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§ 70

Val av justerare 
SN 2019.0003

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
 

Beslut
Lennart Johansson (S) väljes jämte ordförande justera dagens protokoll måndagen den 3 
juni 2019.
____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71

Godkännande av dagordning 
SN 2019.0117

Ärendet
Socialnämnden har att ta ställning till att godkänna dagordningen.

Beslut
Godkänner dagordningen.
____

Paragrafen är justerad
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§ 72

Utredning angående LOV på Klippans vård- och omsorgsboenden 
SN 2017.0503

Ärendet
Kommunstyrelsen uppdrog vid sitt sammanträde den 31 januari 2018 åt Socialnämnden 
att yttra sig över en inkommen motion som gick ut på att inventera och redovisa lämpliga 
delar för att tillämpa LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom vård- och omsorgsarbetet.

På Socialnämndens uppdrag uppdrogs det till Planum Organisation AB med Göran 
Svensson som konsult att inventera och redovisa lämpliga delar för att tillämpa LOV. 
Utredningen redovisades och godkändes vid Socialnämndens sammanträde den 26 
september 2018. De delar som utredningen ansåg lämplig att konkurrensutsätta enligt 
LOV var följande:

- Hemtjänstens service och omvårdnadsinsatser samt delegerade hemsjukvårdsinsatser. 
Genomförandet kan med fördel ske i två upphandlingar för att möjliggöra för företag som 
enbart vill utföra serviceinsatser.
- Avlösning i hemmet och ledsagning SoL.
- Stöd i vardagslivet enligt SoL.
- Daglig verksamhet enligt LSS.

Utöver utredningens förslag till vilka delar inom Socialnämndens ansvarsområde som är 
lämpliga att konkurrensutsätta enligt LOV har Socialnämndens presidium efterfrågat en 
genomgång av förutsättningar och konsekvenser av att införa LOV på vård- och 
omsorgsboenden i Klippans kommun. Den här utredningen beskriver därför primärt 
förutsättningar och konsekvenser utifrån införande av LOV inom vård- och 
omsorgsboende.

Sist i utredningen citeras det stycke ur Planum Organisation AB:s LOV-utredning från 
2018 som behandlar slutsatser och rekommendationer då dessa i stora delar är giltiga för 
införande av LOV på vård- och omsorgsboende så väl som inom andra områden.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Utredning angående LOV på Klippans vård- och omsorgsboende"  Dnr 
SN 2017.0503-10.770
Utredning angående LOV på Klippans vård- och omsorgsboende  Dnr SN 2017.0503-
11.770
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Paul Gustafsson (S) yrkar på att ändra beslutstexten till att "Notera informationen och 
lägger den till handlingarna".
Socialnämnden godkänner Paul Gustafssons (S) yrkande.

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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§ 73

Stängning av bostad med särskild service på Tingsgatan 29 
SN 2019.0179

Ärendet
I september 2017 belades Socialnämndens bostad med särskild service på Valhallagatan 3 
C med nyttjande förbud av Räddningstjänsten. Anledningen var att boendet inte hade ett 
tillräckligt gott brandskydd. I samband med stängningen av bostaden med särskild service 
på Valhallagatan 3 C har Socialförvaltningen gjort en översyn av samtliga bostäder med 
särskild service. I översynen har det konstaterats att bostaden med särskild service på 
Tingsgatan 29 inte heller uppfyller de krav som ställs på en bostad med särskild service 
utifrån brandskyddssynpunkt, men också att verksamhetens lokaler inte har rätt bygglov. 
Det vill säga att samma fel som gjordes när Valhallagatans bostad med särskild service 
inrättades också har begåtts när bostaden med särskild service på Tingsgatan 29 
inrättades.

De krav som stipuleras i Boverkets byggregler (BBR 23) på en bostad med särskild enligt 
LSS där de boende inte kan förväntas att utrymma på egen hand innebär att det ska finnas 
automatiskt brand- och utrymningslarm, nödbelysning, boendesprinkler samt två av 
varandra oberoende utrymningsvägar (där ingen av utrymningsvägarna får vara fönster 
eller via spiraltrappa).

När Socialförvaltningen började hyra lokalerna på Tingsgatan 29 gjordes detta som 
vanliga hyreslägenheter och som lokaler. Verksamheten i lokalerna har därefter gradvis 
förändrats till att bli en servicebostad enligt LSS 9.9. I övergången från att lägenheterna 
använts för ordinärt boende till att bli ett LSS- boende har inget bygglov lämnats in, 
vilket ska göras när användningen av lokaler väsentligen förändras. Hade en 
bygglovsansökan om att ändra användningen av lokalerna på Tingsgatan 29 från att ha 
varit ordinära bostäder enligt boverkets verksamhetsklass 3A (VK3A) till att bli ett LSS-
boende enligt verksamhetsklass 5B (VK5B) så hade det redan då konstaterats att 
brandskyddet skulle behöva anpassas eller att detta inte skulle gå att genomföra.

Under förra året har Socialförvaltningen gjort om sin organisation för boendestöd enligt 
SoL i syfte att i större utsträckning kunna erbjuda brukare stöd i sin ordinarie bostad. 
Alternativ till insatsen har tidigare varit placeringar på boenden utanför kommunen samt 
LSS- boenden i kommunen. När de boende på Tingsgatan 29 erbjöds servicebostad som 
insats fanns inte insatsen stöd i vardagslivet att tillgå och om de nu istället erbjuds 
möjligheten och bedöms kunna få sina behov tillgodosedda genom insatsen skulle de som 
önskar och har tillräcklig förmåga kunna bo kvar på Tingsgatan 29. Insatser som ges till 
brukare i deras ordinarie bostad klassificeras inte enligt VK5B utan VK3A.
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Brukare, legala företrädare samt personal har informerats angående framlagt förslag att 
stänga servicebostaden på Tingsgatan 29 från och med den 30 juni.
 
Beslutsunderlag
Lars Johan Forsberg (C) deltar ej i beslutet.
 

Beslut
Socialnämnden beslutar att stänga bostad med särskild service på Tingsgatan 29 från och 
med den 30 juni 2019.
____
 
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna har försäkrat sig om att berörda brukare har fått information i god 
tid samt att det finns en realistisk och genomförbar plan för samtliga.
____

Paragrafen är justerad
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§ 74

Personuppgiftsombud/dataskyddsombud 
SN 2018.0404

Ärendet
Kommunen har genomfört en upphandling av dataskyddsombud. Vinnande företag är JP 
Infonet AB. JP Infonet har föreslagit Klippans kommun att utse Laura Gashi som 
dataskyddsombud. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 8 maj utsett Laura 
Gashi som dataskyddsombud och har uppmanat kommunens övriga nämnder att utse 
Laura Gashi som dataskyddsombud.
 
 

Beslut
Socialnämnden utser Laura Gashi till Personuppgiftsombud/dataskyddsombud.
____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 75

SKL:s Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering 
av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 
SN 2019.0048

Ärendet
Vid Socialnämndens sammanträde den 30 januari 2018 beslutade Socialnämnden att 
rekommendera Kommunstyrelsen att anta SKL:s rekommendation till kommunerna om 
gemensamfinansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänsten 
verksamheter. Kommunstyrelsen har valt att inte ta upp ärendet till beslut och hänvisar 
Socialnämnden till att själva fatta beslut i frågan.

Utgångspunkten för SKL:s rekommendation är att bästa möjliga kunskap ska finnas 
tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska vara 
lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande.

SKL:s förslag omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i 
ledning och styrning av:
- de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård inom 
främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att utveckla andra 
register för socialtjänstens verksamheter.

- stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling av 
gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.

- nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem.

Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen.

SKL:s rekommendation innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) 
säkerställer och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att tillsammans kunna 
utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst och kommunal hälso- och 
sjukvård med stöd av SKL.

SKL:s kostnadsuppskattning är att varje kommun för ovanstående betalar
ca 1,95 kr/invånare i kommunen vilket för Klippans del innebär ca 34 000 kr per år från 
och med 2020.

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver 
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merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om merparten av kommunerna 
avstår från att anta rekommendation kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som 
SKL tillhandahåller kommer att kunna erbjudas nationellt framöver.

En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för att socialtjänstens 
verksamheter har:

- tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas.

- möjligheter att kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera dessa genom 
användning av t.ex. kvalitetsregister, brukarundersökningar och gemensamma variabler 
för uppföljning.

- brukarinflytande genom t.ex. brukarundersökningar.

- att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga förbättringar utifrån den kunskap 
som utvecklas genom uppföljning och analys av kvalitet och resultat.

SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en stödfunktion 
på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren 2017- 2018. Det 
angavs i rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den 
framtida organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas.

Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal medfinansiering ökat. En 
pådrivande faktor är fortlevnaden av de kvalitetsregister som kommunerna använder. 
Dessa register har finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om 
Bättre liv för sjuka äldre mellan SKL och staten samt av landstingen/regionerna. Idag 
finansieras samtliga kvalitetsregister av staten och landstingen/regionerna. Dock är de 
nationella anslagen för kvalitetsregister minskade från 2018. Detta har lett till att de 
kvalitetsregister som kommunerna använder (och som förvaltas av landstingen) är 
underfinansierade och därmed har svårigheter att bedriva sin verksamhet som tidigare.

Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för 
medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling för 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "SKL:s Rekommendationer till kommunerna om gemensam finansiering 
av ett mer samlat system för kunskapsstyrnning i socialtjänstens verksamheter"  Dnr SN 
2019.0048-4.700
Bilaga SKL  Dnr SN 2019.0048-2.700
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Beslut
Socialnämnden beslutar att anta SKL:s rekommendation till kommunerna om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter.
____

Paragrafen är justerad
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§ 76

Uppföljning av hälsofrämjande arbete för äldre personer samt 
personer med funktionsvariaton 
SN 2019.0180

Ärendet
Carina Rasmusson är Socialförvaltningens aktivitetssamordnare och anhörigrådgivare 
och har gjort en uppföljning inom sitt ansvarsområde. I bifogat PM redovisas mål och 
förutsättningar samt uppföljning av pågående arbete inom det hälsofrämjande arbetet 
riktat till äldre personer och personer med funktionsvariation.
 
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse "Uppföljning av hälsofrämjande arbete för äldre personer samt personer 
med funktionsvariation" Dnr SN 2019.0180-1.770
Uppföljning av hälsofrämjande arbete för äldre personer samt personer med 
funktionsvariation  Dnr SN 2019.0180-2.770
 

Beslut
Socialförvaltningen godkänner informationen och lägga den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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§ 77

Riktlinje för myndighetsutövning - biståndshandläggning 
SN 2019.0178

Ärendet
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinje för myndighetsutövning inom 
biståndshandläggning. Syftet är att uppnå en enhetlig och rättssäker handläggning inom 
aktuellt område. 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 "Riktlinjer för myndighetsutövning - biståndshandläggning"  Dnr SN 
2019.0178-1.770
Riktlinjer för myndighetsutövning - biståndshandläggning  Dnr SN 2019.0178-2.770
 

Beslut
Socialnämnden antar “Riktlinje för myndighetsutövning – biståndshandläggning”.
____

Beslut skickas till 
Anna Fritzheimer
Ingela Holmström
Irene Magnusson

Paragrafen är justerad
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§ 78

Borttagen på grund av Sekr. 
SN 2019.0130

Paragrafen är justerad
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§79

Borttagen på grund av Sekr.

  

Paragrafen är justerad
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§ 80

Rapport "Ej verkställda beslut, 1a kvartalet 2019" 
SN 2019.0060

Ärendet
Det åligger kommunen att kvartalsvis rapportera in ej verkställda beslut till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO. De ärenden som ska rapporteras är de där verkställighet dröjt 
mer än tre månader från beslutsdatum. I rapporten ska framgå när beslut är fattat, om 
ärendet är verkställt eller ej samt skälet till fördröjningen. Rapport är inlämnad till IVO.
 
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse "Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2019"  Dnr SN 2019.0060-4.700
Bilaga till rapport Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2019  Dnr SN 2019.0060-5.700
 
 

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____

Beslut skickas till 
Anna Fritzheimer

Paragrafen är justerad

18 (26)



PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 81

Budgetuppföljning april 2019 
SN 2019.0005

Ärendet
Resultat totalt för socialnämnden
Fram till och med april månads utgång har Socialförvaltningen ett ackumulerat överskott 
motsvarande 3,3 mnkr. Intäkterna visar ett överskott på 0,5 mnkr och kostnaderna ett 
överskott på 2,8 mnkr. Nämndens budget är till största delen uppdelad i tolftedelar. Årets 
första månader visar på en lägre förbrukning av resurser. Förvaltningens överskott 
förväntas minska under senare delen av året.
Socialnämndens budget har totalt tillförts drygt 1,1 mnkr i kompensation för 
löneökningar för år 2019 (1 514 tkr) och beslut enligt KB 1/2019 (-385 tkr).

Nämnd och ledning
Nämnd, ledning och administration visar sammantaget på ett underskott med 0,6 mnkr. 
Underskottet beror framförallt på att budgeten för nämnd och ledning, p g a beslut om 
effektiviseringar inom måltider och städ i samband med KB 1, i avvaktan på slutlig 
fördelning på verksamheterna minskat med 0,9 mnkr.

Färdtjänstkostnaderna har accelererat de senaste månaderna och visar ett underskott 
motsvarande 0,4 mnkr. Prognosen på helår för färdtjänstens transportkostnader bedöms 
till ca 1 mnkr. Underskottet inom nämnd, ledning och administration kompenseras dock 
till viss del av ett överskott för bemanningsenheten med i nuläget 0,6 mnkr.

Individ och familjeomsorg/Funktionshinderomsorg
Avdelningen för IFO/FO har per den siste april ett totalt ackumulerat överskott på 1,4 
mnkr.
Ledningsenheten visar på ett positivt resultat jämfört med budget motsvarande 0,5 mnkr, 
vilket förklaras med vakanta tjänster under rekryteringsperioden.
IFO redovisar ett överskott med 2,0 mnkr. Under det första tertialet har det inte behövts 
göras några institutionsplaceringar inom IFO, vilket har skapat ett överskott inom 
verksamheten och en buffert för framtiden. Dock har kostnaderna p g a placeringar för 
skyddat boende ökat under april. Det finns stor risk att kostnaderna för externa LSS-
placeringar kommer överstiga budgeten. Prognostiserad utfall motsvarar i nuläget -2,6 
mnkr. Förvaltningen bedömer dock att dessa kostnader kommer kunna täckas av 
överskottet för institutionsplaceringar, framförallt inom barn och unga.

Volymerna inom försörjningsstödet har ökat och täcks inte av budgeten, vilket innebär ett 
underskott tom april månad motsvarande ca 0,5 mnkr.
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FO redovisar efter april månad ett underskott med 1,1 mnkr. LSS-boendena och Daglig 
verksamhet/korttid visar ett underskott med sammanlagt 0,8 mnkr, vilket till stor del (0,5 
mnkr) beror på en felperiodiserad budget för Tingsgatan 29 och minskade intäkter för 
Daglig verksamhet jämfört med 2018.

Hälso- och sjukvård//Socialpsykiatri
Avdelningen för HS/SP redovisar ett överskott efter april månad på 1,5 mnkr.
Överskottet 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. Dessutom är 
vissa chefstjänster vakanta, vilket också bidrar till överskottet. Dessa beräknas dock 
tillsättas under hösten.

Äldreomsorg
Avdelningen för ÄO redovisar ett överskott efter april månad på 1,0 mnkr.
Hemtjänsten visar ett underskott motsvarande 2,3 mnkr. Detta beror främst på 
svårigheten att ställa om organisationen utifrån förändringar i beviljade insatser. 
Underskottet täcks dock med överskott på Biståndsenheten motsvarande 1,7 mnkr samt 
Ledningsenheten med 0,9 mnkr. Även inom ÄO finns vakanta chefstjänster, vilka 
kommer att tillsättas snarast möjligt. Verksamheten på Bågen har kunnat avvecklas tre 
månader tidigare än beräknat, vilket också bidrar till det totala överskottet för 
äldreomsorgen.

Prognos helår
Med utgångspunkt från utfallet för april månad och kommentarer som lämnats i 
tjänsteskrivelsen, bedömer förvaltningen att nettoresultatet för socialnämnden kommer att 
hålla sig inom beslutad budgetram för år 2019. Det finns dock anledning att påpeka på 
osäkerhet kring utvecklingen under året av placerings- och hemtjänstkostnader.

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

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82

Delgivning av budgetberedningens förslag till socialnämndens ramar 
för år 2020 samt investeringsbudget 
SN 2019.0177

Ärendet
I enlighet med fastställd tidsplan har budgetberedning arbetat fram förslag till 
socialnämndens ramar inför 2020 års driftbudget samt investeringsbudget.
Beslutet fattas av Kommunfullmäktigen den 24 juni 2019.
 
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse "Delgivning av budgetberedningens förslag till socialnämndens ramar 
för år 2020 samt investeringsbudget" Dnr SN 2019.0177-1.041
Driftsbudget 2020 Bil 1  Dnr SN 2019.0177-2.041
Investeringsplan 2019 - 2023 Bil 2  Dnr SN 2019.0177-3.041
 

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingar.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83

Delegation av attesträtt 
SN 2019.0043

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

- Minette Jansson har anställning som enhetschef för Daglig verksamhet fr.o.m. 2019-08-
12.
- Jennie Malmgren har anställning som enhetschef för Social psykiatri fr.o.m. 2019-09-
01.
- Carina Rasmusson har anställning som tf. enhetschef för Ljungåsen fr.o.m. 2019-06-24

Beslut
Socialnämnden beslutar att
- Tilldela Minette Jansson attesträtt fr.o.m. 2019-08-12 avseende Daglig verksamhet 
ansvar 7331 samt som ersättare avseende ansvar 7313, 7314, 7315 och 7316.

- Tilldela Jennie Malmgren attesträtt fr.o.m. 2019-09-01 avseende Socialpsykiatri ansvar 
7142, 7143, 7311, 7312 samt som ersättare avseende ansvar 7144.

- Tilldela Carina Rasmusson attesträtt fr.o.m. 2019-06-24 avseende Ljungåsen ansvar 
7732

- Tilldela Pia Thulin attesträtt avseende Bågen ansvar 7316.
____

Beslut skickas till 
Wieslawa Broström
Karin Enqvist
Camilla Kaas
Lotte Wilson
Andreas Herrstedt

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§84

Informationsärende

Ärendet
Anmälda ärende till Socialnämnden
SN 2018.0026-4 KF:s beslut gällande motion Ung Omsorg
SN 2019.0154-4 Information om avslutat ärende från Arbetsmiljöverket för ärende 
2019/002763

Beslut
Noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85

Delegationsärende 
SN 2019.0008

Ärendet
Sociala utskottet
2019-05-02      §§ 86 - 99
2019-05-14      § 100

Delegationsrapport
2019-03-31 – 2019-04-30                        Enhet Barn, unga o familj
Enhet för Vuxna
Enhet för ÄO
Enhet för LSS
Inkomna domar och beslut
Förvaltningsrätten i Malmö
Saken: 2019-04-10 Mål nr 2834-19 avseende Kontaktperson enligt LSS
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2019-04-18 Mål nr 4023-19 avseende Färdtjänst
Beslut: Förvaltningsrätten upphäver det överklagande beslutet och visar målet åter till 
Socialnämnden i Klippans kommun för ny utredning och prövning av XX XX rätt till 
färdtjänst.
 
Kammarrätten i Göteborg
Saken: 2019-04-18 Mål nr 755-19 avseende Upphörande av vård, LVU
Beslut: Kammarrätten avslår överklagandet.
 
Högsta Förvaltningsdomstolen
Saken: 2019-04-11 Mål nr 1893-19 avseende upphörande av vård av unga
Beslut: Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. 
Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Beslut
Noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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Socialnämnden
2019-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86

Förvaltningsinformation 
SN 2019.0004

Ärendet
Arbetsskador och tillbud
Fram till och med den 22 maj i år har 116 tillbud, 35 olycksfall och två färdolycksfall 
rapporterats i KIA.
 
Ej verkställda beslut om vård- och omsorgsboende
För närvarande väntar 11 brukare på att få sitt beslut om vård- och omsorgsboende 
verkställt
 
Övrigt
Socialnämnden har mottagit ett brev som bilagts sammanträdets handlingar tillsammans 
med förvaltningens svar. Nedan delges bakgrund till det beslut som berörs i inkommet 
brev.

Bakgrund: I maj 2017 fattade Socialnämnden ett inriktningsbeslut avseende insatsen stöd 
i vardagslivet och att den skulle verkställas i kommunens egen regi. Dessförinnan hade 
insatsen för vissa brukare utförts av Kooperativet Rälsen. Något avtal var inte upprättat 
mellan Klippans kommun och Kooperativet Rälsen. Kooperativet saknade också tillstånd 
att bedriva aktuell verksamhet. Det fanns därför inte någon möjlighet för kommunen att 
fortsätta verkställa insatsen på det sätt som tidigare gjorts.
 

Beslut
Noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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