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§ 35

Val av justerare 
SN 2019.0003

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Socialutskottets beslut
Magnus Jorsell (M) väljes att jämte ordföranden justera dagens protokoll tisdagen den 2 
april 2019.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 36

Godkännande av föredragningslista 
SN 2019.0117

Ärendet
Tillkommande ärenden:

 Val av ersättare i Socialutskott.

 Hemställan till Kommunstyrelsen
 
 
Socialnämnden beslutar
Godkänner föredragningslistan med ovan tillägg.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 37

Väpnarens verksamhet 2018 
SN 2019.0114

Ärendet
Ett av de krav som ställs i avtalet som slutits mellan Förenade Care och Socialnämnden är 
att företaget årligen ska överlämna en årsredovisning samt en patientsäkerhetsberättelse 
för det gångna verksamhetsåret.
Regionschef Birgitta Gyllensten berättar kort om Förenade Care och därefter informerar 
verksamhetschef Gunilla Sjunner muntligt gällande Väpnaren utifrån de handlingar som 
Socialnämnden har med i beslutsunderlaget samt svarar på uppkomna frågor.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Väpnarens verksamhet  Dnr SN 2019.0114-4.770
Väpnarens patientsäkerhetsberättelse 2018  Dnr SN 2019.0114-2.770
Väpnarens verksamhetsberättelse 2018  Dnr SN 2019.0114-3.770

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägga den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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§ 38

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018 
SN 2019.0116

Ärendet
Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL) ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. 
Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, 
mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Sedan 2011 finns 
Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 – Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, som reglerar att det ska finnas ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete i verksamheter som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL) samt PSL.

Enligt PSL ska vårdgivare som bedriver verksamhet enligt HSL årligen upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad 
att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos 
externa intressenter tillgodoses.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete framgår att även en sammanhållen kvalitetsberättelse bör upprättas utöver 
patientsäkerhetsberättelsen. Då patientsäkerheten är en central aspekt av kvaliteten på de 
tjänster som den kommunala vården och omsorgen tillhandahåller har 
Socialförvaltningen i Klippan beslutat att upprätta kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelserna i ett och samma dokument.

Socialstyrelsen konstaterar i sin handbok för tillämpning av föreskrifter och allmänna råd 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete att en sammanhållen kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse kan upprättas i samma dokument förutsatt att de i PSL och 
SOSFS 2011:9 föreskrivna uppgifterna går att utläsa.

Mål med Socialnämndens patientsäkerhetsarbete är:
- att ge en god och säker vård enligt Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) upp till nivån 
legitimerad personal, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast samt fysioterapeut via 
hemsjukvård i egna hemmet eller via korttidsboende samt vård- och omsorgsboende.
- att förebygga vårdskador.
- att skapa förutsättningar för god samverkan tillsammans med slutenvård, primärvård, 
öppenfinansierade mottagningar vid utskrivningar från slutenvården och därmed minska 
återinläggningar.

Ett samarbete med Mobila teamet Hälsostaden Ängelholm har startats upp under 2018 för 

7 (34)



PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att möta vårdbehovet för de äldre multisjuka. Inskrivning sker via särskilda 
inklusionskriterier, remiss skrivs av ansvarig primärvård för bedömning av Mobila 
teamet. Samarbetet med Vårdcentralen Klippan, Ljungbyhed, Capio Citykliniken 
fortsätter. Ronder sker regelbundet på planerade tider, hembesök, återkommande träffar 
med vårdcentralerna sker på ledningsnivå.

Samverkan sker tillsammans vid samordnad individuell planering, SIP samt samverkan 
vid utskrivning, SVU för god vård, planering efter utskrivning från slutenvården. Samtal 
har förts med samtliga parter inom slutenvård, somatik samt psykiatri för att skapa 
förutsättningar för god samverkan kring gemensamma patientgrupper.

Sjuksköterskorna har utbildats i beslutstödet ViSam som används när patientens 
hälsotillstånd försämras. Fortbildning om sår har genomförts. 
Arbetsterapeuter/sjukgymnaster/fysioterapeuter har sett över hjälpmedelssortiment samt 
tagit fram underlag som resulterat i att lyftlicens ska innehas för att använda de 
hjälpmedel som innefattas inom lyft samt extra utbildning gällande detta för baspersonal.

Kompetensutvecklingsdag för baspersonal förlagd under en heldag per grupp vid fyra 
tillfällen har genomförts av legitimerad personal från Klippans kommun. 
Utbildningssatsningar är gjorda gällande munstatus, tandhälsa via Oral Care för 
baspersonal. Demenssjuksköterska har fortsatt med utbildning och handledning kring 
patienter med demensdiagnoser samt kognitiv svikt. LSS-boendena Apollo, Athena och 
Tingsgatan 20 har påbörjat arbeta med Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid 
Demens, BPSD.

Satsningar för att utveckla Socialförvaltningens arbete med kvalitetsregistren BPSD, 
palliativa registret samt Senior Alert har genomförts under 2018. Personal har gått HLR-
utbildning. Diabetesutbildningar har genomförts. Inom de förbättringsområden som 
identifierades i patientsäkerhetsberättelsen 2017 har framsteg gjorts i arbetet med 
kvalitetsregistren och fler medarbetare är utbildade i munhälsa. Stor satsning har gjorts 
med att grundutbilda baspersonal för att förbättra patientsäkerheten och förhoppningen är 
att det avspeglar sig under 2019 genom en minskning i antalet händelser som leder till 
avvikelser samt att det ska leda till förbättringar inom palliation, den nära omvårdnaden.

Under 2019 sker en omorganisation i Klippans kommun som påverkar den kommunala 
Hälso- och Sjukvården. Det sker en utbyggnad av kortvårdplatser och det tillskapas ett 
resursteam inom HSL med undersköterskor riktade mot HSL. Satsningar sker inom 
socialpsykiatrin och förändringar görs på kommunens LSS-boende. Det är viktigt under 
2019 att fortsätta samverka med slutenvård, primärvård samt öppenfinansierade 
mottagningar för att identifiera patienter med behov av HSL-insatser från kommunen. 
Det är också viktigt att se över kunskapsnivån hos personal för olika patientgrupper för 
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att god och säker hälso- och sjukvård ska kunna bedrivas. Genom fortsatt satsning på 
kvalitetsregistren kan mätbara förändringar ske inom, nutrition/undernäring, demensvård, 
fallförebyggande, munhälsa, trycksårförebyggande samt palliation.

Resultaten från de nationella brukarundersökningar där Socialförvaltningens brukare 
besvarat frågor om hur de upplever olika aspekter av det stöd, vård och omsorg som 
Socialtjänsten tillhandahåller visar att 86 % av brukarna inom hemtjänsten och på 
äldreboende anger att de är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst respektive sitt 
äldreboende. På nationell nivå angav 88 % att de var nöjda med sin hemtjänst respektive 
81 % att de var nöjda med sitt äldreboende. Inom individ- och familjeomsorgen angav 92 
% att de var nöjda med det stöd de fick från Socialtjänsten i Klippan medan motsvarande 
andel nöjda på riksnivå var 85 %.

Även om brukarnas sammanvägda bedömning av hur nöjda de anser sig vara med 
hemtjänsten i Klippan är i paritet med det nationella resultatet indikerar 2018 års 
brukarundersökning på flera generella förbättringsområden som rör information, 
tillgänglighet och samarbetet mellan hemtjänsten och närstående till brukarna.
 
Beslutsunderlag
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Dnr SN 2019.0116-2.770
Muntlig information och powerpointpresentation av Sandra Olsson och Gustav Engblom 
Dnr SN 2019.0116-3.770

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägga den till handlingarna.
_____

Paragrafen är justerad

9 (34)



PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39

Redovisning av Socialförvaltningens hyreskostnader i LSS- boenden 
SN 2017.0131

Ärendet
Vid Socialnämndens sammanträde den 27 februari uppdrogs åt Socialförvaltningen att till 
nästkommande sammanträde redovisa samtliga lokalkostnader inklusive intäkter där 
nämnden bedriver verksamhet enligt LSS. Socialförvaltningen redovisar sina 
lokalkostnader i bostäder för särskild service enligt LSS i bifogad handling 
”Socialförvaltningens utgifter och intäkter för bostäder med särskild service enligt LSS”.
 
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens utgifter och intäckter för bostäder med särskild service enligt LSS  
Dnr SN 2017.0131-12.791

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägga den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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§ 40

Förvaltningsinformation 
SN 2019.0004

Ärendet
Socialchef Agneta Hugander informerar att förvaltning arbetat intensivt med 
lönerevisionen. Alla medarbetare hade lönesamtal. Den nya lönen gäller från den 1 april. 
Alla fackliga organisationer är klara förutom kommunal.
 
Vidare informeras det om att förvaltningen har problem med sina lokaler. Dessutom finns 
det mycket önskemål och synpunkter från personalen gällande lokaler. Agneta informerar 
om att ett förstärkt skalskydd på Rönngården har installerats utifrån ett flertal inbrott och 
skadegörelse på kort tid hösten 2018. IFO och FO är i behov av flera kontorsrum samt 
samtalsrum. Ungdomsmottagningen som befinner sig i socialtjänsters lokaler på 
Rönngården omöjliggör effektivt användning av lokaler. Förvaltningen kommer inleda 
dialog med ungdomsmottagningen om ev flytt till andra lokaler som Regionen förfogar 
över.
 
Vid föregående socialnämnds sammanträde diskuterades arbetskläder till de anställda. 
Förvaltningen gör en sammanställning på behov och kostnader. Dock har det varit svårt 
att sammanställa behoven och utbudet då det är oklart vad som ingår som arbetskläder, 
utifrån ett tidigare politiskt beslut. Det har inkommit en skrivelse från sjuksköterskorna 
som arbetar ambulerande och har behov av arbetskläder i form av ytterkläder. 
Förvaltningen har dialog med kommunledningskontoret och återkommer till nämnden när 
kartläggningen är klar.
 
17 personer har fått beviljat bistånd i form av särskilt boende och väntar på plats.
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 41

Budgetuppföljning februari 2019 
SN 2019.0005

Ärendet
Totalt för socialnämnden
Fram till och med februari månads utgång 2019 har Socialförvaltningen ett ackumulerat 
överskott på 5,3 mnkr. Intäkterna visar ett överskott på 0,4 mnkr och kostnaderna ett 
överskott på 4,9 mnkr. Med tanke på att budgeten till största delen är uppdelad i 
tolftedelar och att det ofta är en lägre förbrukning de första månaderna på året, så är det 
inte märkligt att det redovisas ett överskott efter årets två första månader. Det finns också 
några större förklaringar till överskottet, vilket förklaras nedan.

Nämnd och ledning
Nämnd, ledning och administration (där även bemanningsenheten ingår fr o m 2019) 
visar sammantaget på ett överskott med 1,2 mnkr. Överskottet beror framförallt på 
följande faktorer
- Ej utnyttjade medel för oförutsedda händelser på 0,3 mnkr (2 mnkr på helårsbasis)
- Ej inkomna fakturor för färdtjänst med 0,5 mnkr.
- Ett överskott för bemanningsenheten på 0,3 mnkr.

Individ och familjeomsorg/Funktionshinderomsorg
Avdelningen för IFO/FO har per den siste februari ett totalt ackumulerat överskott på 3,1 
mnkr. Detta hänför sig framförallt till personlig assistans där nettokostnaderna ligger ca 3 
mnkr under budget. Detta förklaras av försenad fakturering för externa 
assistanssamordnare. En noggrann genomgång av både utestående skulder och fordringar 
(ersättning från Försäkringskassan) ska göras inför nästa månadsuppföljning.
Barn, unga och familj, myndighet och Vuxna myndighet visar också på överskott efter 
februari månad med 0,1 respektive 0,6 mnkr. När det gäller Vuxna myndighet så finns det 
en osäkerhetsfaktor kring ökade placeringskostnader för externa LSS-placeringar 
framöver. Detta beroende på utfallet i vissa rättsprocesser samt hur snabbt kan 
förvaltningen verkställa den planerade organisationen inom bostäder med särskilt service.

Hälso- och sjukvård//Socialpsykiatri
Avdelningen för HS/SP redovisar också ett överskott efter februari månad på 1,2 mnkr. 
Överskottet kan förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat för enheterna 
Legitimerad personal och Resursteamet dag och natt.

Äldreomsorg
Utfallet för avdelningen för ÄO ligger i stort linje med ackumulerad budget efter februari 
månad. Ett underskott på knappt 0,2 mnkr ska ställas i relation till en ackumulerad budget 
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på 20,8 mnkr.

Prognos helår
Med utgångspunkt från utfallet för februari månad och kommentarer som lämnats enligt 
ovan, så bedömer förvaltningen att nettoresultatet för socialnämnden kommer att hålla sig 
inom beslutad budgetram för 2019. Det finns dock anledning att påpeka osäkerheten 
kring utvecklingen av placeringskostnaderna inom socialpsykiatrin under året.

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

Paragrafen är justerad
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§ 42

Förändrade behov inför 2020 
SN 2019.0115

Ärendet
I enlighet med kommunens övergripande budgetprocess inför budget 2020 har 
förvaltningen tagit fram faktorer som kan tänkas påverka verksamheten år 2020 och vilka 
kostnader som dessa faktorer kan tänkas medföra. Flera av de faktorer som förväntas 
påverka verksamheten 2020 har i avvaktan på att Socialförvaltningen får nytt ekonomstöd 
inte kunnat prissättas. Uppgifterna om prissättning kommer att kompletteras när 
ekonomifunktioner som ska stödja Socialförvaltningen är på plats.

I det underlag som förvaltningen tagit fram till upptaktsmötet inför arbetet med budget 
2020 har förvaltningen redovisat flera lagändringar som kommer att påverka 
Socialnämndens uppdrag 2020. Socialförvaltningen har också beskrivit hur pågående 
interna omorganiseringar och förbättringsarbeten kan komma att påverka verksamheten 
inför 2020.

Förvaltningen understryker vikten av att utöka antalet lägenheter på vård- och 
omsorgsboende för att kunna tillgodose kommuninvånarnas nuvarande och kommande 
behov av vård- och omsorgsboenden. Insatser riktade till personer med demenssjukdom 
behöver utvecklas för att möta och förebygga ett ökande antal personer med 
demenssjukdom i kommunen under kommande år. Socialnämnden behöver också 
förstärka sin öppenvård, sitt boendestöd och kompetens inom området socialpsykiatri för 
att i högre utsträckning kunna arbeta förebyggande och med hemmaplanslösningar istället 
för att tvingas till externa placeringar. Det finns också ett stort behov av att inrätta en 
träffpunkt för att bättre kunna möta behov hos personer med intellektuella och psykiska 
funktionsnedsättningar.

Förvaltningen redovisar också förväntade kostnadsökningar kopplade till färdtjänstresor, 
fri kollektivtrafik till personer med beviljad färdtjänst samt hjälpmedel.
Beslutsunderlag
Underlag upptaktsmöte budget 2020  Dnr SN 2019.0115-2.041
Muntlig presentation från Agneta Hugander (powerpoint)

Beslut
Socialnämnden godkänner och antar förvaltningens förslag till nämndens förändrade 
behov inför budgetår 2020.
____
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Paragrafen är justerad
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§ 43

Avgifter inom Socialförvaltningen (ej kost) 
SN 2018.0722

Ärendet
Bifogat denna tjänsteskrivelse finns de förslag till förändringar som bedöms finnas jämte 
konsekvensbeskrivningar dels för de enskilda brukarna, dels för Socialnämnden. 
Förslagen behandlades i Socialnämnden 2018-12-19 och 2019-02-27.

Vid decembermötet beslutades att återremittera ärendet till Socialförvaltningen med 
uppdrag att inhämta yttrande från intresseorganisationer. PRO, SKPF och SPF har lämnat 
ett gemensamt yttrande där det sammanfattningsvis framgår att de anser att flera 
höjningar, särskilt inom kosten, är höga. Även referensgruppen för funktionshinderfrågor 
har inkommit med ett yttrande och de betonar sammanfattningsvis risken för att de 
enskilda inte har tillräckliga medel kvar till sina personliga behov.

På februarimötet beslutades att återremittera ärendet för komplettering av avgifterna i en 
tabell, kommentarer på inlämnade yttranden efter varje avsnitt samt att alla kostnader ska 
klargöras och vilka kostnader socialnämnden subventionerar. Bifogat denna skrivelse 
finns förutom förslag och konsekvensbeskrivning även nuvarande och föreslagna avgifter 
i en tabell. Vad avser kommentarer på inlämnade yttranden så önskar förvaltningen 
endast förtydliga att avgifterna för hemsjukvård och hjälpmedel årligen kommer att 
omräknas utifrån vid var tid gällande maxtaxa. Begreppen ”kostnad” och ”avgift” 
används då de har olika betydelse. Begreppet avgift används för de debiteringar 
kommunen har rätt att göra med stöd av avgiftsbestämmelserna i SoL respektive LSS. 
Begreppet ”kostnad” används för övriga debiteringar. Så snart avgiftsbeslut fattats av 
kommunfullmäktige kommer en broschyr att färdigställas.

Vad avser Socialnämndens kostnader och subventioner så redovisas de närmare i ärende 
avseende kosten.
 
Beslutsunderlag
Förslag och konsekvensbeskrivning gällande avgifter inom socialförvaltningen  Dnr SN 
2018.0722-11.770
Tabell - Nuvarande och föreslagna avgifter  Dnr SN 2018.0722-2.770
Yttrande från PRO, SKPF och SPF  Dnr SN2018.0722-6.770
Yttrande från Referensgruppen Funktionshinder frågor  Dnr SN2018.0722-7.770
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Avseende:
b) fastställa avgiften för hemsjukvårdsinsatser till maxtaxan enligt 8 kap. 5§ 1p 
Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, dividerat med åtta besök, vilket för år 2019 blir 261 
kr/besök
Yrkande
Samverkan Klippan yrkar delvis avslag på förvaltningens förslag och yrkar att kostnaden 
bestäms till 130,50 kr/besök under år 2019. Och att förvaltningens förslag med 261 
kr/mån börjar gälla 2020.
Ordföranden ställer proposition på att yrka avslag till förvaltningens förslag och bifalla 
samverkan Klippans förslag. Ordförande finner att socialnämnden bifallit samverkan 
Klippans förslag.
Socialnämnden har därmed bifallit samverkan Klippans förslag att fastställa avgiften för 
hemsjukvårdsinsatser till 130,50Kr per besök under år 2019.
Att maxtaxan enligt 8 kap. 5§ 1p Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, dividerat med åtta 
besök, vilket för år 2019 blir 261 kr/besök fr.o.m 2020.
Avseende:
f) fastställa avgiften för trygghetslarm till 250 kr/mån och att årligen omräkning ska 
göras av avgiften enligt KPI med basår 2019
Yrkande
Sverigedemokraterna yrkar på att trygghetslarmen ska vara avgiftsfria.
Ordföranden ställer proposition på att yrka bifall till förvaltningens förslag mot 
Sverigedemokraternas yrkande att trygghetslarm ska vara avgiftsfria och finner 
socialnämnden bifallit förvaltningens förslag.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Den som stödjer förvaltningens förslag att fastställa avgiften för trygghetslarm till 
250kr/månaden röstar Ja.
Den som stödjer Sverigedemokraternas förslag till avgiftsfritt trygghetslarm röstar Nej.
Vid votering avges 5 Ja-röster från Anna Andresen, Lars Johan Forsberg, Magnus Jorsell, 
Paul Gustafsson och Charlotte Gudmundsson samt 4 Nej-röster från Christina Petersson, 
Lars Frid, Elena Kurenkova och Anita Frick.
Socialnämnden har därmed bifallit förvaltningens förslag fastställa avgiften för 
trygghetslarm till 250 kr/mån och att årligen omräkning ska göras av avgiften enligt 
KPI med basår 2019

Beslut
Socialnämnden föreslår till kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige att

a) fastställa avgiften för hemtjänstinsatser till 290 kr/h och att årlig omräkning ska göras 
av avgiften enligt KPI, Konsumentprisindex, med basår 2019
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

b) att fastställa avgiften för hemsjukvårdsinsatser till 130,50Kr per besök under år 2019. 
Att maxtaxan enligt 8 kap. 5§ 1p Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, dividerat med åtta 
besök, vilket för år 2019 blir 261 kr/besök fr.o.m 2020.
 
c) fastställa att avgiften för hämtning och rengöring av hjälpmedel ska motsvara avgiften 
för hemsjukvårdsinsatser, vilket för år 2019 föreslås vara 261 kr/besök

d) fastställa att avgift får debiteras för hjälpmedel motsvarande det restvärde 
Medelpunkten beräknar vid oaktsamt handhavande, otillåtna förändringar eller när 
hjälpmedel inte återlämnas

e) fastställa avgiften för fallförebyggande insatser till 100 kr/besök och att årlig 
omräkning ska göras av avgiften enligt KPI med basår 2019
 
f) fastställa avgiften för trygghetslarm till 250 kr/mån och att årligen omräkning ska göras 
av avgiften enligt KPI med basår 2019
 

g) fastställa att avgiften för omvårdnad på korttidsboende/växelvård/avlastningsboende 
till maxtaxan för särskilda boendeformer enligt 8 kap. 5§ 2p SoL dividerat på 30 dygn, 
vilket för år 2019 blir 72 kr/dygn
 

h) fastställa att avgiften för omvårdnad på vård- och omsorgsboende ska motsvara 
lagstadgad maxtaxa för särskilda boendeformer enligt 8 kap. 5§ 2p SoL, vilket för år 
2019 är 2 146 kr/mån
 

i) fastställa att avgift får tas ut för fritids- och kulturella aktiviteter inom 
funktionshinderomsorgen motsvarande självkostnadspris
 

j) fastställa avgiften vid placering på behandlingshem för uppehälle vid stöd och 
hjälpinsatser av behandlingskaraktär till 80 kr/dag.
 

k) fastställa avgiften för dödsboanmälan till 0,8 % av prisbasbeloppet per timme
____
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning från SD:
Vi i Sverigedemokraterna anser att kostnaden för Trygghetslarm skall tas bort helt och 
därmed vara avgiftsfri.

Beslut skickas till 
Anna Fritzheimer
Cecilia Ekelund

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44

Avgifter inom Socialförvaltningen (kost) 
SN 2018.0722

Ärendet
Bifogat denna tjänsteskrivelse finns de förslag till förändringar som bedöms finnas jämte 
konsekvensbeskrivningar dels för de enskilda brukarna, dels för Socialnämnden. 
Förslagen behandlades i Socialnämnden 2018-12-19 och 2019-02-27.

Vid decembermötet beslutades att återremittera ärendet till Socialförvaltningen med 
uppdrag att inhämta yttrande från intresseorganisationer. PRO, SKPF och SPF har lämnat 
ett gemensamt yttrande där det sammanfattningsvis framgår att de anser att flera 
höjningar, särskilt inom kosten, är höga. Även referensgruppen för funktionshinderfrågor 
har inkommit med ett yttrande och de betonar sammanfattningsvis risken för att de 
enskilda inte har tillräckliga medel kvar till sina personliga behov.

På februarimötet beslutades att återremittera ärendet för komplettering av avgifterna i en 
tabell, kommentarer på inlämnade yttranden efter varje avsnitt samt att alla kostnader ska 
klargöras och vilka kostnader socialnämnden subventionerar. Bifogat denna skrivelse 
finns förutom förslag och konsekvensbeskrivning även nuvarande och föreslagna avgifter 
i en tabell. Kommentarer på inlämnade yttranden redovisas i ärende ”Avgifter inom 
Socialförvaltningen (inte kost)”. Vad avser socialförvaltningens kostnader och 
subventioner så framgår av tabellen nedan att den totala subventioneringen för kost var ca 
3,6mkr för 2018.
 
Beslutsunderlag
Förslag och konsekvensbeskrivning gällande avgifter inom socialförvaltningen  Dnr SN 
2018.0722-11.770
Tabell - Nuvarande och föreslagna avgifter  Dnr SN 2018.0722-2.770
Yttrande från PRO, SKPF och SPF  Dnr SN2018.0722-6.770
Yttrande från Referensgruppen Funktionshinder frågor  Dnr SN2018.0722-7.770
 
Beslutsgång
Avseende: d) fastställa kostnaden för det fika som serveras på dagvården till 400 
kr/månaden och att årligen omräkning ska göras av kostnaden enligt KPI med basår 
2019
Yrkande
Samverkan Klippan yrkar avslag på förvaltningens förslag och föreslår istället att 
kostnaden ska vara 200 kr/månaden.
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordföranden ställer proposition på att yrka avslag till förvaltningens förslag och bifalla 
samverkan Klippans förslag. Ordförande finner att socialnämnden bifallit samverkan 
Klippans förslag.
Socialnämnden har därmed bifallit samverkan Klippans förslag fastställa kostnaden för 
det fika som serveras på dagvården till 200 kr/månaden och att årligen omräkning ska 
göras av kostnaden enligt KPI med basår 2019
 
Avseende: m) fastställa kostnaden för fika på daglig verksamhet till 400 kr/månaden 
och att årligen omräkning ska göras av kostnaden enligt KPI med basår 2019
Samverkan Klippan yrkar avslag på förvaltningens förslag och föreslår istället att 
kostnaden ska vara 200 kr/månaden.
Ordföranden ställer proposition på att yrka avslag till förvaltningens förslag och bifalla 
samverkan Klippans förslag. Ordförande finner att socialnämnden bifallit samverkan 
Klippans förslag.
Socialnämnden har därmed bifallit samverkan Klippans förslag fastställa kostnaden för 
fika på daglig verksamhet till 200 kr/månaden och att årligen omräkning ska göras av 
kostnaden enligt KPI med basår 2019
 
Avseende
e) fastställa kostnaden för kosten på korttidsboende/växelvård/avlastningsboende till 
152 kr/dygn och att socialförvaltningen ska ha rätt att i framtiden justera kostnaden så 
att det överensstämmer med det pris kost enheten debiterar socialförvaltningen
f) fastställa kostnaden för kosten på vård och omsorgsboende till 4 627 kr/mån och att 
socialförvaltningen ska ha rätt att i framtiden justera kostnaden så att det 
överensstämmer med det pris kost enheten debiterar socialförvaltningen
g) fastställa kostnaden för sondmat till 4 627 kr/mån (helkost) och att 
socialförvaltningen ska ha rätt att i framtiden justera kostnaden så att det 
överensstämmer med det pris kostenheten debiterar socialförvaltningen för helkost på 
vård och omsorgsboende
Samverkan Klippan yrkar avslag till förvaltningens förslag och föreslår att göra en 
hemställan till kommunstyrelsen angående subventionerade kostnader som belastar 
socialnämnden.
Ordföranden ställer proposition på att yrka avslag till förvaltningens förslag och bifalla 
samverkan Klippans förslag. Ordförande finner att socialnämnden bifallit samverkan 
Klippans förslag.
Socialnämnden har därmed bifallit samverkan Klippans förslag att göra en hemställan till 
kommunstyrelsen angående subventionerade kostnader som belastar socialnämnden.
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Socialnämnden föreslår till kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige att
a) fastställa kostnaden för maten i insatsen matdistribution till 50 kr/portion och att 
socialförvaltningen ska ha rätt att i framtiden justera kostnaden så att det överensstämmer 
med det pris kostenheten debiterar socialförvaltningen
 
b) fastställa avgiften för distributionen i insatsen matdistribution till 77 kr/leverans och att 
socialförvaltningen ska ha rätt att i framtiden justera avgiften så att den överensstämmer 
med det pris kostenheten debiterar socialförvaltningen
 
c) fastställa kostnaden för den lunch som serveras på dagvården till 61 kr/portion och att 
socialförvaltningen ska ha rätt att i framtiden justera kostnaden så att det överensstämmer 
med det pris kostenheten debiterar socialförvaltningen
 
d) fastställa kostnaden för det fika som serveras på dagvården till 200 kr/mån och att årlig 
omräkning ska göras av kostnaden enligt KPI med basår 2019
 
h) fastställa kostnaden för näringsdryck till 9 kr/förpackning
 
i) fastställa att kostnaden för kosten på bostäder med särskild service, i de fall den boende 
inte själv har förmåga att handla, till 2 400 kr/mån för den som äter alla sina måltider på 
boendet och att årlig omräkning får göras enligt KPI med basår 2019
 
j) fastställa att kostnaden för kosten på bostäder med särskild service till 1 800 kr/mån för 
den som äter alla sina luncher på veckodagar på daglig verksamhet och att årlig 
omräkning får göras enligt KPI med basår 2019
 
k) fastställa kostnaden för kosten på korttidsvistelse/tillsyn till 76 kr/dag och att årlig 
omräkning får göras enligt KPI med basår 2019
 
l) fastställa kostnaden för enbart frukost på korttidsvistelse/tillsyn till 20 kr/frukost och att 
årlig omräkning får göras enligt KPI med basår 2019
 
m) fastställa kostnaden för fika på daglig verksamhet till 200 kr/mån och att årlig 
omräkning får göras enligt KPI med basår 2019
n) Socialnämnden beslutar att göra en hemställan till kommunstyrelsen angående 
subventionerade kostnader som belastar socialnämnden.

Socialnämnden hemställer till Kommunstyrelsen att den subventionerade kostnaden för 
kosten som idag belastar Socialnämnden utöver den ordinarie verksamheten ersätts full ut 
av Kommunstyrelsen.
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Socialnämnden hemställer att Kommunstyrelsen förbereder och föreslår att 
Kommunfullmäktige besluta att hanteringen av kostproduktionen inklusive utkörningen 
samt debitering till den enskilde överförs av Tekniska förvaltningen.
 
Socialnämnden beslutar därmed att för sin egen del att kosten betalas av den enskilde 
utan särskild subventionering, samt utgår från självkostnadspris.
____

Beslut skickas till 
Anna Fritzheimer
Cecilia Ekelund

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45

Yttrande till revisorerna avseende "Granskning av kommunens 
dokumenthantering och arkivering" 
SN 2019.0024

Ärendet
Revisorerna har i skrivelse daterad 2018-12-11, önskat svar från Socialnämnden kring 
vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av ”Granskning av kommunens 
dokumenthantering och arkivering.

Utredarna bedömer att dokumenthanteringsplanen behöver uppdateras avseende 
arkivredogörarens och administrativa chefens roll samt vem som har ansvaret som 
dataskyddsombud. Vad avser arkivredogöraren har utredarna missuppfattat vem som har 
det ansvaret. Vad avser de övriga två punkterna framför Socialförvaltningen att förslag på 
revidering av dokumenthanteringsplanen kommer lämnas under våren.

Utredarna bedömer även att Socialförvaltningen bör upprätta rutin för avslut av 
behörigheter i verksamhetssystemet. En sådan rutin finns redan men den behöver 
implementeras bättre i verksamheten. Det arbetet kommer att fortsätta under våren.

Till sist så lämnar utredarna en allmän synpunkt om bevaring av e-post. 
Socialförvaltningens bedömning är att aktuell rutin är adekvat.
 
Beslutsunderlag
Yttrande till revisorerna avseende "Granskning av kommunens dokumenthantering och 
arkivering"  Dnr SN 2019.0024-2.700
Granskning av kommunens dokumenthantering och arkivering  Dnr SN 2019.0024-1.700

Beslut
Socialnämnden antar föreslaget yttrande till revisorerna avseende “Granskning av 
kommunens dokumenthantering och arkivering” som sitt eget.
____

Beslut skickas till 
Anna Fritzheimer
Mim Friberg

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46

Återrapportering av ärende "Fördjupad färdtjänstutredning", SN 2019-
01-30, §6 
SN 2018.0252

Ärendet
Socialnämnden gav på sitt sammanträde 2019-01-30, §6, förvaltningen i följande 
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
- att påbörja arbetet med införande av fri kollektivtrafik för kommunens invånare som 
innehar färdtjänsttillstånd.
- att socialförvaltningen ska redovisa arbetsläget beträffande de två ovanstående 
punkterna.

Förvaltningen har inlett dialog med upphandlingsenheten och har lagt en beställning på 
planerad upphandling. I avvaktan på besked från upphandlingsenheten har 
socialförvaltningen ingen möjlighet att vidta ytterligare åtgärder

Vad avser införande av fri kollektivtrafik har förvaltningen inlett dialog med 
Skånetrafiken. Den 9 april 2019 kommer förvaltningen träffa Skånetrafiken för vidare 
planering av införandet av fri kollektivtrafik till personer med färdtjänsttillstånd.

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____

Beslut skickas till 
Anna Fritzheimer

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47

Yttrande till IVO i ärende 8.8.1-36172/2018 
SN 2019.0094

Ärendet
IVO har i skrivelse daterad 2019-02-05 begärt yttrande avseende ett ej verkställt beslut.

Vid närmare utredning framkommer att ärendet rätteligen verkställts inom de föreskrivna 
tre månaderna.
 
Beslutsunderlag
Yttrande till IVO i ärende 8.8.1-36172/2018  Dnr SN 2019.0094-5.793
Sekretessbelagd begäran från IVO i ärende 8.8.1-36172/2018  Dnr SN 2019.0094-6.793

Beslut
Socialnämnden antar “Yttrande till IVO i ärende 8.8.1-36172/2018” som sitt eget.
____

Beslut skickas till 
Anna Fritzheimer

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48

Yttrande avseende "Motion om att Klippans kommuns medborgare 
över 85 år garanteras en plats på trygghetsboende, senior eller 
äldreboende utan särskild prövning" 
SN 2019.0023

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. har 2018-12-17 inkommit med motion om att Klippans kommuns 
medborgare över 85 år ska garanteras en plats på trygghetsboende, senior eller 
äldreboende utan särskild prövning.

Av socialförvaltningens yttrande framgår att alla som bedöms ha behov av vård- och 
omsorgsboende beviljas denna insats. Väntetiden på verkställighet är dock lång, i snitt 
109 dagar, och väntas bli ännu längre beroende på att behovet av vård- och 
omsorgsplatser ökar som en följd av befolkningsutvecklingen. Om motionen skulle 
bifallas väntas efterfrågan på boendeplatser öka ytterligare från personer som idag bor i 
kommuner där förenklad handläggning inte tillämpas, vilket i sin tur skulle leda till att 
väntetiden på verkställighet skulle öka än mer. Sammanfattningsvis finns en 
överhängande risk för att personer som har ett reellt behov av vård- och omsorgsplatser 
skulle få en oskäligt lång väntetid innan verkställighet.
 
Beslutsunderlag
Yttrande avseende "Motion om att Klippans kommuns medborgare över 85 år garanteras 
en plats på trygghetsboende, senior- eller äldreboende utan särskild prövning"  Dnr SN 
2019.0023-3.700
"Motion om att Klippans kommuns medborgare över 85 år garanteras en plats på 
trygghetsboende, senior- eller äldreboende utan särskild prövning"  Dnr SN 2019.0023-
1.700
 
Beslutsunderlag
Förslag och konsekvensbeskrivning gällande avgifter inom socialförvaltningen  Dnr SN 
2018.0722-11.770
Tabell - Nuvarande och föreslagna avgifter  Dnr SN 2018.0722-2.770
Yttrande från PRO, SKPF och SPF  Dnr SN2018.0722-6.770
Yttrande från Referensgruppen Funktionshinder frågor  Dnr SN2018.0722-7.770
 
 
 
 
 
Beslutsgång
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande
Anita Frick (KD) yrkar att bifalla motionen.
Ordföranden ställer proposition på att besluta enligt förvaltningens förslag mot Anita 
Frick (KD) förslag att bifalla motionen. Ordförande finner att socialnämnden bifallit 
förvaltningens förslag.

Beslut
Socialnämnden antar yttrande avseende “Motion om att Klippans kommuns medborgare 
över 85 år garanteras en plats på trygghetsboende, senior eller äldreboende utan särskild 
prövning” som sitt eget.
____
 
Anita Frick (KD) reserverar sig mot beslutet.
____

Beslut skickas till 
Anna Fritzheimer

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49

Yttrande avseende "Motion - Inför Linköpings hemtjänstmodell" 
SN 2018.0578

Ärendet
Kristdemokraterna har 2018-06-12 inkommit med en motion om att införa en 
hemtjänstmodell i Klippans kommun liknande Linköpings, dvs. förenklad 
biståndsbedömning.

Klippans kommun tillämpar redan i dag den form av förenklad biståndsbedömning 
avseende serviceinsatser där utredningarna är mindre omfattande. Därtill tillämpas 
förenklad biståndsbedömning, i lagens mening, avseende trygghetslarm för personer över 
75 år.

Socialförvaltningens bedömning är utifrån ovanstående att fördelarna med att införa 
förenklad biståndsbedömning på fler områden är få och att nuvarande riktlinjer för 
biståndsbedömning inom äldreomsorgen bör behållas.
 
Beslutsunderlag
Yttrande avseende "Motion - Inför Linköpings hemtjänstmodell"  Dnr SN 2018.0578-
3.774
"Motion - Inför Linköpings hemtjänstmodell"  Dnr SN 2018.0578-1.774

Beslut
Socialnämnden antar yttrandet avseende “Motion – Inför Linköpings hemtjänstmodell” 
som sitt eget.
____

Beslut skickas till 
Anna Fritzheimer

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-03-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50

Delegationsärende 
SN 2019.0008

Ärendet
Sociala utskottet
2019-02-28  §§ 27 - 53   
 
Delegationsrapport
2019-01-01 – 2019-02-28                        Enhet Barn, unga o familj
Enhet för Vuxna
Enhet för ÄO
Enhet för LSS
 
Inkomna domar och beslut
Förvaltningsrätten i Malmö
Saken: 2019-01-24 Mål nr 14140-18 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Saken: 2019-01-25 Mål nr 14387-18 avseende Färdtjänst.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Saken: 2019-01-25 Mål nr 8331-18 avseende Upphörande av LVU-vård.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Saken: 2019-02-13 Mål nr 2942-18 avseende Sjukersättning.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Saken: 2019-02-13 Mål nr 901-19 avseende Ledsagarservice och avlösarservice i 
hemmet, LSS.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Kammarrätten i Göteborg
Saken: 2019-01-24 Mål nr 5128-18 avseende Beredande av vård LVU.
Beslut: Kammarrätten avskriver målet.

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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§51

Informationsärende

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____

Anmälningar
 SN 2019.0092-1  Arbetsmiljöverket besöker regioner och kommuner
 SN 2019.0035-7  Beslut från IVO
 SN 2018.0544-7  Beslut från IVO

Paragrafen är justerad
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§52

Val av ledamot i Socialutskottet

Ärendet
Charlotte Långberg (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Socialutskottet.
Förslag till ersättare är Cecilia Scott (M)
 
 
Beslut
Till ersättare i Socialutskottet väljs Cecilia Scott (M)
____

Paragrafen är justerad
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§53

Hemställan till Kommunstyrelsen

Ärendet
Ärendet utgår då hemställan ingick i beslutet gällande § 45/19
____

Paragrafen är justerad
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