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§ 161

Val av justerare 
SN 2019.0003

Ärendet
Val av justerare föreligger. Förslag är att Anita Frick (KD) jämte ordförande justerar 
protokollet från dagens möte.
 

Beslut
Socialnämnden beslutar
att utse Anita Frick (KD) att jämte ordförande justera protokollet från dagens möte.
____

Paragrafen är justerad
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§ 162

Godkännande av dagordning 
SN 2019.0117

Ärendet
Godkännande av dagordning föreligger.
Ordförande Anna Andresen föreslår att punkten "Visning av sidan för förtroendevalda" 
läggs till i dagordningen.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna dagordningen med tillägget av punkten "Visning av sidan för 
förtroendevalda".
____

Paragrafen är justerad
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§163

Visning av sidan för förtroendevalda

Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn visar sidan "För förtroendevalda" på intranätet.
 
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
____

  

Paragrafen är justerad
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§ 164

Insatser i samverkan inom barn och unga - information 
SN 2019.0381

Ärendet
Socialchef Agneta Hugander informerar om att samverkansavtal har upprättats mellan 
barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen för psykisk hälsa för barn. I avtalet fastslås en gemensam vision och 
gemensam strategi. Visionen är att förvaltningarna arbetar tillsammans för att skapa bästa 
förutsättningar för alla Klippans barn och unga. Målsättning är bland annat att hitta 
lösningar för att förbättra samarbetet, arbeta proaktivt och strukturerat samarbete med 
polisen,
Effekterna som önskas är att öka resultaten i grund- och gymnasieskola, öka 
sysselsättning, öka den psykisk hälsa för barn och unga samt minska antalet anmälningar 
till socialtjänsten.
 
Enhetschef IFO Marie Brynbo informerar om insatser i samverkan gällande tidiga insater 
för psykisk hälsa för barn och unga. Samverkan mellan förvaltningarna sker på fyra olika 
nivåer, förvaltningschefsnivå, verksamhetschefsnivå, enhetschefs-/rektorsnivå samt 
medarbetarnivå.
 
Marie informerar vidare kortfattat om situationen på Snyggatorpsskolan.
 
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Presentation, enhetschef IFO, 2019-12-18
Presentation, socialchef, 2019-12-18

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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§ 165

Resultat från 2019 års brukarundersökningar 
SN 2019.0378

Ärendet
Utvecklingsstrateg Gustav Engblom informerar om att det i resultaten från årets 
brukarundersökningar finns både goda resultat att glädjas åt och resultat som framöver 
kommer behöva förbättras. Särskilt glädjande är att 100 % av brukarna som besvarat årets 
brukarundersökning för Ljungåsen respektive för Väpnaren har angett att de är ganska 
eller mycket nöjda med sitt vård- och omsorgsboende. Samtidigt är det olyckligt att det 
från årets brukarundersökningar inte finns något resultat redovisat för vare sig 
Ljungbygården eller Syréngården på grund av för få inkomna svar.

På frågan hur nöjda hemtjänstbrukarna är med sin hemtjänst är det sammanvägda 
resultatet för Klippans hemtjänst i årets brukarundersökning tre procentenheter lägre än 
Riks- respektive Skånesnittet. Det är i sig inte är någon alarmerande kvalitetsskillnad. 
Däremot sett i ett längre tidsperspektiv så har resultaten i hemtjänsten från att ha legat 
väldigt högt i en nationell jämförelse successivt försämrats till sin nuvarande nivå, vilket 
ger anledning att närmare undersöka vad den negativa utvecklingen kan bero på.

I en nationell jämförelse framgår samtidigt att kostnad per hemtjänstbrukare i Klippan år 
2018 var ca 50 000 kr högre än riksmedianen. En möjlig förklaring till detta antas vara att 
det i Klippan råder stor brist på vård- och omsorgsboenden vilket kan antas inverka 
negativt på både upplevd kvalitet och kostnader inom hemtjänsten. Även om en sådan 
hypotes skulle visa sig stämma så finns det baserat på 2019 års brukarenkät åtskilligt att 
arbeta med för att höja brukarnas upplevda kvalitet inom hemtjänsten.

Särskilt prioritera är att se över är varför Klippans hemtjänstbrukare i jämförelse med 
Riks- och Skånesnittet är mindre nöjda med:

 hur de kan påverka tider då de får hjälp
 personalens punktlighet
 hur mycket tid personalen har för sitt arbete
 vilken information de får vid förändringar
 hur lätt det är att komma i kontakt med personalen

Klippans kommun deltar för första gången i funktionshinderomsorgens 
brukarundersökningar som riktar sig till brukare inom boendestöd respektive daglig 
verksamhet.

Av de deltagande kommunerna i de nationella brukarundersökningarna inom 
funktionshinderomsorgen har Klippan sämst resultat kopplat till frågan om brukarna 
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inom boendestöd anser att de får den hjälp de behöver. Baserat på kommentarerna verkar 
de låga resultaten inom boendestöd i stor utsträckning utgå från låg med 
personalkontinuitet kring brukarna. Enheten stöd i vardagslivet är en nybildad enhet med 
ett nytt arbetssätt och det kan rimligtvis också ha inverkat på det låga resultatet.

I brukarundersökningen inom den dagliga verksamheten presterar Klippan bättre eller 
lika bra som Riks- och Skånesnittet i de flesta delfrågorna. I jämförelse med Riks- och 
Skånesnittet anger dock en lägre andel av brukarna i Klippan att de alltid trivs på sin 
dagliga verksamhet och en lägre andel i Klippan anser att den dagliga verksamheten är 
viktig för dem.

De tre senaste åren har Klippan deltagit i den nationella brukarundersökningen inom 
individ- och familjeomsorg. Det sammanvägda resultatet 2017 angående hur nöjda 
brukarna var med stödet de får från socialförvaltningen var bland de högsta i landet. 
Därefter har andelen som angivit att det är ganska eller mycket nöjda backat både under 
2018 och i år. I år är Klippans resultat i paritet med både Riks- och Skånesnittet.

Det totala resultatet från brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen är i 
sig uppbyggt av delundersökningar som riktar sig till vårdnadshavare inom social barn- 
och ungdomsvård; ungdomar inom social barn- och ungdomsvård; ensamkommande 
barn; brukare inom missbruksvård respektive brukare med ekonomiskt bistånd. Sett till 
de olika undergrupperna är det framför allt vårdnadshavare som i mindre utsträckning är 
nöjda än de övriga.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, utvecklingstrateg, 2019-11-26
Bilaga ”Resultat från 2019 års brukarundersökningar”, utvecklingstrateg, 2019-12-14

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och lägga den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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§ 166

Riktlinje för kommunal hyreskompensation inom  Klippans bostäder 
med särskild service enligt LSS 9 § 9 
SN 2019.0379

Ärendet
Vid Socialnämndens sammanträde i februari 2019 fastställde nämnden hyressättning 
enligt bruksvärdesmodell i kommunens bostäder med särskild service. I tjänsteskrivelsen 
till beslutet beskrevs konsekvenserna av beslutet utifrån den förestående utökningen av 
servicebostäder på Väpnaren.

Väpnaren omfattas sammanlagt av 16 lägenheter som kommer komma Socialnämnden 
successivt till del fram till 2021 efterhand som lägenheter blir vakanta. Två av Väpnarens 
treor kommer användas till gemensamhets- samt personalutrymme. Övriga fyra treor och 
de sammanlagt tio tvåorna kommer att tilldelas brukare efterhand som de blir lediga. 
2019 års hyressättning för treorna inklusive schablonkostnad för vattenförbrukning är 8 
710 kr/ månad medan hyrorna för tvåorna inklusive schablonkostnad för 
vattenförbrukning är 7 956 kr/månad respektive 7 302 kr/månad.

Detta innebär att hyresnivån på Väpnaren ligger högre än i kommunens övriga LSS-
bostäder. Hyressättningen utgår från bruksvärdesmodell och är högre än på övriga LSS- 
bostäder i kommunen därför att de är nyare och håller en högre standard. Hyresnivåerna 
har genererat många frågor från brukare och deras legala företrädare eftersom det för 
flera brukare innebär en betydande höjning i förhållande till tidigare hyra. Flera legala 
företrädare avstår i dagsläget från att teckna hyreskontrakt för sina brukare av den 
anledningen.

I en nationell kontext har hyresnivåerna i äldre bestånd av LSS- bostäder ofta kunnat 
hållas nere, men vid utökning av beståndet hamnar hyrorna generellt högre. Detta är dels 
en konsekvens av att det är dyrare att hyra i ett nyare bestånd. Det är också en 
konsekvens av skärpningar i brandskyddsbestämmelserna för LSS- bostäder som gör det 
svårt att knyta enskilda lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet till befintliga LSS- 
bostäder.

Problematiken med hyressättningen i bostäder med särskild service enligt LSS 9 § 9 är 
utbredd i landets kommuner. Dels anvisas brukarna till ett boende utifrån sitt 
biståndsbeslut som kommunen enligt lag är skyldig att verkställa omedelbart. Samtidigt 
har målgruppen generellt sett små medel att röra sig med. Vilket i sin tur gör att brukarna 
kan ha svårt att betala LSS- bostadens hyror om dessa inte subventioneras.

Ett flertal kommuner tillämpar hyreskompensation inom LSS-omsorgen i form av ett 
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kommunalt bostadstillägg/bidrag. Andra kommuner subventionerar genom att reducera 
hyrorna generellt eller genom individuell prövning med utgångspunkt i en högsta 
godtagbar hyra.

I framlagt förslag till ”Riktlinje för kommunal hyreskompensation inom Klippans 
bostäder med särskild service enligt LSS 9 § 9” beräknas den kommunala 
hyreskompensationen med utgångspunkt från ett minimibelopp som den enskilde är 
garanterad att ha kvar när hyran är betald. Minimibeloppet avser att täcka den enskildes 
normala levnadskostnader och garantera att den enskilde uppnår en skälig ekonomisk 
levnadsnivå.

Beräkningen för minimibeloppet i Klippans kommun föreslås följa det lagstadgade 
belopp som Pensionsmyndigheten använder för beräkning av skälig levnadsnivå. Detta 
utgår från prisbasbeloppet och utgör för en ensamstående person 1,486 gånger 
prisbasbeloppet per år. För sammanboende utgör minimibeloppet 1,2105 gånger 
prisbasbeloppet per person och år. Omräkning görs årligen utifrån det fastställda 
prisbasbeloppet. För 2019 utgör minimibeloppet 5 758 kr/månad för en ensamstående och 
4 691 kr/månad vardera för sammanboende.

Bland de kommuner som kompenserar hyror i LSS- bostäder genom individuell prövning 
och utgår från ett fastställt minimibelopp används modellen för skälig levnadsnivå (5 758 
kr/månad) respektive äldreomsorgsmodellen (5 832 kr/månad för personer under 61 år 
respektive 5 249 kr/månad för personer 61 år och äldre) i ungefär lika stor utsträckning.

Den föreslagna kommunala hyreskompensationen i Klippans bostäder med särskild 
service enligt LSS 9 § 9 är ett komplement till statligt bostadstillägg. Den enskilde ska ha 
ansökt om och erhållit beslut om statligt bostadstillägg för att kunna vara berättigad till 
den kommunala hyreskompensationen. Kommunal hyreskompensation blir således 
aktuell när hyran överstiger det tak som används vid beräkning av statligt bostadstillägg. 
Den som inte har ansökt eller inte beviljats statligt bostadstillägg är enligt framlagt 
förslag till riktlinje inte heller berättigad till kommunal hyreskompensation. Hyran som 
beaktas är den del som överstiger taket för bostadstillägg enligt 
Försäkringskassans/Pensionsmyndighetens regelverk.

För närvarande är taket för det statliga bostadstillägget 5 600 kr/månad. Den som ansöker 
om statligt bostadstillägg och har en hyra på 5 000 kr eller mer kan som mest få 96% av 
hyran upp till 5 000 kr. På hyresbeloppet mellan 5 000 och 5 600 kr kan den sökande få 
70% av kostnaden som bostadstillägg. Det innebär att en sökande maximalt beviljas 5 
220 kr per månad i statligt bostadstillägg.

Den lägsta inkomsten som brukarna på LSS- bostäder har är den statliga 

11 (33)



PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-12-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

garantiersättningen, vilken år 2019 för personer över 30 år ligger på 7 553 kr/månad efter 
skatt enligt Klippans skattetabell (9 804 kr före skatt). För personer under 30 år är 
ersättningen något lägre, som lägst 6 755 kr/månad efter skatt enligt Klippans skattetabell 
(8 641 kr före skatt).

Ett maximalt utnyttjat statligt bostadstillägg tillsammans med garantiersättningen för 
brukare under 30 år ger brukaren ett ekonomiskt utrymme motsvarande 11 975 kr/månad. 
Det ekonomiska utrymmet på 11 975 kr/månad minus det föreslagna minimibeloppet för 
en ensamstående på 5 758 kr/månad ger summan 6 190 kr/månad för 2019.
6 190 kr/ månanden är alltså gränsen för när hyran på en LSS- bostad är så pass hög att 
kommunen enligt den föreslagna ”Riktlinjen för kommunal hyreskompensation i 
Klippans bostäder med särskild service enligt LSS 9 § 9” skulle behöva täcka hyran för 
en brukare som endast har garantiersättning för brukare under 30 år.

Bland de föreslagna hyrorna för LSS- beståndet år 2020 som inte inkluderar Väpnaren är 
det sex lägenheter som preliminärt har en föreslagen hyra som överstiger 6 190 kr. Om 
samtliga brukare i dessa sex lägenheter endast skulle ha garantiersättning som enda 
inkomst under 2020 skulle detta innebära att kommunen skulle behöva täcka 
hyreskostnader motsvarande ca 70 tkr för dessa brukare under 2020.
Sett till 2019 års hyresnivåer på Väpnaren skulle teoretiskt sett alla brukare som flyttar in 
i lägenheterna som tillkommer Socialnämnden kunna vara berättigande till kommunal 
hyreskompensation enligt den föreslagna riktlinjen. Om samtliga brukare bara har sin 
garantiersättning som taxerad inkomst skulle detta innebära att kommunen skulle komma 
att behöva kompensera hyreskostnader motsvarande ca 300 tkr per år när samtliga 
lägenheter på Väpnaren tillkommit Socialnämnden. Samtliga lägenheter beräknas inte ha 
tillkommit Socialnämnden förrän 2021, men efter hand som lägenheter blir lediga fram 
till 2021 kommer dessa att ianspråktas av Socialnämnden och därefter erbjudas brukare i 
behov av bostad med särskild service i form av Servicebostad enligt LSS 9 § 9.

Enligt den föreslagna riktlinjen kommer kommunens hyreskompensation regleras årligen 
när förändringar görs i det statliga bostadstillägget, prisbasbeloppet och 
pensionsmyndighetens nivå för skälig levnadsnivå. Tillämpningen av den föreslagna 
riktlinjen ska tjäna till att säkerställa att hyressättningen i kommunens bostäder med 
särskild service enligt LSS 9 § 9 följer bruksvärdesmodell samtidigt som brukarna 
garanteras en skälig ekonomisk levnadsnivå. Modellen som föreslås är också transparent 
med hur mycket och på vilket sätt brukarnas hyror i kommunens LSS- bostäder 
kompenseras.
Socialförvaltningen föreslår nämnden att besluta att anta till ärendet bilagd riktlinje för 
kommunal hyreskompensation inom Klippans bostäder med särskild service enligt LSS 9 
§ 9.
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Mötet ajorneras.
 
Yrkanden
När mötet återupptas yrkar ordförande Anna Andresen (M) m fl på att ärendet 
återremiteras för remiss till intresseorganisationer
Christina Petersson (SD) m fl yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande Anna Andresen (M) ställer sitt förslag på återremiss mot att ärendet ska 
avgöras idag och finner att ärendet ska återemitteras. Votering begärs och de som röstar 
på att ärendet ska återremitteras röstar ja och de som anser att ärendet ska avgöras idag 
röstar nej. I voteringen avläggs 5 ja-röster, av Anna Andresen (M), Lars Johan Forsberg 
(C), Magnus Forsell (M), Patrik Håkansson (S) och Paul Gustavsson (S) och 4 nej-röster 
av Christina Petersson (SD), Marie Brink (SD), Elena Kurenkova (SD) och Anita Frick 
(KD). Ordförande finner att nämnden beslutar att ärendet ska återremiteras.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, utvecklingsstrateg och socialchef, 2019-12-12
Bilaga ”Riktlinje för kommunal hyreskompensation inom Klippans bostäder med särskild 
service enligt LSS 9 § 9”

Beslut
Socialnämnden beslutar
att återremittera ärendet för remiss till intresseorganisationer.
____
 
Reservation
Christina Peterson, Marie Brink och Elena Kurenkova (samtliga SD) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet:
"Vi i Sverigedemokraterna Klippan är för likabehandlings principen och vi känner att vi 
frångår det nu men samtidigt så har vi begränsat med alternativ för den nämnda 
målgruppen och yrkar därför bifall."
 

Paragrafen är justerad
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§ 167

Svar på motion gällande en äldreomsorg med djur 
SN 2019.0096

Ärendet
Vår framtid - Klippan har inlämnat en motion den 25 februari 2019. Motionen gällande 
en äldreomsorg med djur har remitterats till Socialnämnden för yttrande. Motionärerna 
beskriver flera positiva effekter av att ha djur i äldreomsorgen och önskar ett ökat 
användande av djur inom äldreomsorgen. Vid ett införande önskar också motionärerna ett 
utvärderande efter ett år. Specifikt omnämns användandet av vårdhundar inom 
äldreomsorgen och motionärerna har också valt att lämna en hänvisning till 
Socialstyrelsens rapport ”Vårdhund för äldre i särskilt boende. En systematisk översikt av 
effekter och vetenskapligt stöd” från 2014.

Det framgår inte av motionen om motionärerna känner till att det sedan 2015 finns en 
vårdhund som används inom både äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen i 
Klippan. Vårdhunden går att följa på instagram under namnet Elda5679. För närvarande 
pågår också upplärning av ytterligare en hund som skulle kunna ersätta eller komplettera 
Elda.

Socialförvaltningens vårdhundsförare och vårdhund gör regelbundna besök vid 1-2 
gånger i månaden på Centrumträffen, Ljungbygården, Syréngården, Ljungåsen, Åbyhem 
samt Tingsgatan 20. Utöver de planerade återkommande besöken på boendena arbetar 
vårdhund och vårdhundsförare på remiss från legitimerad personal. Remissförfarandet 
går till så att legitimerad personal beskriver brukarens symptom/problembild samt 
målsättning med att få besök av en vårdhund. Vårdhundsföraren tar därefter kontakt med 
brukaren eller brukarens personal och bokar in ett fösta besök. Frekvensen på besök till 
de brukare som fått en remiss för besök av vårdhund varierar vanligtvis från dagliga 
besök till en gång i veckan. Uppföljningar av vårdhundsbesöken göras tillsammans med 
legitimerad personal och vårdhundsförare. Vid uppföljning tas sedan beslut om insatsen 
ska fortsätta eller avslutas beroende på resultatet.

I dagsläget är det svårt att enbart utvärdera effekter av vårdhundens besök då även andra 
faktorer påverkar brukarens mående så som personal samt medicinering etc, men några 
av de effekter som kunnat iakttas efter att brukare fått besök av vårdhunden är följande:

När vårdhunden kommer på besök följer brukare som vanligtvis inte lämnar sina rum 
med ut på aktiviteter och lämnar sina rum. Besök från Elda motiverar brukare som har 
svårt att komma upp ur sängen på morgon/förmiddag till motion och personlig hygien. 
Genom att ha Elda delaktig i träning motiveras brukare till träning. Efter besök av Elda 
har oro och ångest dämpats hos vissa brukare.
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Socialförvaltningen anser därmed att det arbetssätt som beskrivs i inlämnad motion redan 
tillämpas i tillräcklig omfattning. Vidare anser Socialförvaltningen att det inte är 
motiverat att ändra på nuvarande arbetssätt beträffande vårdhund eller att ytterligare 
införa fler djur i äldreomsorgen. Detta då nuvarande arbetssätt är en väl avvägd balans 
mellan att tillhandahålla djur i äldreomsorgen visavi att hantera risker med allergier samt 
att säkra en god djurhållning.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, utvecklingsstarteg och socialchef, 2019-11-26
Motion, Vår framtid – Klippan, 2019-02-21

Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta motionssvaret som sitt eget och att rapportera sitt svar till kommunfullmäktige 
med rekommendationen att motionen bör avslås.
____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 168

Svar på motion om bostad först 
SN 2019.0257

Ärendet
KD har lämnat in en motion till fullmäktige om att de önskar att Klippans kommun börjar 
använda sig av metoden bostad först inom socialförvaltningen. Ärendet remitterades av 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Innan beredningen i kommunstyrelsen ska 
socialnämnden yttra sig över motionen.

Socialförvaltningen är enligt förslag till yttrande positiva till modellen bostad först. Det 
finns dock behov av att djupare utreda under vilka förutsättningar bl.a. bostad först bör 
användas. Därtill behöver den praktiska verkställigheten utredas, t.ex. hur förvaltningen 
ska säkerställa tillgängliga bostäder, ansvarsfördelning m.m. Arbetsmodellen borde också 
ses som kommunövergripande där alla berörda aktörer involveras.
 
Yrkanden
Anita Frick (KD) yrkar på att nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Magnus Jorsell (M) och Christina Petersson (SD) yrkar på att nämnden föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen samt att nämnden föreslår kommunstyrelsen att 
utreda möjligheterna att tillämpa modell "Bostad först" i Klippan kommun.
 
Beslutsunderlag
Motion, Kristdemokraterna, 2019-05-17
Tjänsteskrivelse, förvaltningsjurist och socialchef, 2019-12-06
Förlag till yttrande, förvaltningsjurist, 2019-12-03

Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta “Yttrande avseende KDs motion om bostad först” som sitt eget.
 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
att föreslå kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att tillämpa modell "Bostad först" i 
Klippan kommun.
____

Reservation
Anita Frick (KD) reserverar sig mot beslutet.

16 (33)



PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-12-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Förvaltningsjurist
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 169

Ekonomisk månadsuppföljning 
SN 2019.0005

Ärendet
Resultat totalt för socialnämnden
Fram till och med november månads utgång har Socialförvaltningen ett ackumulerat 
överskott motsvarande 11,6 mnkr. Intäkterna visar ett överskott på 4 mnkr och 
kostnaderna ett överskott på 7,4 mnkr. Nämndens budget är till största delen uppdelad i 
tolftedelar. Förvaltningen visar på en lägre förbrukning av resurser än vad som 
budgeterats. Förvaltningens stora överskott är främst hänförligt till en stor positiv 
avvikelse på personalkostnaderna.

Nämnd och ledning
Nämnd, ledning och administration visar sammantaget på ett underskott med 3,1 mnkr 
per november.

I november togs det beslut att köpa ca 140 datorer till socialförvaltningen på grund av att 
många datorer ute i verksamheten har Windows 7 som operativsystem. Underhållet av 
detta operativsystemet kommer upphöra i början av 2020 och därför krävdes en större 
anskaffning av datorer.

Underskottet för färdtjänstkostnader fortsätter växa i linje med förväntan. Det förväntade 
underskottet uppgår till ca 2 mnkr. De ökade kostnaderna beror på ett förändrat 
resmönster hos färdtjänstresenärer och att antal resor har ökat markant jämfört med 
föregående år. Kostnader för trygghetslarm har även ökat något, främst hänförligt till 
GPS-larm.

Individ och familjeomsorg/Funktionshinderomsorg
Avdelningen för IFO/FO har per den siste november ett totalt ackumulerat överskott på 
6,9 mnkr. Det förväntas dock en större kostnadsmassa under årets sista månad, främst 
kopplat till personlig assistans där faktureringen från försäkringskassan är försenad.

Ledningsenheten visar på ett positivt resultat jämfört med budget motsvarande 0,9 mnkr, 
vilket förklaras med en minskad personalstyrka. Övrig del är hänförligt till ett överskott 
på de intäkter som erhållits för att kompensera konsultkostnader som ej fanns budgeterat.
IFO redovisar ett överskott med 5,3 mnkr. Under året har det inte behövts göras 
institutionsplaceringar i den omfattning som budgeterats inom IFO, vilket har skapat ett 
överskott inom verksamheten, främst inom barn och unga. Dock har kostnaderna p g a 
placeringar för skyddat boende ökat. En stor bidragande faktor till överskottet är att 
verksamheten bytt insatsform för ensamkommande barn och unga som nu mera får 
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ekonomiskt bistånd för sitt uppehälle istället för stödboende.

Kostnaderna för externa LSS-placeringar kommer kraftigt överstiga budgeten som följd 
av längre placeringstid än budgeterat. Delar av detta underskott kommer kunna täckas av 
det överskott som finns på institutionsplaceringar under barn och unga.

Volymerna inom försörjningsstödet har ökat och täcks inte av budgeten. Underskott per 
november uppgår till 2,9 mkr. Dock ca 2 mkr är hänförliga till flyktingmottagande där 
verksamheten bytt insats i mars. Individer som tidigare hade insats i form av stödboende 
får numera istället ekonomiskt bistånd. Således finns de intäkter i verksamheten som 
möter kostnaderna på 2 mkr. Kvarvarande 0,9 mnkr beror på andra faktorer b.la. ökade 
volymer under våren samt på hösten.

FO redovisar efter november månad ett överskott med 0,7 mnkr. LSS-boendena och 
Daglig verksamhet/korttid visar ett underskott med sammanlagt 1,5 mnkr, vilket till stor 
del kan hänföras till det förändringsarbete som pågått inom FO. Detta har påverkat 
enheternas bemanning och inköp av personal från bemanningsenheten. Bågens budget har 
ännu inte flyttats från ÄO till FO vilket skapar ett större underskott mot budget under 
bostäder med särskild service. Det saknas kostnader för perioden på extern personlig 
assistans då det är lång eftersläpning på faktureringen från försäkringskassan. Överskottet 
för FO är således något missvisande vid utgången av november och troligen kommer 
förändras vid årets slut.

Hälso- och sjukvård//Socialpsykiatri
Avdelningen för HS/SP redovisar ett överskott efter november månad på 3,7 mnkr.
 
Ledningsenheten visar ett överskott på 200 tkr per november månad pga. vakanta 
chefstjänster i början av året.

Överskott på Legitimerad personal och Rehab förklaras av lägre personalkostnader och är 
hänförligt till vakanta tjänster.

Överskottet för Resursteam dag beror på att verksamheten startades först under mars 
månad.

Enheten för kortvård visar ett underskott på 800 tkr per november månad, orsaken är att 
man använt sig av timanställda (köp av tjänst) i högre grad än budgeterat under året 
utifrån brukarnas behov.

Psykiatriboendena visar ett överskott på 400 tkr, vilket är hänförligt till att det inte 
bedrivs någon verksamhet på Ängen men budget ligger för hela året. Berörda brukare är 
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för tillfället externt placerade.

Äldreomsorg
Avdelningen för ÄO redovisar ett överskott efter november månad på 6,5 mnkr.

Ledningsenheten uppvisar ett överskott om 1,6 mnkr. Överskottet är främst hänförligt till 
personalkostnader där det har varit vakanta chefstjänster under året samt lägre 
subventioneringskostnader än budgeterat.
Hemtjänstens kostnader möter upp budgeterade resurser inom Biståndsenheten.
Biståndsenhetens redovisade överskott beror på lägre volymer i förhållande till budgeten. 
Hemtjänstens verkställande enheter visar dock på större underskott, som beror främst på 
minskade intäkter och svårigheten att ställa om organisationen utifrån förändringar i 
beviljade insatser. Underskottet täcks dock med överskott på Biståndsenheten.
Verksamheten på Bågen har kunnat avvecklas tre månader tidigare än beräknat, vilket 
också bidrar till det totala överskottet för äldreomsorgen.
Bågen står i dag för ett överskott på ca 2,9 mkr. Bågens budget kommer att flyttas till FO 
för halva räkenskapsåret.

Prognos helår
Med utgångspunkt från utfallet för november månad och kommentarer som lämnats i 
tjänsteskrivelsen, prognostiserar förvaltningen ett positivt överskott mot budget 
motsvarande 8,5 mnkr. Förändringen mot oktober är primärt hänförligt till 
verksamhetsområdena HS/SP samt äldreomsorgen där prognos totalt förbättrats. 
Äldreomsorgen uppvisar ett prognostiserat utfall på 4,3 mkr mot budget. HS/SP uppvisar 
en positiv avvikelse på helår med 3,3 mnkr. IFO/FO prognostiserar ett positivt utfall mot 
budget på 4,4 mnkr. Nämnd och ledning prognostiserar ett negativt utfall mot budget med 
-3,4 mnkr där förändringen mot okt är hänförlig till inköpet av datorer.

Statliga bidrag
Socialnämnden har rekvirerat 999 tkr statliga medel för förstärkning inom 
äldreomsorgen.
Förvaltningen hade för avsikt att använda resurserna till övergripande demensutbildning 
inom äldreomsorgen, som nämnden blivit ålagt att genomföra utifrån 
arbetsmiljöinspektionens tillsyn inom äldreomsorgen. Utbildningen är inplanerad och 
avtal med leverantören är tecknad. Eftersom utbildningen omfattar alla medarbetare inom 
äldreomsorgen krävs det en längre genomförandeperiod, dvs två terminer. Eftersom 
statliga medel måste användas innan 2019-12-31 har förvaltningen valt att använda dessa 
medel till övrig kompetensutveckling.
Förvaltningen föreslår nämnden att hemställa hos Kommunfullmäktige om att flytta över 
1 000 tkr av nämndens överskott till år 2020 för genomförandet av den obligatoriska 
demensutbildningen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, socialchef och förvaltningsekonom, 2019-12-12

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen och lägga den till handlingarna.
 
att hemställa hos kommunfullmäktige om att överflytta 1 000 tkr av nämndens överskott 
för obligatorisk demensutbildning.

att årsbokslut redovisas i februari 2020.
____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 170

Attesträtter 2020 
SN 2019.0043

Ärendet
Enligt reglemente för ekonomiska transaktioner, attestreglemente, skall socialnämnden 
upprätta, besluta om samt ajourhålla en förteckning över utsedda beslutsattestanter samt 
ersättare.

Förteckningen måste kontinuerligt revideras under året med hänsyn till organisations-, 
och bemanningsförändringar. Förändringar har skett och därför behöver 
beslutsattestlistan åter antas.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, socialchef och utvecklingsstrateg, 2019-11-28
Bilaga ” Beslutsattestanter och ersättare år 2020”

Beslut
Socialnämnden beslutar
att utse beslutsattestanter och ersättare för år 2020 enligt beslutsunderlag.
____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 171

Avtalssamverkan med Familjerätten i Helsingborg med stöd av 
kommunallagen 9 kap. 37§ 
SN 2017.0555

Ärendet
Helsingborgs stad och Klippans kommun har den 28 juni 2017 undertecknat avtal om 
samverkande familjerätt, dnr SN 2017.0555, med stöd av socialtjänstlagen 2 kap. 5§.
Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft, vilken gav kommunerna möjlighet 
att ingå avtalssamverkan med stöd av kommunallagen 9 kap. 37 §. Regleringen i 
kommunallagen ger kommunerna möjlighet att uppdra åt en anställd i en annan kommun 
att besluta på kommunens vägnar.

I dag måste handläggarna i Helsingborgs stad även vara anställda av Klippans kommun 
för att uppfylla överenskommelsen i det tecknade avtalet. Socialförvaltningen föreslår att 
ett tillägg undertecknas till avtalet som skulle innebära att handläggarna i Helsingborg 
istället får delegation på att fatta beslut å Klippans kommuns vägnar utan att vara 
anställda.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, förvaltningsjursit och socialchef, 2019-12-11
Tillägg till avtal om samverkande familjerätt med diarienummer 271/2016 mellan 
Helsingborgs stad, socialförvaltningen och Klippans kommun.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna ”Tillägg till avtal om samverkande familjerätt med diarienummer 
2017.0555 mellan Helsingborgs stad, socialförvaltningen och Klippans kommun”.

att delegera beslutanderätt till anställda inom Familjerätten i Helsingborgs stad i enlighet 
med Klippans kommuns Socialnämnds delegeringsordning.
____

Beslut skickas till 
Förvaltningsjurist
IFO-chef

Paragrafen är justerad
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§ 172

Borttagen på grund av Sekr. 
SN 2019.0339

Paragrafen är justerad
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§173

Borttagen på grund av Sekr.

  

Paragrafen är justerad
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§174

Borttagen på grund av Sekr.

  

Paragrafen är justerad
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§ 175

Förvaltningsinformation 
SN 2019.0004

Ärendet
Socialchef Agneta Hugander informerar om aktuellt i verksamheten.
 
Beslutsunderlag
Rapport, socialchef och utvecklingsstrateg, 2019-12-12

Beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad

28 (33)



PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-12-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 176

Delegationsärende 
SN 2019.0008

Ärendet
Följande delegationsärenden rapporteras till nämnden: 
 
Sociala utskottet
2019-11-21  §§ 243 – 255
2019-12-12   §§ 256 – 273
 
Delegationsrapport
2019-10-01 – 2019-11-30                        Enhet Barn, unga o familj
                                                                 Enhet för Vuxna
                                                                 Enhet för ÄO
                                                                 Enhet för LSS
 
Följande inkomna domar och beslut rapporteras till nämnden: 
Förvaltningsrätten i Malmö
Saken: 2019-10-22 Mål nr 7781-19 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen, 
Kontaktperson
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten bedömer att XXs behov får anses tillgodosett på 
annat sätt än genom kontaktperson efter hens flytt till vård- och omsorgsboendet.
 
Saken: 2019-10-22 Mål nr 8769-19 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att det inte har framkommit att XX saknar 
möjlighet att ordna en annan bostad. Mot denna bakgrund finner förvaltningsrätten att det 
inte har visats att det skulle få allvarliga sociala konsekvenser för XX om den aktuella 
skulden inte betalas.

Saken: 2019-10-25 Mål nr 1446-19 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen
Dom: Förvaltningsrätten upphäver det överklagande beslutet och återförvisar målet till 
SN i Klippans kommun för vidare handläggning och prövning av XX och XX ansökan 
om ekonomiskt bistånd.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten bedömer att XX o XX är stadigvarande bosatta i 
Klippans kommun, även om det är Båstad kommun som hyr bostaden och hyr ut i andra 
hand till XX o XX.
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Saken: 2019-10-28 Mål nr 4649-19 avseende Ansökan om serveringstillstånd enl 
alkohollagen.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten bedömer att XXs har betydande inflytande i 
rörelsen även om det inte är XX som ansöker om alkoholtillståndet.
 
Saken: 2019-11-05 Mål nr 8261-19 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen, fråga om 
muntligt överklagande.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten skriver: Kravet att överklagandet ska vara 
skriftligt är ej uppfyllt och överklagandet ska därför avvisas. Det innebär att 
förvaltningsrätten inte tar upp överklagandet till prövning.
 
Saken: 2019-11-13 Mål nr 11444-19 avseende Bistånd i form av vård- och 
omsorgsboende SoL
Dom: Förvaltningsrätten Bifaller överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten bedömer med särskilt beaktande av XX höga 
ålder, nedsatta förmågor, känsla av otrygghet och behov av social samvaro att hen inte är 
tillförsäkrad en skälig levnadsnivå genom beviljade och erbjudna insatser. Hen är därför 
berättigad till vård- och omnsorgsboende.
 
Saken: 2019-11-15 Mål nr 13256-19 avseende Ledsagarservice enligt LSS
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten bedömer att XX lever ett socialt aktivt liv, med 
aktiviteter i form av bl.a bowling. XX är därmed tillförsäkrad goda levnadsvillkor med 
den av socialnämnden beviljade utökade insatsen om 8 tim ledsagarservice.
 
Saken: 2019-11-18 Mål nr 10675-19 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen
Dom: Förvaltningsrätten avskriver målet.
Skäl för avgörandet: Den klagande har återkallat sitt överklagande.
 
Saken: 2019-11-18 Mål nr 6392-19 avseende Avgift enligt socialtjänstlagen.
Dom: Förvaltningsrätten Avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Inget annat har framkommit än att kommunens beslut följer de 
regler som gäller för beräkning av avgift och avgiftstutrymme enl 8 kap. SoL.
 
Saken: 2019-11-21 Mål nr 285-19 avseende Kontaktperson enligt LSS.
Dom: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet.
Skäl för avgörandet: xx är sedan 2013 beviljad insatsen biträde av kontaktperson enl 9§ 4 
LSS. Enligt förvaltningsrättens mening har det inte framkommit att förutsättningarna för 
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att kunna ändra ett gynnande beslut enligt 37 § FL är uppfyllda. Nämnden har således 
inte haft fog för att avsluta aktuell insats.
 
Saken: 2019-11-20 Mål nr 5260-19 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Vid en sammantagen bedömning av vad som framkommit i målet 
finner förvaltningsrätten att det inte är visat att familjen behöver den sökta insatsen i form 
av avlösning nattetid för att uppnå skälig levnadsnivå.
 
Saken: 2019-11-21 Mål nr 6145-19 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Sökanden har ej gjort vad som ankommer på hen för att bidra till sin 
försörjning. (ej sökt arbete).
 
Saken: 2019-11-26 Mål nr 10748-19 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen
Beslut: Förvaltningsrätten avskriver ärendet.
Skäl för avgörandet: Med bakgrund av att den sökande numera beviljats bistånd i form av 
plats på vård- och omsorgsboende har ändamålet med hans talan förfallit.
 
Saken: 2019-11-28 Mål nr 9496-19 avseende Förbehållsbelopp enligt 8 kap. 
socialtjänstlagen
Beslut: Förvaltningsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling.
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och bestämmer att kostnaden för XX tidigare 
bostad ska räknas med i boendekostnaden vid bestämmandet av förbehållsbeloppet för 
perioden 1 maj-31 juli 2019.
 
Saken: 2019-11-28 Mål nr 13138-18 avseende särskild avgift enligt lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Beslut: Förvaltningsrätten avslår Inspektionen för vård och omsorgs ansökan om att 
Klippans kommun ska åläggas att betala en särskild avgift.
 
Saken: 2019-12-05 Mål nr 2375-19 avseende stöd och service till vissa 
funktionshindrade.
Beslut: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och bestämmer att XX har rätt till 
utökning av insatsen biträde av kontaktperson med tolv timmar per månad.
Förvaltningsrätten överlåter till Socialnämnden i Klippans kommun att bestämma om 
insatsen ska beviljsa för viss tid eller förenas med förbehåll.
 
Högsta Förvaltningsdomstolen
Saken: 2019-10-22 Mål nr 4824-19 avseende Upphörande av vård enl LVU, nu fråga om 
prövningstillstånd.
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Beslut: Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens 
avgörande står därmed fast.
Skäl för avgörandet: Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram 
skäl att meddela prövningstillstånd.
 
Saken: 2019-10-22 Mål nr 4825-19 avseende Upphörande av vård enl LVU, nu fråga om 
prövningstillstånd.
Beslut: Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens 
avgörande står därmed fast.
Skäl för avgörandet: Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram 
skäl att meddela prövningstillstånd.
 
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Saken: 2019-11-22 Mål nr T 3247-19 avseende överflyttnad av vårdnad m.m.
Protokoll: Hovrätten meddelar inte prövningstillstånd. Tingsrättens dom står därför fast.
 
Beslutsunderlag
Sammanställning, nämndsekreterare, 2019-12-11

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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§177

Informationsärenden

Ärendet
Följande ärenden rapporteras till nämnden:
 
SN 2019.0317-1
Resultat av arbetsmiljöverkets inspektionen 10 oktober 2019
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-11-06 §181
Återrapportering migrationsmedel
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-11-06 § 187
Riktlinjer för att förebygga oegentligheter och korruption i Klippans kommun
 

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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