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§1

Förbättringsarbete inom Funktionshinderomsorgen - Muntlig 
information

Ärendet
Maria Ström informerar socialnämnden om den kartläggning hon har fått i uppdrag att 
utföra. Maria arbetar som arbetsterapeut i Klippans kommun men har under några 
månader gjort en kartläggning av brukarnas behov av Lss-boende i kommunen. 
Kartläggningen visar på att boenden i kommunen har blandade behovs- och 
ålderssammansättningar. Detta gör att det blir svårt att de boende får sina behov 
tillgodosedda.
Det finns i dagsläget inga specifika inriktningar på de olika boende i Klippans kommun 
utan alla benämns med gruppboende eller serviceboende enligt LSS.
 
Syftet med kartläggningen är att möta de boendes behov på ett bättre sätt och samtidigt ge 
personalen större möjlighet att rikta sin kompetens rätt.
 
Maria har föreslagit att kategorisera kommunens boende utifrån brukarbehov, detta ger 
brukarna bättre förutsättningar att få sina behov tillgodosedda.
Vidare har det framkommit i kartläggningen att det finns ett behov av en träffpunkt i 
kommunen.
 
Nu när kartläggningen är klar påbörjas nästa fas som är information till personal, 
intresseorganisationer och legala företrädare för de brukare som kan komma och beröras. 
Vidare kommer fokus att läggas på lokaler, vilka är lämpliga för vilken verksamhet osv. 
En omflyttningsplan ska göras och gällande personalen kommer alla berörda bli aktuella 
för intervjuer där kompetensinventering görs. Det gäller att matcha rätt personal till rätt 
boende utifrån kunskap, erfarenhet och kompetens.
Maria Ström kommer återkomma till socialnämnden under processens gång för att 
informera om hur det går.

Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
______

Paragrafen är justerad
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§ 2

Förvaltningsinformation 
SN 2019.0004

Ärendet
Socialchef Agneta Hugander informerar socialnämnden om det pågående budgetarbetet. 
Bokslutet 2018 visar på ett resultat motsvarande ca – 3,3 miljoner vilket är en väsentlig 
förbättring mot prognosen i delårsbokslutet samt i novembers budgetgenomgång för 
socialnämnden.
 
Förvaltningen arbetar intensivt med lokalfrågor, dels för äldreomsorgen men även för 
boende med särskild service, LSS. Förvaltningen för dialog med Treklövern gällande 
möjligheten till nya lokaler på Väpnaren.
 
Socialchefen delger nämnden information om pågående förändringsarbete på Bågen. 
Verksamheten i form av särskilt boende för personer med demensdiagnos kommer att 
avslutas vid månadsskiftet februari/mars.
 
Upphandling av ett nytt verksamhetssystem är inplanerad. Föregående upphandling 
avbröts pga för dålig konkurrens. Nuvarande upphandlingen genomförs med 4 K- 
kommunerna vilket ger betydligt större underlag samt möjlighet till effektivare drift av 
systemet.
 
Flera testmiljöer förbereds för att pröva ut olika produkter inom välfärdsteknologin. 
Elektronisk medicindelning kommer att testas inom äldreomsorgen. Vidare ska 8 sensorer 
testas hos äldre personer för att mäta olika inprogrammerade data och sedan sända till en 
databas som analyserar mätningarna och slår larm om det är något som behöver åtgärdas.
 
Agneta informerar även om att elektronisk underskrift vid myndighetsbeslut av 
ordförande samt ekonomiskt bistånd kommer att införas inom kort.

Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_______

Paragrafen är justerad
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§ 3

Redogörelse för Budget 2019 - Muntlig information 
SN 2019.0005

Ärendet
Socialchef Agneta Hugander informerar den nya socialnämnden gällande beslutad 
internbudget för 2019.   SN 2018.0637.041.
 

Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_______

Paragrafen är justerad
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§ 4

Delegation av attesträtt 
SN 2019.0043

Ärendet
Socialnämnden har huvudansvaret för nämndens ekonomi och bär därmed ansvaret att 
besluta om delegation av attesträtt.
- Patrik Prahl har anställning som Tf enhetschef för bostad med särskild service, 
korttidstillsyn och korttidsvistelse t.o.m. 2019-03-30.
- Marie Gräntz har anställning som Tf enhetschef för personlig assistans t o m 2019-06-
30
- Chanette Andersson har anställning som enhetschef för resursteam dag och natt.
- Johanna Karlsson har anställning som enhetschef för kortvården t o m 2019-02-17.
- Raida Johansson har anställning som enhetschef för socialpsykiatri.
- Sara Persson har anställning som enhetschef för legitimerad personal.

Beslut
Socialnämnden beslutar
- Tilldela Patrik Prahl attesträtt avseende bostad med särskild service, 
korttidstillsyn och korttidsvistelse för barn och unga, ansvar 7311, 7312, 7313, 
7314, 7315 och 7332 fram till 190330.

- Tilldela Susanne Aronsson attesträtt avseende verksamhetsområde IFO FO, 
ansvar 7201, t.o.m. 190228.

- Tilldela Marie Gräntz attesträtt avseende personlig assistans, ansvar 7341, under 
perioden 190101--19-06-30.

- Tilldela Chanette Andersson attesträtt avseende Resursteam dag och natt, ansvar 
7131 och 7132 och ersättare ansvar 7111 Ssk och 7112 Rehab.

Tilldela Johanna Karlsson attesträtt avseende Kortvården, ansvar 7121 och 
ersättare ansvar 7142 Badvägen, 7143 Ängen och 7144 Boendestöd psykiatri t o m 
190217.

- Tilldela Raida Johansson attesträtt som ersättare , ansvar 7121 Kortvård.

- Tilldela Sara Persson attesträtt som ersättare, ansvar 7131 Nattpatrull och 7132 
mobilteam.
______
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§ 5

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

Ärendet
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 
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 
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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 rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av 
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter” Dnr  SN 
2019.0048-1.700
Bilaga 1: SKL:s rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Dnr SN 2019.0048-
2.700

Beslut
Socialnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen 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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§ 6

Fördjupad färdtjänstutredning 
SN 2018.0252

Ärendet
Klippans kommun hanterar idag färdtjänst och riksfärdtjänst i egen regi, vilket innebär att 
ansvaret för myndighetsutövningen ligger på Socialförvaltningen. Verkställigheten av 
färdtjänst och riksfärdtjänst har upphandlats och bedrivs av Taxi Ängelholm. De 
upphandlade avtalen löper ut 31 januari 2020. Med anledning av detta gav 
Socialnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda kostnadsutvecklingen för färdtjänsten 
samt hur verksamheten i egen regi förhåller sig till om uppdraget hade lämnats över till 
Skånetrafiken.

I april 2018 presenterade Socialförvaltningen en första utredning för att besvara 
nämndens frågor. Utifrån resultatet av utredningen gav Socialnämnden förvaltningen i 
uppdrag att utreda konsekvenserna av ett överlämnande av färdtjänstuppdraget till Region 
Skåne.

Under utredningen har de olika huvudmännens färdtjänstorganisationer, styrdokument 
och kvalitetsindikatorer jämförts. Utredningsmaterialet har diskuterats med en av 
Pensionärsrådet utsedd referensgrupp samt även med Pensionärsrådet och 
Handikapprådet i sin helhet. Därtill har Region Skåne varit och informerat om sin 
färdtjänstverksamhet för Socialnämnden samt Pensionärs- och Handikappråden.

Sammanfattningsvis visar utredningen att kvaliteten och kundnöjdheten inom färdtjänsten 
hos de båda huvudmännen, Klippans kommun och Region Skåne är hög. Aktuellt blir 
därför att titta på beräknade kostnader. Kostnaden för färdtjänsten var för Klippans 
kommun år 2017 var ca 4 600 tkr. Om färdtjänsten istället skulle vara i Region Skånes 
regi är den beräknade kostnaden ca 4 000 tkr. I kostnaden hos Region Skåne ingår även 
fri kollektivtrafik för färdtjänstberättigade. Om Klippans kommun behåller färdtjänsten i 
egen regi och önskar köpa tjänsten med fri kollektivtrafik för färdtjänstberättigade av 
Region Skåne tillkommer en prognostiserad kostnad om ca 500 tkr. Den totala 
kostnadsskillnaden blir därmed 1 100 tkr.

Utifrån ovanstående föreslår Socialförvaltningen att färdtjänstuppdraget lämnas över till 
Region Skåne.
 
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Fördjupad färdtjänstutredning Dnr SN 2018.0252-6.775
Fördjupad färdtjänstutredning Dnr SN 2018.0252-7.775
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Yrkande:
Anna Andresen (M) har följande yrkande
 
Yrkande 1: avslag på förvaltningens förslag.
 
Yrkande 2: att nämnden uppdrar till förvaltningen att snarast påbörja arbetet med att ta 
fram upphandlingsunderlag med kravspecifikation ur förvaltningens perspektiv inför en 
upphandling av Färdtjänst och Riksfärdtjänst med Klippans kommun som huvudman.
 
Yrkande 3: att uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet med införande av fri 
kollektivtrafik för kommunens invånare som innehar färdtjänsttillstånd.
 
Yrkande 4: att redovisning av arbetsläget sker vid en första avstämning vid 
marssammanträdet beträffande båda åtgärderna.

Beslut
Socialnämnden beslutar
 

1. avslå förvaltningens förslag.

2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att snarast påbörja arbetet med att ta 
fram upphandlingsunderlag med kravspecifikation ur förvaltningens perspektiv 
inför en upphandling av Färdtjänst och Riksfärdtjänst med Klippans kommun som 
huvudman.

3. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att påbörja arbetet med införande av 
fri kollektivtrafik för kommunens invånare som innehar färdtjänsttillstånd.

4. Socialnämnden begär redovisning av arbetsläget sker vid en första avstämning 
vid mars sammanträdet beträffande båda åtgärderna.
______

Paragrafen är justerad
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§ 7

Val av ledamöter i Socialutskott 
SN 2019.0037

Ärendet
För mandatperiod 2019-2022 har det utsetts tre ledamöter och tre ersättare.
Då ersättarna är personliga ska de i första hand inträda för ledamot med motsvarande 
nummer.

Beslut
Socialnämnden beslutar
 
Till ordinarie ledamöter utse

1. Anna Andresen (M), ordförande

2. Lars Johan Forsberg (C), 1:e vice ordförande

3. Christina Petersson (SD), 2:e vice ordförande
 
Till personliga ersättare utse:

1. Charlotte Långberg (M)

2. Paul Gustafsson (S)

3. Jimmy Gustafsson (SD
______

Paragrafen är justerad
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§8

Borttagen på grund av Sekr.

Paragrafen är justerad
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§9

Borttagen på grund av Sekr.

Paragrafen är justerad
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§ 10

Informationsärende 
SN 2019.0006

Ärendet
Kommunstyrelsen
Protokoll 181205 § 219 Intern kontrollplan
Kommunstyrelsen beslut:
1. Fastställer redovisade områden för internkontrollplan för 2019 för Kommunstyrelsens 
kommunledningsförvaltning och teknisk förvaltning.
2. Fastställer kommunövergripande områden för internkontrollplan 2019 för alla 
nämnder.
Kommunstyrelsen
Protokoll 181205 § 220 Intern kontrollplan – information från nämnder
Kommunstyrelsen beslut:
Informationen noteras.
Kommunfullmäktige
Protokoll 181218 § 136 Val av Socialnämnd för mandatperioden 2019 – 2022
Se separat protokoll § 136
Kommunfullmäktige
Protokoll 181218 § 153 Ordning för inkallande av ersättare
Se separat protokoll § 153
Kommunfullmäktige
Protokoll 181218 § 159 Överenskommelse avseende samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård
Kommunfullmäktiges beslut:
Godkänner överenskommelsen mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- sjukvård att gälla från 2019-0101 och 
tillsvidare.

Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
______
 

Paragrafen är justerad
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§ 11

Kurser och konferenser 
SN 2019.0007

Ärendet
Välfärdskonferensen 2019 – en utblick i vår omvärld!
Datum: 2019-02-07 - 2019-02-08
Plats: Hotell Scandic Star, Lund

En mötesplats för de skånska kommunledningarna som även i år erbjuder ett fullspäckat 
program och möjlighet att träffa kollegor från hela Skåne.
Som alltid är den nationella politiken och vårt samhällsbygge en viktig del av 
konferensen, liksom att blicka ut i EU och vår omvärld. Bland annat kommer vi att tas 
med på resor till de politiska arenorna i Italien och USA.
Syftet med konferensen är att utifrån ovanstående infallsvinklar och frågeställningar öka 
våra kunskaper och insikter om vårt välfärdssamhälle och det samhällsbygge som hänger 
samman med dessa frågor. Välfärdskonferensen är den självklara mötesplatsen för 
skånska beslutsfattare.
________________________________________________________________________
__________
Socialtjänstens framtidsfrågor
Tid: 14 februari 2019 09.30-16.00
Webbseminarier vilket gör att man kan följa ovan datum eller se i efterhand i grupp.

Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen och 
dagen syftar till att ge insyn i de mest aktuella frågorna på nationell nivå som påverkar 
socialtjänsten i kommunerna.
För dig som ny politiker inom det sociala området får du en bra inblick i socialtjänstens 
mest angelägna frågor.

Beslut
Socialnämnden beslutar
bevilja Anna Andresen (M) och Lars Johan Forsberg (C) deltagande i 
Välfärdskonferensen den 7/2 - 8/2   2019 i Lund.
bevilja köp av Webbseminarie gällande socialtjänstens framtidsfrågor.
______

Paragrafen är justerad
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§ 12

Delegationsärende 
SN 2019.0008

Ärendet
Sociala utskottet
SU 2018-11-22   §§ 325 - 344    
SU 2018-12-13   §§ 345 - 364
 
Delegationsrapport
2018-11-01 – 2018-12-31              
Enhet Barn, unga o familj
Enhet för Vuxna
Enhet för ÄO
Enhet för LSS

Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
______

Paragrafen är justerad
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§13

Presidiemöte 2019

Ärendet
Förslag på datum för presidiemöte 2019
17/1                   Torsdag       
12/2                   Tisdag        
14/3                   Torsdag       
11/4                   Torsdag       
14/5                   Tisdag     
13/6                   Torsdag       
15/8                   Torsdag     
12/9                   Torsdag    
10/10                 Torsdag      
14/11                 Torsdag    
5/12                   Torsdag       

Beslut
Socialnämnden fastställer föreslagna datum för presidiemöte 2019.
______

Paragrafen är justerad
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§14

Lars Johan Forsberg (C) yrkande för nästkommande socialnämnd

Ärendet
Lars Johan Forsberg (C) yrkar på att hans skrivelse, som Lars Johan läser upp för 
socialnämnden behandlas vid nästkommande sammanträde gällande arbetsordning och 
informationsutbyte från förvaltningen.

Beslut
Socialnämnden beslutar att uppdra åt ordförande att fatta beslut gällande Lars Johan 
Forsbergs (C) yrkande och informera om detta vid nästkommande sammanträde.
_______

Paragrafen är justerad
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