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§ 98

Val av justerare 
SN 2019.0003

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Beslut
Elena Kurenkova (SD) väljes jämte ordförande att justera dagens protokoll.
____
 

Paragrafen är justerad
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§ 99

Godkännande av dagordning 
SN 2019.0117

Ärendet
Godkännande av dagordning föreligger.
 
Ordförande Anna Andresen (M) föreslår nämnden att lägga till följande punkter till 
dagordningen.
- Informationsärende gällande ekonomiskt bistånd.
- Inbjudan till jubileum, Kognitiv Medicin, Ängelholms sjukhus.
 
Lars Johan Forsberg (C) önskar redovisa föregående Kommunala pensionärsrådets 
sammanträde 190627.
 
Beslut
Att godkänna ordförande Anna Andresens 2 extra ärende samt Lars Johan 
Forsbergs önskemål om redovisning av Kommunala pensionärsrådets sammanträde som 
tillägg till utsänd dagordning.
____
 

Paragrafen är justerad
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§ 100

Upphandling av färdtjänst och riksfärdtjänst 
SN 2019.0251

Ärendet
Den 31 januari 2020 löper gällande avtal med Taxi Ängelholm ut avseende 
färdtjänst. Med anledning av det gav Socialnämnden i januari 2019 förvaltningen i 
uppdrag 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.

Förvaltningen har tillsammans med upphandlingsenheten tagit fram ett 
upphandlingsunderlag med kravspecifikation.

Pensionärs- och funktionshinderråden har under sommaren beretts möjlighet att 
inkomma med synpunkter. Pensionärsrådet har hänvisat till de synpunkter de 
lämnade in hösten 2018 i samband med utredning av ev. överlämnande av 
färdtjänstuppdraget till Region Skåne. Funktionshinderrådet har inte inkommit med 
några synpunkter.

 
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Upphandlings av färdtjänst och riksfärdtjänst" Dnr SN 
2019.0251-1.775

Protokoll § 18 KPR skrivelse gällande färdtjänstutredning  Dnr SN 2019.0251-2.775

Anbudsförfrågan Färdtjänst, del C (kravspecifikation) utdelad på sammanträdet Dnr SN 
2019.0251.775
 
Josefine Nilsson Upphandlare och Anders Vedin Chef för upphandling föredrar ärendet 
på socialnämnden.
 
Upphandlingsenheten informerar om att hela upphandlingsunderlaget är belagt med 
sekretess med förbehåll för 10 kap. 14 § Offentlighet och sekretesslagen. Socialnämndens 
ledamöter och ersättare blir informerade om vad detta innebär när de får sekretessbelagda 
handlingar och information.

Beslut
Socialnämnden ajournerar ärendet och kommer att ha ett nytt sammanträde torsdagen 
den 5 september kl 19.00.
____
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Beslut skickas till 
Josefine Nilsson, upphandlingsenheten
Anna Fritzheimer
Mim Friberg

Paragrafen är justerad
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§ 101

Utökning av socialjourens verksamhet 
SN 2010.0200

Ärendet
Socialnämnden köper sedan 2010 socialjour genom avtal med Helsingborgs stad. Det är 
också genom detta avtal som flertalet av familjen Helsingborgs kommuner tillhandahåller 
socialjour utanför kontorstid. Nuvarande avtal innebär att det är möjligt att ringa till 
socialjouren på fredagar mellan 17 – 02, lördagar mellan 10 – 02, söndagar mellan 10 och 
24, måndagar/torsdagar mellan 17–24. Kostanden för nuvarande avtal uppgår till 263 
tkr/år.

Socialjouren tillhandahåller: Jourberedskap, rådgivning, handläggning per telefon/ 
utryckning i akuta situationer rörande ban/ungdoms ärende, umgängesvistelse och 
omhändertagande/logi för utsatta för våld i nära relationer, handläggning när det gäller 
människohandel för sexuella syften, handläggning av LVM-ärenden i de fall de 
aktualiseras under jourtid från polis eller läkare (regionen).
Förvaltningen föreslår nämnden att utöka köp av socialjour från Helsingborgs stad till all 
tid som ligger utanför kontorstiden.
 
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse " Utökning av socialjourens verksamhet" SN 2010.0200-
13.750
Utökning av socialjourens verksamhet 2019, skrivelse från Helsingborgs stad SN 
2010.0200-14.750
Köp av socialjour från Helsingborgs stad avtalet SN 2010.0200-3.750
Tilläggsavtal SN 2010.0200-10.750

Beslut
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna ett nytt avtal med 
Socialförvaltningen i Helsingborgs stad gällande köp av socialjour under alla timmar 
utanför kontorstiden.
____

Paragrafen är justerad
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§ 102

Anslutning till gemensam familjerådgivning i Familjen Helsingborg 
SN 2019.0240

Ärendet
Klippans kommun har idag en medarbetare som arbetar som familjerådgivare med 
mottagning på Rönngården. Tjänsten som familjerådgivare delas mellan Klippan och 
Perstorps kommun, där 20 % av en heltid är förlagd till Perstorp och 80 % till Klippan 
där 50 % av heltiden är tillägnad familjerådgivning och resterande 30 % läggs på andra 
arbetsuppgifter så som handledning till andra personalgrupper inom IFO/FO.

Familjerådgivaren har också haft grupphandledning inom FO samt stöd i vardagslivet. 
Idag utför familjerådgivaren ett handledningsuppdrag inom personlig assistans samt 
ärendehandledning för halvgrupp på öppenvården på sin övriga arbetstid. 
Familjerådgivaren är kontinuerligt rådfrågad för vägledning i ärenden med 
relationsproblematik.

Lönekostnaden för familjerådgivaren är ca 600 tkr om året varav Klippan hittills betalat 
80 % motsvarande 480 tkr. Perstorps kommun har aviserat att de avser att ansluta sig till 
Familjen Helsingborgs gemensamma familjerådgivning, vilket skulle innebära att 
Klippan skulle stå för hela kostnaden för att hålla sig med familjerådgivare själv, om/när 
Perstorp ansluter sig till Familjen Helsingborgs gemensamma familjerådgivning.

Sett till att familjerådgivaren haft 54 familjerådsärenden som resulterat i 172 samtal 
under 2018 innebär detta att kostnaden i Klippan är 1 744 kronor per samtal. Det är 
möjligt att en starkare marknadsföring av familjerådgivningen skulle resultera i att fler 
söker sig dit, men en halvtidstjänst som avsätts för invånare i Klippans kommun innebär i 
dagsläget en stor överkapacitet.

Socialnämnden beslutande vid sitt sammanträde den 21 december 2016 att ansluta sig till 
Familjen Helsingborgs gemensamma familjerätt, vilket också gjorts med gott resultat. 
Socialnämnden köper också socialjour från Familjen Helsingborgs gemensamma 
socialjour vissa tider utanför kontorstid.

De skäl som motiverade att ansluta sig till den gemensamma familjerätten var bland 
andra att det skulle säkra kontinuitet i tjänsten till medborgarna, att det skulle stärka 
förutsättningarna för att bibehålla och utveckla kompetens bland dem som skulle erbjuda 
familjerätt och att de föräldrar som söker sig till familjerätten kan vara bosatta i olika 
kommuner. Genom att organisationen består av flera medarbetare är organisationen 
mindre sårbar och kan bibehålla stabil service också vid personalomsättning.
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Att bibehålla nuvarande lösning för familjerådgivning i Klippan innebär att de som söker 
familjerådgivning inte har någon valmöjlighet. En större organisation har bättre 
förutsättningar att kunna erbjuda specialiseringar och stöd från medarbetare med olika 
spetskompetenser. Klippans nuvarande lösning innebär en stor sårbarhet då 
familjerådgivningen i kommunen helt och hållet är bunden till en specifik medarbetare.

Skälen för att ansluta sig till Familjen Helsingborgs gemensamma familjerådgivning är 
således mycket lika de som framfördes när Klippan anslöt sig till Familjen Helsingborgs 
gemensamma familjerätt.

Kostnaderna för att ansluta sig till Familjen Helsingborgs gemensamma 
familjerådgivning bedöms att kan finansieras genom att avveckla den befintliga 
familjerådgivningen i Klippan under 2020.
 
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Anslutning till gemensam familjerådgivning i Familjens 
Helsingborg" Dnr SN 2019.0240-2.756

Beslut
Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att påbörja gemensam upphandling med 
Familjen Helsingborg gällande familjerådgivning, samt påtalar att det är vikt att tillvarata 
medborgarnas intresse och lokal förankring.
____

Paragrafen är justerad
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§103

Muntlig information gällande Ekonomiskt bistånd

Ärendet
Verksamhetschef Rickard Olsson informerar socialnämndens ledamöter gällande vad 
som gäller kring ansökan, förfarande och beslutsgång utifrån att invånare ansöker om 
Ekonomiskt bistånd.
 
Beslutsunderlag
Powerpointpresentation gällande Ekonomiskt bistånd.
 
Beslut
Noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____
 

  

Paragrafen är justerad
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§ 104

Förvaltningsinformation 
SN 2019.0004

Ärendet
Socialchef Agneta Hugander informerar gällande:
 
Sjukfrånvaro augusti på socialförvaltningen Dnr SN 2019.0004-14.700
Olycksfall från KIA  Dnr 2019.0004-15.700
Ej verkställda biståndsbeslut  Dnr 2019.0004-13.700
 
Beslut
Noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____
 

Paragrafen är justerad
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§ 105

Bostad med särskild service enligt LSS på Väpnaren 
SN 2019.0252

Ärendet
I Socialnämndens lokalförsörjningsplan som antogs vid sammanträdet den 30 maj 2018 
konstaterar nämnden att det finns ett behov av att utöka sitt bestånd av bostäder med 
särskild service i form av servicebostäder enligt LSS 9 § 9. Med anledning av detta 
pågick också fram till juni 2018 en upphandling av ett blockförhyrningsavtal för en ny 
servicebostad. Denna upphandling avslutades utan att något hyreskontrakt tecknats till 
följd av bristande konkurrens.

Under hösten 2018 meddelade Treklövern att det fanns möjlighet att upplåta Väpnarens 
två översta våningsplan, med 16 lägenheter, till en servicebostad enligt LSS 9 § 9. 
Treklövern har efter att kontakt tagits med Socialförvaltningen ansökt om samt beviljats 
bygglov som medger att de två översta våningsplanen ska kunna hyras ut som 
servicebostad enligt LSS 9 § 9.

I dagsläget används Väpnarens två översta våningsplan för uthyrning inom allmännyttan 
och i de sexton aktuella lägenheterna bor hyresgäster med förstahandskontrakt. En 
uppstart av en ny servicebostad kommer således behöva göras successivt efter hand som 
lägenheter blir lediga på Väpnaren. Tre lägenheter kan dock komma att bli lediga från 
och med 1 oktober. Flera av hyresgäster som idag bor på Väpnaren har framfört till 
Treklövern att de är intresserade av att flytta till Treklöverns nybyggnation på fastigheten 
Merkurius som förväntas bli inflyttningsklart i december 2020.

Treklövern har presenterat två preliminära prisförslag för ett tioårs 
blockförhyrningskontrakt med indexuppräkning. Det ena prisförslaget uppgår till 1 575 
tkr exklusive vattenförbrukning och inklusive inre underhåll. Det andra prisförslaget 
uppgår till 1 431 tkr exklusive vattenförbrukning och utan inre underhåll.

Lägenheterna på Väpnaren består av tvåor på 53–56,5 kvm och treor på 68,5 kvm. 
Nuvarande månadshyra för tvåor på 53 kvm ligger på 7 050 kr. Förr tvåor på 56,5 kvm 
ligger hyran på 7 688 kr/månad. Treorna har en månadshyra på 8 385 kr eller 8 645 kr 
beroende på om deras balkong är inglasad eller inte.

Nuvarande hyresnivån för lägenheterna på Väpnaren är högre än i Socialnämndens 
bestånd av bostäder med särskild service enligt LSS. Främst beror det på byggnadens 
kvalité, centralt läge och bruksvärde. Samtidigt finns det möjlighet att ansöka om 
bostadstillägg samt särskilt bostadstillägg hos försäkringskassan för de brukare som får 
mindre än 5 758 kronor över i disponibel inkomst per månad efter att hyran är betald. De 
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dyraste lägenheterna planeras att användas som personalutrymme, 
gemensamhetsutrymme samt parlägenheter.

Socialnämnden är i behov av en ny servicebostad för att täcka sina nuvarande och 
kommande behov av bostäder med särskild service i form av servicebostäder enligt LSS 9 
§ 9. Ett försök till upphandling av blockförhyrningskontrakt har genomförts utan att nå 
önskat resultat. Socialförvaltningen ser därför tecknandet av ett blockförhyrningskontrakt 
med Treklövern avseende Väpnarens två översta våningsplan som den snabbaste och 
bästa lösningen för att utöka Socialnämndens bestånd av servicebostäder enligt LSS 9 § 
9.
 
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Bostad med särskild service enligt LSS på Väpnaren" 
SN 2019.0252-1.791

Beslut
Socialnämnden beslutar inrätta en bostad med särskilt service i form av servicebostad 
enligt LSS 9 § 9 på Väpnaren i Klippan samt
hemställer till Kommunstyrelsen om att teckna blockförhyrningskontrakt för en bostad 
med särskild service i form av servicebostad enligt LSS 9 § 9 med Treklövern avseende 
Väpnarens två översta våningsplan.
____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 106

Budgetuppföljning juli 2019 
SN 2019.0005

Ärendet
Resultat totalt för socialnämnden
Fram till och med juli månads utgång har Socialförvaltningen ett ackumulerat överskott 
motsvarande 7,8 mnkr. Intäkterna visar ett underskott på 2,9 mnkr och kostnaderna ett 
överskott på 10,7 mnkr. Nämndens budget är till största delen uppdelad i tolftedelar. 
Första halvåret visar på en lägre förbrukning av resurser. Förvaltningens stora överskott 
är främst hänförligt till en stor positiv avvikelse på personalkostnaderna. Detta är en 
kombination av flertalet faktorer som totalt sett inneburit lägre behov av personal under 
det första halvåret än vad som budgeterats.
Socialnämndens budget har totalt tillförts drygt 1,1 mnkr i kompensation för 
löneökningar för år 2019 (1 514 tkr) samt beslut enligt KB 1/2019 (-385 tkr).

Nämnd och ledning
Nämnd, ledning och administration visar sammantaget på ett underskott med 1,6 mnkr.

Underskottet för färdtjänstkostnader fortsätter växa i linje med förväntan. Prognosen i 
maj visade ett potentiellt underskott för färdtjänsten om 2 mkr. Vid julis utgång avviker 
faktiska kostnader 60 tkr mot vad som prognostiserades i maj. De ökade kostnaderna 
beror på ett förändrat resmönster hos färdtjänstresenärer och att antal resor har ökat 
markant jämfört med föregående år.

Individ och familjeomsorg/Funktionshinderomsorg
Avdelningen för IFO/FO har per den siste maj ett totalt ackumulerat överskott på 3,3 
mnkr.

Ledningsenheten visar på ett positivt resultat jämfört med budget motsvarande 0,72 mnkr, 
vilket förklaras med vakanta tjänster under rekryteringsperioden. 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 1,2 mnkr. Under det två första tertialen 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 främst 
inom barn och unga. Dock har kostnaderna p g a placeringar för skyddat boende ökat. Det 
finns även stor risk att 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 
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under barn och unga.

Volymerna inom försörjningsstödet har ökat och täcks inte av budgeten och underskott 
per juli uppgår till 2,5 mkr. Dock är 1,8 mkr hänförliga till flyktingmottagande där 
verksamheten bytt insats i mars. De som tidigare hade insats i form av stödboende får 
numera istället ekonomiskt bistånd. Således finns de intäkter i verksamheten som möter 
kostnaderna på 1,8 mkr. Kvarvarande 0,7 mkr beror på andra faktorer b.la. ökade 
volymer under våren.

FO redovisar efter maj månad ett överskott med 1,4 mnkr. LSS-boendena och Daglig 
verksamhet/korttid visar ett underskott med sammanlagt 1,2 mnkr, vilket till stor del (0,5 
mnkr) beror på en felperiodiserad budget för Tingsgatan 29, minskade intäkter för Daglig 
verksamhet jämfört med 2018 samt att Bågens verksamhet startades upp i juni. Bågens 
budget har ännu inte flyttats från ÄO till FO vilket skapar ett större underskott mot 
budget under boenden med särskild service.

Hälso- och sjukvård//Socialpsykiatri
Avdelningen för HS/SP redovisar ett överskott efter juli månad på 2,8 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 juli månad på 3,3 mnkr.

Hemtjänstens kostnader möter upp budgeterade resurser inom Biståndsenheten.
Biståndsenhetens redovisade överskott beror på minskade volymer i förhållande till 
budgeten. Hemtjänstens verkställande enheter visar dock på större underskott, som beror 
främst på 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 1,4 mkr. Bågens budget kommer att flyttas till FO.

Prognos helår
Med utgångspunkt från utfallet för juli månad och kommentarer som lämnats i 
tjänsteskrivelsen, bedömer förvaltningen att nettoresultatet för socialnämnden kommer att 
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hålla sig inom beslutad budgetram för år 2019. Förvaltningen har för avsikt att i samband 
med delårsbokslutet lämna förslag på mer specificerad prognos.
 
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse "budgetuppföljning juli 2019" Dnr SN 2019.0005-15.040

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

Paragrafen är justerad
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§ 107

Delegation av attesträtt 
SN 2019.0223

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

- Fiknete Qitaku har anställning som enhetschef för Personlig assistans fr.o.m. 2019-08-
12.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Delegationsrätt" SN 2019.0223-1.002

Beslut
Tilldela Fikneta Qitaku attesträtt fr.o.m. 2019-08-28 avseende Personlig assistans ansvar 
7341 samt som ersättare ansvar 7331 och 7332.

Tilldela Pia Thulin fr.o.m. 2019-08-28 attesträtt som ersättare för ansvar 7341.
____

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

Paragrafen är justerad
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§ 108

Remissvar Stärkt kompetens i vård och omsorg 
SN 2019.0207

Ärendet
Klippans kommun har bjudits in att lämna synpunkter på Stärkt kompetens i vård och 
omsorg (SOU 2019:20) slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket 
undersköterska. Remissinstansernas svar ska ha in kommit till Socialdepartementet senast 
den 20 september 2019. I kommunens interna remissförfarande har Socialnämnden 
ombetts yttra sig över betänkandet.

Utredningens övergripande uppdrag är att föreslå hur yrket undersköterska kan regleras i 
syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen.

Yrkesgruppen undersköterska är en av Sveriges största yrkesgrupper och består av 
personal som besitter viktig kompetens för att kvalitet och säkerhet inom vård och 
omsorg ska kunna upprätthållas. Det har dock i utredningens kartläggning visat sig finnas 
relativt utbredda brister i kompetensen hos yrkesgruppen vilket har en direkt
effekt på utförandet av arbetsuppgifterna. Det kan ses som en konsekvens av att 
undersköterskeyrket hittills varit oreglerat vilket innebär att vem som helst kan anställas 
som undersköterska och bl.a. genomföra vårdåtgärder utan relevant utbildning.

Utredningen föreslår att ”Den som har en undersköterskeexamen eller har motsvarande 
kompetens ska efter ansökan få ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska. 
Endast den som har sådant bevis får i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område, socialtjänstens område eller enligt LSS använda yrkestiteln
undersköterska. Den som saknar ett sådant bevis får inte använda en titel som kan 
förväxlas med den yrkestiteln.”

Vidare föreslår utredningen att de nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2025.

Utredningen förklarar utförligt varför det är problematiskt att undersköterska inte är en 
skyddad titel och Socialförvaltningen har också i sin verksamhet uppmärksammat 
problemet med att det inte finns en definition av vad en undersköterska har för utbildning 
och vilken kompetens en undersköterska kan förväntas ha. Med anledningen av detta har 
Socialförvaltningen påbörjat ett arbete med att definiera arbetsuppgifter som i dag utförs 
av undersköterskor men som borde utföras av andra än undersköterskor. Det arbetet är en 
fortsättning på det projekt som genomförts i kommunen under namnet ”Rätt kompetens”.

Socialförvaltningen ser därför positivt på en nationell definition av vad som krävs för att 
få kalla sig undersköterska och har inga övriga synpunkter på utredningen.
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Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Remissvar stärkt kompetens i vård och omsorg" Dnr SN 
20190207-2.022
Remiss stärkt kompetens i vård och omsorg Dnr SN 20190207-3.022

Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens remissvar som sitt eget.
____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 109

Delegationsärende 
SN 2019.0008

Ärendet
Sociala utskottet
2019-06-13      §§ 123 – 140
2019-07-04      §§ 141 – 156
2019-08-08      §§ 157 – 177
 
Delegationsrapport
2019-05-31 – 2019-07-31                        Enhet Barn, unga o familj
                                                                 Enhet för Vuxna
                                                                 Enhet för ÄO
                                                                 Enhet för FO
Inkomna domar och beslut
Förvaltningsrätten i Malmö
Saken: 2019-05-16 Mål nr 14424-18 avseende Ekonomiskt bistånd
Beslut: Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2019-05-17 Mål nr 1224-19 avseende Ekonomiskt bistånd
Beslut: Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2019-05-29 Mål nr 12586-18 avseende Ekonomiskt bistånd
Beslut: Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2019-06-13 Mål nr 14722-18 avseende Ekonomiskt bistånd
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2019-06-14 Mål nr 1405-19 avseende Ekonomiskt bistånd
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2019-06-14 Mål nr 1443-19 avseende Ekonomiskt bistånd
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2019-06-17 Mål nr 407-19 avseende Ekonomiskt bistånd
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2019-06-17 Mål nr 1732-19 avseende Ekonomiskt bistånd
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 

21 (26)



PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-08-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Saken: 2019-06-20 Mål nr 4061-19 avseende Upphörande av vård enligt LVU
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2019-06-20 Mål nr 4123-19 avseende Upphörande av vård enligt LVU
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
 
Saken: 2019-06-28 Mål nr 4803-19 avseende Ekonomiskt bistånd
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Överskott från tidigare månad.
 
Saken: 2019-06-28 Mål nr 14686-18 avseende Ekonomiskt bistånd
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Överskott från tidigare månad.
 
Saken: 2019-07-12 Mål nr 6600-19 avseende Bistånd enl SoL kontaktperson
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Nämnden har minskat antalet timmar till fyra per månad. Behovet av 
skälig levnadsnivå är uppfyllt.
 
Saken: 2019-07-26 Mål nr 8137-19 avseende Bostad med särskild service enligt LSS
Dom: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver socialnämndens beslut den 
31 maj 2019.
Skäl för avgörandet: Omprövningen har gjorts på felaktiga grunder.
 
 Högsta Förvaltningsdomstolen
Saken: 2019-06-19 Mål nr 2853-19 avseende Upphörande av vård enl LVU, fråga om 
prövningstillstånd.
Beslut: Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.
 
Saken: 2019-07-01 Mål nr 2419-19 avseende Upphörande av vård enl LVU, fråga om 
prövningstillstånd.
Beslut: Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.
 
Beslut
Noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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§110

Anmälningsärende till nämnden

Ärendet
Anmälningar
SN 2019.0202-1                 §116 KSAU Riktlinje för kontraktslängd vid bosättning
 
SN 2019.0036-12               Brev från Förvaltningsrätten i Malmö i 3099-19
 
SN 2019.0206-1                  §114 KS Ny riktlinje för boendehantering
                                               avseende anhöriginvandring
 
SN 2019.0023-6                 §121  Svar på motion om att Klippans kommuns medborgare
                                              över 85 år garanteras en plats på trygghetsboende,
                                              senior- eller äldreboende utan särskild prövning
 
SN 2018.0578-6                 §120  Svar på motion om att införa Linköpings
                                              hemtjänstmodell
 
SN 2019.0215-1                 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-06-24 
                                           § 119 Budget 2020 flerårsplan 2021-2022
 
SN 2019.0216-1                  §113  Charlotta Gudmundsson (S) avsägelse av uppdrag som
                                              ledamot i Kommunfullmäktige samt Socialnämnden
 
SN 2019.0190-5                 Avslutsbrev
 
SN 2019.0021-9                 Beslut Dnr 8.5-41297/2018

Beslut
Noterar informationen informationen och lägger den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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§111

Inbjudan till Jubileum Kognitiv Medicin, Ängelholms sjukhus

Ärendet
Inkommit inbjudan om deltagande på jubileum, Enheten för Kognitiv medicin, Region 
Skåne, Ängelholms sjukhus fredagen den 6 september 2019.
 
Beslut
Godkänner Anna Andresens (M) deltagande i jubileum, Enheten för Kognitiv medicin, 
Region Skåne, Ängelholms sjukhus fredagen den 6 september 2019.
____

  

Paragrafen är justerad
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§112

Redovisning av Kommunala pensionärsrådets sammanträde 190627

Ärendet
Lars Johan Forsberg (C) redogör kortfattat över de ärende som var aktuella på 
kommunala pensionärsrådets sammanträde 190627.
 
Beslut
Noterar informationen och lägger den till handlingarna.
_____
 

  

Paragrafen är justerad
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