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PROTOKOLL
Socialnämnden
2020-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14

Val av justerare 
SN 2020.0001

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Förslag: Christina Petersson (SD)
 
Beslut:
 
Socialnämnden beslutar
 
Att utse Christina Petersson (SD) jämte ordförande Anna Andresen (M) att justera dagens 
protokoll från dagens möte.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
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2020-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15

Godkännande av dagordning 
SN 2020.0002

Ärendet
Godkännande av dagordning föreligger.
 
 
Beslut
 
Socialnämnden beslutar
 
Att godkänna utsänd dagordning.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2020-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§16

Rollatorservice - Muntlig information

Ärendet
Ärendet bordläggs då föredragande hjälpmedelsassistent Mikael Pålsson har förhinder att 
närvara.

 
Beslut
 
Att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde i mars.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2020-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§17

Höjd Bemanning Säbo - Muntlig information

Ärendet
Gustav Engblom presenterar hur utfallet skulle bli utifrån Socialnämndens föregående 
sammanträde rörande frågeställningen i § 13 gällande höjd bemanning på säbo med 0,05, 
0,10 samt 0,15 procentenheter.
 
Beslutsunderlag
Powerpointpresentation  handlingsnr 133998.
 
 
Beslut
Socialnämnden beslutar
 
Att notera informationen och lägga den till handlingarna.
____
 

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2020-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18

Årsredovisning 2019 
SN 2020.0028

Ärendet
I enlighet med nämndens återrapporteringsskyldighet till Kommunfullmäktige har 
nämnden upprättat årsredovisning för år 2019. Redovisningen beskriver nämndens 
måluppfyllelse samt ekonomiska resultat för år 2019.

Socialförvaltningen genomförde inför verksamhetsåret 2019 en större omorganisation där 
ett nytt verksamhetsområde kallat hälso- och sjukvård/ socialpsykiatri har inrättats utöver 
ÄO samt IFO/FO. Alla tre verksamhetsområden redovisar i årsredovisningen positiva 
resultat i förhållande till budget och förvaltningen sammantaget gjorde för helåret ett 
positivt ekonomiskt resultat motsvarande 7 826 tkr.

Under den första delen av verksamhetsåret stängde nämnden ett av sina boenden inom 
funktionshinderomsorgen till följd av undermåligt brandskydd. Nämnden har under 2019 
fortsatt sitt förbättringsarbete inom funktionshinderomsorgen i syfte att nischa nämndens 
boenden utifrån specifika inriktningar. En del i förbättringsarbete har varit att under 2019 
inrätta en ny servicebostad enligt LSS i Väpnarens två översta våningar. I samarbete med 
tekniska förvaltningen har Socialförvaltningen under året arbetat med att ersätta 
korttidsverksamheten på Åbyhem med en ny korttidsenhet på Rickmansgården. 
Ombyggnationen är pågående och förväntas vara klar under första halvåret 2020. Under 
2019 togs också beslutet att bygga om och bygga till nuvarande Åbyhem i etapper till ett 
vård- och omsorgsboende med sammanlagt 80 platser. Utbyggnaden är av stor betydelse 
då antalet platser är välbehövliga för att möta nuvarande underskott på platser och för att 
ta höjd för kommande volymökningar till följd av den demografiska utvecklingen.

Socialförvaltningen har under 2019 infört en digital lärplattform i syfte att effektivt 
kompetensutveckla sina medarbetare och har köpt in en YH- utbildning för att utbilda 
medarbetare till stödpedagoger inom funktionshinderomsorgen. Socialförvaltningen har 
också kompetensutvecklat sina chefer i LEAN och har infört ett LEAN-inspirerat 
arbetssätt.

Socialnämnden fick i 2019 års brukarundersökningar ett blandat resultat. Inom vård- och 
omsorgsboende angav 92 % av de svarande på Klippans boenden att de var nöjda med sitt 
boende. Inom hemtjänsten var motsvarande resultat 85 %, inom IFO var resultatet 83 %, 
inom daglig verksamhet respektive inom boendestöd angav 86 % respektive 66 % av de 
svarande att de anser sig få den hjälp de behöver. Sammanvägt ger detta ett 
genomsnittligt resultat på ca 84 % av de tillfrågade som angett att de är nöjda med sina 
insatser från Socialförvaltningen. Nämndens mål för 2019 var att nå 85 %.
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2020-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialnämnden når inte sin målsättning att öka frisknärvaron till 93,7% utan får för 
helåret 2019 samma resultat som 2018, det vill säga en frisknärvaro på 92,2%. 
Målsättningen att nå 93,7 % kvarstår under 2020. Socialnämnden redovisar för budgetåret 
2019 ett överskott och uppnår således sin målsättning att nå en budget i balans. 
Målsättningen att Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare har under året inte 
gått att utvärdera på grund av beslutet att inte genomför någon medarbetarundersökning 
under 2019. Av de enheter som deltog i medarbetarundersökningen 2018 har samtliga 
gått igenom sina resultat och enhetscheferna har uppmanats att ta fram 3-4 aktiviteter 
utifrån de förbättringsområden som de identifierat som prioriterade att arbeta vidare på 
och det arbetet fortlöper under 2020.

Socialförvaltningen har under året upphandlat en portal för webbutbildningar som en del 
av kompetensförsörjningsplanen för förvaltningen. Under 2019 genomfördes över 2 000 
webbutbildningar på portalen av Socialförvaltningens medarbetare. Socialförvaltningen 
har sammanställt ett årshjul där det framgår vilka utbildningar som ska ges till vilka 
medarbetare under året. Nämndens målsättning med att ta fram en 
kompetensförsörjningsplan för hela Socialförvaltningen är således uppnådd.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Årsredovisning 2019"  Dnr SN.2020.0028-1.042
Årsredovisning 2019   Dnr SN.2020.0028-2.042

Beslut
Socialnämnden godkänner årsredovisningen för 2019 och lägger den till handlingarna.
____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2020-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19

Överföring av investeringsmedel från 2019 
SN 2020.0027

Ärendet
Socialförvaltningen har under året startat upp projektet för ett nytt verksamhetssystem. 
Kostnader som belastat projektet är främst initiala kostnader kopplat till upphandlingen 
samt lönekostnader för projektledaren som driver projektet. Kostnader för 
implementering och anskaffning kommer först under år 2020.

Några mindre inventarieanskaffningar har gjorts, b.la. nya entrédörrar på socialkontoret 
som behövde bytas till följd av inbrott. Det har även gjorts en mindre anskaffning av nya 
möblemang till socialkontoret. Stora delar av investeringsmedel för inventarier har dock 
inte förbrukats under året.

Poster som inte har utnyttjats är 1 000 tkr för välfärdsteknologi där man under året haft 
problem med en leverantör som inte kunnat leverera produkterna. Planen är att istället 
göra en större satsning under 2020.

Investeringsbudget har inte använts under året då kortvårdens flytt till Rickmansgården 
blivit förskjuten till 2020 och förändringsarbetet inom socialpsykiatri har inte kommit så 
långt så investeringar behövt göras. Under 2020 kommer investeringar att behöva göras 
både inom socialpsykiatrin och på nya kortvården, Rickmansgården.

Av årets sängbudget har det enbart gått en kostnad på 20 tkr för sänginköp. Skälet till det 
är att Vård- och omsorgsboendet Bågen avvecklades under våren och där fanns 8 sängar i 
nyare skick som kunde bytas ut mot äldre på övriga enheter.

Sammantaget innebär detta att Socialförvaltningen för 2019 har ett överskott om 5 652 
tkr kopplade till investeringar.

Beslut
Socialnämnden hemställer till kommunfullmäktige att 2019 års överskott på 5 652 tkr för 
investeringar ska överföras till budgetåret 2020.
____

Paragrafen är justerad

10 (21)



PROTOKOLL
Socialnämnden
2020-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20

Hemställan om medel för projektledare 
SN 2020.0026

Ärendet
Socialförvaltningen har i och med beslutet att bygga om och till vård- och 
omsorgsboendet på Åbyhem fått utökade arbetsuppgifter i samband med projektering och 
planering av den nya verksamheten. Arbetsuppgifterna ligger utanför 
Socialförvaltningens ordinarie linjearbete och kräver insatser från en projektledare. 
Projektledaren bedöms behöva lägga 100 % av en heltid första halvåret 2020 och 50 % av 
en heltid andra halvåret 2020. Med anledning av detta äskar Socialnämnden om 540 tkr 
för att kunna finansiera kostnader för en projektledare som följer projektet under 2020.

Beslut
Socialnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om medel för att finansiera kostnader 
motsvarande 540 tkr för en projektledare till projektet om- och tillbyggnation av vård- 
och omsorgsboendet Åbyhem.
____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2020-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21

Delegation av attesträtt 
SN 2020.0008

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

Beslut
Socialnämnden besluta att
 
- Tilldela Emilia Olsson attesträtt avseende enheten för LSS-boende ansvar 7142 
Badvägen, 7316 Bågen, 7313 Tingsgatan 20, 7332 Korttidsvistelse/Korttidstillsyn barn 
och unga och 7318 Väpnaren från 2020-03-24.

- Tilldela Minette Jansson attesträtt som ersättare, ansvar 7318 Väpnaren.
____

Beslut skickas till 
Wieslawa Broström
Ekonomiassistenter Socialförvaltningen
Ekonomer Socialförvaltningen
Minette Jansson

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2020-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22

Uppföljning av internkontrollplan 2019 
SN 2018.0635

Ärendet
Socialnämnden fastställde vid sitt sammanträde den 24 oktober 2018 internkontrollplan 
för 2019. De områden som särskilt skulle granskas under året var:

- Planering för användning och redovisning av stimulansmedel
- Kommunikation vid förändringar
- Följsamhet mot ingångna avtal

I uppföljningen av 2019 års internkontrollplan kan konstateras att kontrollmomentet att 
upprätta budget för alla sökta stimulansmedel kopplat till planering för användning och 
redovisning av stimulansmedel inte gjorts i två fall. Dessa två fall gäller stimulansmedel 
avsedda för att stärkta insatser inom barn och unga respektive projekt PRIO (psykisk 
hälsa). Stimulansmedel för våld i nära relationer utlystes två gånger under 2019 – vid den 
första utlysningen gjordes en budget, men inte till den andra. Behovet av att upprätta 
budgetar för hur medlen ska användas har påtalats under 2019 och varje projekt har följts 
i ett excelark på intranätet och vid avstämningar med förvaltningens ekonomer. Dock har 
flera statsbidrag utlysts med kort varsel och omsättning på chefer inom framför allt 
individ- och familjeomsorgen har försvårat tillvägagångssättet. Därför har det inte 
upprättats budget för samtliga stimulansmedel under 2019.

Ett arbetssätt för att ta fram kommunikationsplaner vid större förändringar har etablerats.

Kopplat till följsamhet mot ingångna avtal har en omfattande inventering av 
Socialförvaltningens olika avtal genomförts under 2019. Det har också upprättats en lista 
över inventerade avtal där det framgår vad avtalet gäller, uppsägningsvillkor samt 
respektive avtals totala värde. Det har dock kunnat konstatera att det fortfarande finns 
avtal som inte är inventerade och införda på listan. Arbetet med att inventera avtal 
fortsätter under 2020.

Nytt för 2019 var att kommunledningen också tagit fram kontrollmoment som ska 
behandlas kommunövergripande i internkontrollarbetet. Socialnämnden har genomfört de 
kontrollmoment som nämnden varit ålagda att genomföra och någon avvikelse har inte 
påträffats i det arbetet. De kommungemensamma kontrollmomenten framgår av till 
ärendet bifogad handling.
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2020-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse  "Uppföljning av internkontrollplan 2019"   Dnr SN.2018.0635-4.700
Internkontrollplan - redovisning 2019   Dnr SN.2018.0635-5.700

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen och att lägger den till handlingarna.
____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2020-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23

Revidering av delegeringsordning 
SN 2018.0725

Ärendet
I december 2018 antog socialnämnden en ny delegeringsordning, dnr SN.2018.0725. 
Sedan dess har nämnden beslutat om en revidering, 2019-06-10, samt beslutat om tillägg 
avseende socialjouren.

På nämndens möte 2020-01-29 beslutades att införa kommunal hyreskompensation. Detta 
är ett nytt beslut som behöver föras in i delegeringsordningen. Utöver det görs t.ex. ett 
förtydligande avseende delegering för beslut om skyddat boende samt att 
förvaltningsjurist ges delegation att fatta beslut om utlämnande av handling.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Revidering av delegationsordning"  Dnr SN.2018.0725-10.700
Delegeringsordning SN 2019   Dnr SN.2018.0725-12.700

Beslut
Socialnämnden antar reviderat förslag till delegeringsordning.
____

Beslut skickas till 
Verksamhetschef ÄO
Verksamhetschef HS/SP
Myndighetschef
Förvaltningsjurist

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2020-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24

Rapport "Ej verkställda beslut, 4e kvartalet 2019" 
SN 2020.0007

Ärendet
Det åligger kommunen att kvartalsvis rapportera in ej verkställda beslut till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO. De ärenden som ska rapporteras är de där verkställighet dröjt 
mer än tre månader från beslutsdatum. I rapporten ska framgå när beslut är fattat, om 
ärendet är verkställt eller ej samt skälet till fördröjningen. Rapport är inlämnad till IVO. 
Sammanlagt är det 24 beslut som ej kunnat verkställas under 4:e kvartalet 2019.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Rapport ej verkställda beslut 4:e kvartalet 2019"  Dnr SN.2020.0007-
2.700
Bilaga Rapport ej verkställda beslut 4:e kvartalet 2019   Dnr SN.2020.0007-3.700
 

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____

Beslut skickas till 
Verksamhetschef ÄO
Verksamhetschef HS/SP

Paragrafen är justerad

16 (21)



PROTOKOLL
Socialnämnden
2020-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25

Uppstart av Ung Omsorg 
SN 2019.0350

Ärendet
Upphandling har skett och företaget Ung Omsorg vann upphandlingen.
Företaget Ung Omsorg har nu lämnat en skriftlig redovisning över uppstartens process.
 
Beslutsunderlag
Uppstart Ung Omsorg i Klippan  Dnr SN2019.0350-7.770
 

Beslut
Socialnämnden föreslås att notera informationen.

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2020-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26

Förvaltningsinformation 
SN 2020.0003

Ärendet
Utvecklingsstateg Gustav Engblom informerar gällande sjukstatistik för januari 2020, 
olycksfall och färdolyckor samt ej verkställda beslut inom vård- och omsorgsboende.
 
Socialchef Agneta Hugander informerar Socialnämnden gällande ombyggnaden av 
korttidsboende i Ljungbyhed. Inflytt kommer att ske i början av september och då har en 
omfattande ombyggnad skett med modern teknik och utrustning. Vidare kommer 
socialförvaltningen att ha förfogande över den stora matsal som finns. Matsalen kommer 
att göras om till gemensamhetsutrymme för personalen vilket förbättrar arbetsmiljön 
väsentligt för de anställda.
 
Lars Johan Forsberg (C) önskade information gällande aktiviteter för äldre. Lars Johan 
Forsberg är representant för socialnämnden i kommunens pensionärsråd och där har 
frågan kommit upp vid ett flertal tillfälle. Information framkommer att avdelningschef 
Ingela Holmström och förvaltningschef på kultur och fritid, Arne Amnér har startat ett 
samarbete gällande hur kommunen kan utveckla aktiviteter för äldre. Det är den 
förvaltningen som är expert på kultur och fritidsfrågor och ska kunna tillgodose alla 
kommuninvånares intresse i denna fråga. Vidare har en aktivitetsansvarig anställts och 
kommer påbörja sin tjänst i april månad.
 
 
Beslutsunderlag
Powerpointpresentation   handlingsnr 133511
 
Beslut
Socialnämnden beslutar
 
Att notera informationen och lägga den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2020-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27

Delegationsärende 
SN 2020.0005

Ärendet
Sociala utskottet
2020-01-16      §§ 1-15
2020-02-04      §§ 16-26
 
Delegationsrapport
2019-12-01 – 2020-01-31                        Enhet Barn, unga o familj
Enhet för Vuxna
Enhet för ÄO
Enhet för LSS
 
Inkomna domar och beslut
Förvaltningsrätten i Malmö
Saken: 2019-11-13 Mål nr 11444-19 avseende Bistånd i form av vård och 
omsorgsboende
Beslut: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten bedömer att XX med sin höga ålder, nedsatta 
förmågor, känsla av otrygghet och behov av social samvaro, anser rätten att hon inte är 
tillförsäkrad en skälig levnadsnivå genom beviljade och erbjudna insatser.
 
Saken: 2020-01-17 Mål nr 15355-19 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen
Beslut: Förvaltningsrätten avskriver ärendet.
Skäl för avgörandet: Perioden som det överklagande beslutet avser har passerat har 
ändamålet med XX XXs talan förfallit.
 
Saken: 2020-01-23 Mål nr 19302-19 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten bedömer att XX ej har gjort vad som ankommit 
på hen för att bidra till sin försörjning.
 
Saken: 2020-01-24 Mål nr 7916-19 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten bedömer att XX ej har gjort vad som ankommit 
på hen för att bidra till sin försörjning. Har ej stått till arbetsmarknadens förfogande efter 
studier.
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2020-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Saken: 2020-01-24 Mål nr 9304-19 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten bedömer att XX har haft ekonomiska tillgångar 
och måste använda dessa innan försörjningsstöd kan komma ifråga. Retroaktivt 
bostadsbidrag har utbetalats.
 
Kammarrätten i Göteborg
Saken: 2020-01-16 Mål nr 4669-19 avseende Bostad med särskild service
Dom: Kammarrätten avslår överklagandet. (Socialnämndens överklagande)
Skäl för avgörandet: Kammarrätten instämmer i Förvaltningsrättens bedömning.
XX ska erbjudas boende med särskild service även efter omprövning.
 
Beslut
 
Socialnämnden beslutar
 
Att notera informationen och lägga den till handlingarna.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2020-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§28

Anmälningar för kännedom

Ärendet
SN 2019.0005-23               §22 KSAU Socialnämndens ekonomiska månadsuppföljning
                                             samt begäran om överflyttning
 
SN 2019.0293-6                 Beslut om att ärendet avslutas från IVO
 
SN 2020.0018-3                 Beslut om att ärendet avslutas från IVO
 
Meddelande från SKR:s styrelse om Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet 
och effektivitet med den äldre i fokus
 
Beslut
Socialnämnden beslutar
 
Att notera informationen och lägga den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad

21 (21)


	b6a211f8-7e59-4a5e-883b-6765067e5daf.docx
	3b65e3e8-feb6-47b7-b3ef-347ba898515d.docx
	Innehållsförteckning

	2d867e9b-2471-4d5d-9aab-e3c1319b5db6.docx
	Val av justerare
	Ärendet


	2348336f-00e8-4608-ad56-1ac48bf3038b.docx
	Godkännande av dagordning
	Ärendet


	1cdafec2-1bf1-4fa2-8bff-4b305fcfa4d8.docx
	Rollatorservice - Muntlig information
	Ärendet


	8b52276b-b96d-41cb-a548-1f53bf8e1bb4.docx
	Höjd Bemanning Säbo - Muntlig information
	Ärendet


	2de48e5a-c098-4b48-928f-c2a4f4d628bb.docx
	Årsredovisning 2019
	Ärendet
	Beslut
	Beslut skickas till


	ecd12d18-4323-430d-91a0-14a7f4bbf28e.docx
	Överföring av investeringsmedel från 2019
	Ärendet
	Beslut


	7da39424-59c8-41aa-92bb-1690ff4406bd.docx
	Hemställan om medel för projektledare
	Ärendet
	Beslut
	Beslut skickas till


	05fa75b4-eb6c-48c3-b5c3-afad0d5880d3.docx
	Delegation av attesträtt
	Ärendet
	Beslut
	Beslut skickas till


	01e0d2ff-83e7-4cbe-9573-42a31b46bd88.docx
	Uppföljning av internkontrollplan 2019
	Ärendet
	Beslut
	Beslut skickas till


	5dbde110-4ae4-4c6e-85f3-db8aea519243.docx
	Revidering av delegeringsordning
	Ärendet
	Beslut
	Beslut skickas till


	85d5b8f8-515e-4771-b817-f9aae73d9176.docx
	Rapport "Ej verkställda beslut, 4e kvartalet 2019"
	Ärendet
	Beslut
	Beslut skickas till


	b6b6cf57-9620-453a-805a-58b15733919f.docx
	Uppstart av Ung Omsorg
	Ärendet
	Beslut


	12672997-ff0e-4c23-ab3f-89891c391b5b.docx
	Förvaltningsinformation
	Ärendet


	6e6d145b-ca38-4524-a2a3-a34a09e0d1cd.docx
	Delegationsärende
	Ärendet


	db4722f5-33e2-40d1-a090-b511b294c34e.docx
	Anmälningar för kännedom
	Ärendet



