attendo i 
Halmstad måndagen den 15 april 2019.
Lars-Johan Forsberg (C) deltog i studiebesök med Eirhem AB gällande säbo boende 
tisdagen den 23 april 2019.
 

Beslut
Socialnämnden godkänner att Anna Andresens (M) och Lars-Erik Stadlers (SD) 
deltagande i studiebesök på Attendo i Halmstad den 15 april 2019 samt Lars-Johan 
Forsbergs (C) deltagande i studiebesök med Eirhem AB gällande säbo boende tisdagen 
den 23 april 2019.
____

Paragrafen är justerad
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