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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-06-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87

Val av justerare 
SN 2019.0003

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Paul Gustafsson (S) väljes jämte ordförande att justera dagens protokoll.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-06-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88

Godkännande av dagordning 
SN 2019.0117

Ärendet
Godkännande av dagordning föreligger.

Beslut
Godkänner utsänd dagordning.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-06-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89

Revidering av delegeringsordning 
SN 2018.0725

Ärendet
I december 2018 antog socialnämnden en ny delegeringsordning, dnr SN.2018.0725. 
Sedan dess har behov av vissa justeringar uppstått. Socialförvaltningen föreslår därför en 
revidering av beslutad delegeringsordning.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Revidering av delegeringsordning"    Dnr Sn 2018.0725-4.002
Delegeringsordning SN 2019   Dnr Sn 2018.0725-5.002

Beslut
Socialnämnden antar reviderat förslag till delegeringsordning.
____

Beslut skickas till 
Anna Fritzheimer
Marie Brynbo
Malin Olsson
Rickard Olsson

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-06-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90

Kompletterande beslutanderätt 
SN 2019.0196

Ärendet
Enligt vissa bestämmelser i LVU och LVM ges möjlighet för nämnden att besluta om 
kompletterande beslutanderätt.

I bifogat dokument framgår föreslagna ledamöter och tjänstemän.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Kompletterande beslutanderätt"   Dnr SN 2019.0196-1.002
Bilaga ang. SN 2019.0196-2.002

Beslut
Socialnämnden antar förslaget om kompletterande beslutanderätt.

Beslut skickas till 
Anna Fritzheimer
Marie Brynbo

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-06-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91

Budgetuppföljning 
SN 2019.0005

Ärendet

Resultat totalt för socialnämnden
Fram till och med maj månads utgång har Socialförvaltningen ett ackumulerat överskott 
motsvarande 3,1 mnkr. Intäkterna visar ett överskott på 4,1 mnkr och kostnaderna ett 
underskott på 0,9 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 0,45 mnkr.

Färdtjänstkostnaderna har accelererat de senaste månaderna och visar ett underskott 
motsvarande 0,5 mnkr. Prognosen på helår för färdtjänstens transportkostnader bedöms 
till ca 2 mnkr. Prognosen innehåller dock en del bedömningsfaktorer då statisk över 
antalet resor endast finns för kvartal 1. Följer resterande kvartal samma trend som 
tidigare finns risk för att slutliga kostnader överstiger budget med ca 2 mkr .

Individ och familjeomsorg/Funktionshinderomsorg
Avdelningen för IFO/FO har per den siste maj ett totalt ackumulerat överskott på 0,6 
mnkr.

Ledningsenheten visar på ett positivt resultat jämfört med budget motsvarande 0,4 mnkr, 
vilket förklaras med vakanta tjänster under rekryteringsperioden. 
IFO redovisar ett underskott med 1,15 mnkr. Under det första tertialet har det inte 
behövts göras några institutionsplaceringar i den omfattning som budgeterats 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. Det finns stor risk att kostnaderna 
för externa LSS-placeringar kommer kraftigt överstiga budgeten. 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 maj månad motsvarande ca 2 mnkr. Kostnader har ökat kraftigt sedan 
mars och enheten utreder anledningen till detta.
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-06-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FO redovisar efter maj månad ett underskott med 1,3 mnkr. LSS-boendena och Daglig 
verksamhet/korttid visar ett underskott med sammanlagt 0,9 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 maj månad på 1,3 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. Ökade kostnader från Medelpunkten, är under utredning.

Äldreomsorg
Avdelningen för ÄO redovisar ett överskott efter april månad på 1,7 mnkr.

Hemtjänsten visar ett underskott motsvarande 2,2 mnkr. Detta beror främst på 
svårigheten att ställa om organisationen utifrån förändringar i beviljade insatser. 
Underskottet täcks dock med överskott på Biståndsenheten motsvarande 2,0 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.
Bågen står i dag för ett överskott på ca 0,7 mkr. Bågens budget kommer att flyttas till 
verksamhetsområde IFO/FO.

Prognos helår
Med utgångspunkt från utfallet för maj 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 samt 
kostnader för försörjningsstöd.

 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Budgetuppföljning Maj"   Dnr SN 2019.0005-12.042
Beräkning färdtjänstkostnader   Dnr SN 2019.0005-13.042
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-06-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-06-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92

Systematiskt brandskyddsarbete - uppföljning och revidering av 
riktlinje 
SN 2017.0120

Ärendet
År 2012 genomfördes en granskning av brandskyddsarbetet på kommunens 
äldreboenden. Vid granskningen uppmärksammades ett antal brister. I januari 2017 
presenterade PwC ”Granskning av brandskyddsarbetet på äldreboendet – en uppföljning”.

Vid uppföljningen gjorde PwC bl.a. följande bedömningar
- Det saknas ett enhetligt arbetssätt eller styrdokument avseende brandskyddsarbetet på 
äldreboenden eller för socialnämnden i sin helhet.
- Socialnämnden känner inte till hur organisationen arbetar med brandskydd. Nämnden 
har sedan förra granskningen inte följt upp arbetet med brandskydd
- Det saknas tydlighet kring ansvarsfördelning i exempelvis delegationsordning eller 
andra övergripande styrdokument
- Nämnden har inte säkerställt att personalen har en tillfredsställande kompetens på 
området varken i form av styrning eller uppföljning. All styrning sker på enhetsnivå utan 
kontroll från högre nivå
- Övningar har inte skett med sådan regelbundenhet som föreskrivs i de egna riktlinjerna
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Systematiskt brandskyddsarbete - uppföljning och revidering av 
riktlinje"  Dnr SN 2017.0120-9.770
Riktlinje - systematiskt brandskyddsarbete  Dnr SN 2017.0120-10.770
Tidigare Riktlinje - Systematiskt brandskyddsarbete  Dnr SN 2017.0120-5.770

Beslut
Socialnämnden antar revidering av “Riktlinje – Systematiskt brandskyddsarbete” och i 
övrigt noterar informationen.
____

Beslut skickas till 
Anna Fritzheimer

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-06-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93

Yttrande till IVO i ärende 8.8.1-6297/2019 
SN 2019.0183

Ärendet
IVO har 2019-05-17, begärt yttrande och handlingar som gäller ovan ej verkställda 
beslut.

Skälet till att beslutet ej verkställts inom de föreskrivna tre månaderna är oklara rutiner 
avseende rekrytering av extern verkställare.
 
Anna Andresen (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet.

Beslut
Socialnämnden antar “Yttrande till IVO i ärende 8.8.1-6297/2019” som sitt eget.
____
 

Beslut skickas till 
Anna Fritzheimer
Malin Olsson
Rickard Olsson

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-06-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94

Yttrande avseende "Motion angående uttalande om återvändande IS-
terrorister" 
SN 2019.0167

Ärendet
Sverigedemokraterna, SD, har i ”Motion angående uttalande om återvändande IS-
terrorister”, Dnr SN 2019.0167, föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att IS-
återvändare bl.a. inte ska få del av samhällelig service.
 
För Socialnämndens del omfattas det bistånd som enskilda på olika sätt har rätt till utifrån 
t.ex. socialtjänstlagen.
 
Ett uttalande motsvarande det SD föreslagit är juridiskt problematiskt ur flera perspektiv.
 
Enligt Socialtjänstlagen, SoL, 2 kap. 1 § har varje kommun ansvaret för socialtjänsten 
inom sitt område, och det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som 
de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.
 
Vidare stadgas i Sveriges grundlag Regeringsformen, RF, 1 kap. 1§ att den offentliga 
makten utövas under lagarna.
 
Av SoL framgår att enskilda ska få det stöd och den hjälp som de behöver och det är 
kommunen som är ytterst ansvarig för det. Enligt RF är kommunen skyldig att följa 
denna lag.
 
Att Klippans kommun skulle besluta om och sedan verkställa ett uttalande likt det SD 
föreslagit står med andra ord i direkt strid med Sveriges grundlag.
 
Utöver ovanstående så regleras i RF 1 kap 8 § att svenska medborgare är tillförsäkrade 
frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det. Klippans kommun kan därför inte 
hindra svenska medborgare att fritt förflytta sig inom landet och därmed även Klippans 
kommun.
 
I Sverige tillämpas även maktdelningsläran som delar den lagstiftande makten, 
verkställande makten och den dömande makten. Det innebär att kommunen, vid 
misstanke om brott ska anmäla detta till rättsvårdande och dömande myndigheter som i 
sin tur får ta ställning till om brott är begånget och om påföljd ska utdömas. Till dess att 
dom fallit är personer att betrakta som oskyldiga. Detta är en rättsprincip som regleras i 
bl.a. FNs konvention om mänskliga rättigheter och Europakonventionen om mänskliga 
rättigheter. Sverige har ratificerat samtliga av dessa konventioner vilket gör att principen 
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-06-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

även gäller i Sverige. Klippans kommun saknar därför möjlighet att utdöma påföljder 
eller att underlåta att bevilja insatser som personer i övrigt uppfyller kraven för, för att på 
så sätt straffa dem för brott de begått.
 
De brott IS begått är naturligtvis fruktansvärda men det är inte upp till Klippans kommun 
att döma dessa personer. Det ska den dömande makten göra antingen nationellt eller 
internationellt. Den lagstiftande makten, dvs. riksdagen får besluta om vilka lagar som 
ska gälla och om ändringar behövs i det avseendet. Klippans kommun tillhör den 
verkställande makten och ska verkställa de lagar som riksdagen beslutat om.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse  "Yttrande avseende Motion angående uttalande om återvändande IS-
terrorister"  Dnr SN 2019.0167-4.133
Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister från SD   Dnr SN 2019.0167-
4.133
Delegationsbeslut, Remiss av Motion från Åsa Edvardsson och Christina Petersson   Dnr 
SN 2019.0167-4.133

Beslut
Socialnämnden antar “Yttrande avseende “Motion angående uttalande om återvändande 
IS-terrorister” som sitt eget.
____
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
 
Reservation
Ett uttalande som att Klippans kommun inte är villiga att välkomna IS-terrorister är det 
minsta kommunen kan göra för att visa sin ståndpunkt i denna sak.
Det finns många argument som kommer att framföras muntligen vid senare tillfälle men 
det viktigaste argumentet är dock att välfärd inte skall gå till personer som självmant 
lämnat vårt land och samtidigt/därefter anslutit sig till en terror stämplad organisation 
vars syfte är att förgöra oss.
 
För SD Klippan
Christina Petersson
2:e vice Ordförande Socialnämnden

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-06-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95

Remissvar angående ny modell för statsbidrag till vissa ideella 
organisationer inom brottsofferområdet 
SN 2019.0192

Ärendet
Socialförvaltningen ställer sig positiv till promemorians förslag för att skapa långsiktiga 
ekonomiska förutsättningar för kvinno- och tjejjourer samt vissa andra ideella 
organisationer inom brottsofferområdet.
 
På sida 82 i promemorian har ett antal risker identifierats med den nuvarande ordningen 
för hur bland annat kommunalt föreningsbidrag och ersättningar betalas ut. En av dessa 
risker lyder: ”Att kommunala och statliga bidrag används för att finansiera ekonomisk 
verksamhet (skyddat boende) riskerar att stå i strid med EU:s regler för statligt stöd. Det 
finns även en risk att ordningen står i strid med upphandlingslagstiftningen, i den mån 
bidraget utgör ersättning för utförandet av tjänster”.
 
I promemorian föreslås samtidigt att en lämplig aktör ges i uppdrag att undersöka hur 
kommunerna anlitar enskilda verksamheter och finansierar insatsen skyddat boende. 
Syftet med uppdraget är specificerat i promemorians sammanfattning till ”erhållandet av 
en nationell överblick över finansiella förutsättningar för aktörer som driver skyddade 
boenden.”

Det vore önskvärt om syftet med promemorians föreslagna utredning kunde breddas till 
att också inkludera någon form av vägledning till hur kommunala bidrag kan betalas ut 
till och/eller villkoras för att undvika risken att bidraget står i strid med EU:s regler för 
statligt stöd samt för att undvika risken att bidraget står i strid med 
upphandlingslagstiftningen.

Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens remissvar som sitt eget.
____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-06-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96

Förvaltningsinformation 
SN 2019.0004

Ärendet
Socialnämnden informeras om följande i diagramformat.

 Socialförvaltningens sjukfrånvaro

 Arbetsskador och tillbud

 Ej verkställda beslut om vård- och omsorgsboende
 
Beslutsunderlag
Förvaltningsinformation Juni    Dnr SN 2019.0004-11.700
 
 

Beslut
Noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-06-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97

Delegationsärende 
SN 2019.0008

Ärendet
Sociala utskottet
2019-05-23      §§ 101 - 122
Delegationsrapport
2019-04-30 – 2019-05-31                        Enhet Barn, unga o familj
Enhet för Vuxna
Enhet för ÄO
Enhet för LSS
Inkomna domar och beslut
Förvaltningsrätten i Malmö
Saken: 2019-04-23 Mål nr 2686-18 avseende Assistans enl socialförsäkringsbalken SFB
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Förvaltningsrättens intermistiska beslut 
den 9 mars 2018 upphör att gälla.
 
Saken: 2019-04-29 Mål nr 13034-18 avseende Ekonomiskt bistånd
Beslut: Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2019-05-02 Mål nr 3095-19 avseende Ekonomiskt bistånd
Beslut: Dom: Förvaltningsrätten skriver av målet  för vidare handläggning.
 
Saken: 2019-05-06 Mål nr 12467-18 avseende Ekonomiskt bistånd
Beslut: Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2019-05-06 Mål nr 12174-18 avseende Ekonomiskt bistånd
Beslut: Dom: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar XX XX berättigad 
till ekonomiskt bistånd avseende dator.

Beslut
Noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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