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§ 1

Val av justerare 
SN 2020.0001

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Förslag: Lars Johan Forsberg (C)
 
 
Beslut
Socialnämnden beslutar
 
Att utse Lars Johan Forsberg (C) att jämte ordförande justera protokollet från dagens 
möte.
____

Paragrafen är justerad
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§ 2

Godkännande av dagordning 
SN 2020.0002

Ärendet
Godkännande av dagordning föreligger.
 
Ordförande Anna Andresen (M) önskar tillägg till dagordningen med följande punkter:
- Muntlig information gällande aktiviteter för äldre
- Rullatorservice
- Kollektivtrafik för 70+
- Pensionärsrådets sammanträde 200109
- Höja personaltäthet hos brukarna SÄBO
 
 
Beslut
Socialnämnden beslutar
 
Att godkänna ovanstående tillägg till dagordning samt
Att i övrigt godkänna utsänd dagordning.
____

Paragrafen är justerad
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§ 3

Utdrag ur belastningsregistret 
SN 2020.0016

Ärendet
Det råder en legal skyldighet inom vissa områden att lämna utdrag ur belastningsregister i 
samband med erbjudande om anställning. Skyldigheten gäller arbete med barn, t.ex. inom 
skola och funktionshinderomsorgen. I övrigt saknas reglering kring arbetsgivares rätt att 
begära belastningsregisterutdrag.

Två tidigare statliga utredningar, SOU 2009:44 Integritet i arbetslivet och SOU 2014:48 
Registerutdrag i arbetslivet, har föreslagit ett förbud för arbetsgivare att utan stöd i lag 
begära utdrag ur belastnings- eller misstankeregistret. I SOU 2019:19 
Belastningsregisterkontroll i arbetslivet, som just nu är ute på remiss lämnas, utifrån 
utgångspunkten att ett förbud införs, förslag om ett utökat författningsstöd för 
registerkontroll i arbetslivet vad avser bl.a. offentliga och enskilda aktörer som utför 
vård- och omsorgsinsatser åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.

Något förbud har ännu inte införts och förvaltningens bedömning är att det kommer dröja 
ytterligare en tid innan tydligt lagstöd beslutats av riksdagen.

I avvaktan på tydlig reglering önskar socialförvaltningen kunna begära 
belastningsregisterutdrag även för andra yrkeskategorier än enbart de som arbetar med 
barn. Grunden är att det även inom t.ex. äldreomsorgen är särskilt utsatta grupper där det 
är viktigt att dessa brukare ska känna trygghet i den omsorg som kommunen ansvarar för.

Flera andra kommuner begär belastningsregisterutdrag på samtlig personal i samband 
med anställning, t.ex. Helsingborg, Partille och Mölndal.

Behovet och önskan att begära belastningsregisterutdrag måste dock ställas mot 
individens integritetsskydd. Socialförvaltningen anser därför inte att ett generellt krav på 
registerutdrag är lämpligt. Syftet med utdraget är att så långt som möjligt säkra 
förvaltningens brukare. Socialförvaltningen föreslår därför att utdrag ska begäras av de 
som erbjuds anställning som innebär direkt eller nära kontakt med brukare inom 
Socialförvaltningen i Klippans kommun. Skyldigheten ska gälla oavsett anställningsform 
eller befattning.

Eftersom det saknas en juridisk skyldighet att lämna belastningsregisterutdrag måste 
utdraget begäras av den enskilde och sedan lämnas till kommunen. Av utdraget kommer 
alla förseelser och brott som den enskilde begått framgå och som inte har gallrats. En 
individuell prövning ska göras av vilken konsekvens eventuella noteringar i utdraget ska 
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få men som huvudregel ska grova brott, t.ex. mord, dråp, grov misshandel och 
narkotikabrott leda till att personen inte anställs.

Närmare hantering av utdragen ur belastningsregistret ska regleras i särskilt upprättad 
rutin.
 
Yrkande
Christina Pettersson (SD) m fl yrkar på följande:
Att alla anställda på socialförvaltningen, även de som redan är anställda ska lämna in 
utdrag från belastningsregistret. De anställda som av olika orsaker inte lämnar in utdrag 
från belastningsregistret ska omplaceras samt att personal lämnar kontinuerliga utdrag 
från belastningsregistret.
 
Anna Andresen (M) m fl yrkar på att ändra beslutstexten till nedan
Att belastningsregisterutdrag, utöver den lagstadgade skyldigheten, ska begäras för 
samtlig personal vid erbjudande om anställning inom socialförvaltning.
Skyldigheten ska gälla oavsett anställningsform eller befattning.
 
Beslutsgång
Ordförande Anna Andresen (M) ställer sitt yrkande om ändring i beslutstexten mot 
Christina Petersson (SD) yrkande och finner att Socialnämnden bifallit Anna Andresens 
(M) yrkande.
 
Votering begärs och följande propositionsordning godkänns:
De som stödjer Christina Peterssons (SD) förslag röstar JA och de som stödjer Anna 
Andresens (M) förslag röstar nej. I votering avläggs 4 ja-röster av Christina Petersson 
(SD), Marie Brink (SD), Elena Kurenkova (SD) och Anita Frick (KD) och 5 nej-röster av 
Anna Andresen (M), Lars Johan Forsberg (C), Cecilia Scott (M), Paul Gustafsson (S) och 
Patrik Håkansson (S).
 
Ordförande finner att Anna Andresens (M) yrkande har bifallits och ska ställas mot 
förvaltningens förslag.
 
De som stödjer Anna Andresens (M) yrkande om ändring av beslutstexten röstar nej och 
de som stödjer förvaltningens förslag till beslut röstar ja.
 
Ordförande finner att socialnämnden bifallit Anna Andresens förslag.
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Beslut
Socialnämnden beslutar
 
Att belastningsregisterutdrag, utöver den lagstadgade skyldigheten, ska begäras för 
samtlig personal vid erbjudande om anställning inom socialförvaltning.
Skyldigheten ska gälla oavsett anställningsform eller befattning.
____

Beslut skickas till 
Förvaltningsjurist
Verksamhetschefer

Paragrafen är justerad
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§ 4

Tillsynsplan serveringstillstånd 2020 och Redovisning 2019 
SN 2020.0020

Ärendet
Varje år ska en tillsynsplan avseende serveringstillstånden antas. I år är första året då det 
även presenteras en redovisning av fattade beslut och utförda tillsyner 2019.
 
Beslutsunderlag
Tillsynsplan serveringstillstånd 2020  Dnr SN 2020.0020-2.702
Redovisning av fattade beslut 2019 gällande serveringstillstånd Dnr SN 2020.0020-3.702

Beslut
Socialnämnden beslutar
 
Att anta ”Tillsynsplan serveringstillstånd 2020” samt

notera informationen i ”Redovisning av fattade beslut 2019 gällande serveringstillstånd”.
____

Beslut skickas till 
Alkoholhandläggare
Förvaltningsjurist

Paragrafen är justerad
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§ 5

Riktlinje för kommunal hyreskompensation inom Klippans bostäder 
med särskild service enligt LSS 9 § 9 
SN 2019.0379

Ärendet
Vid Socialnämndens sammanträde den 18 december 2019 återremitterade nämnden 
ärendet om ”Riktlinje för kommunal hyreskompensation inom Klippans bostäder med 
särskild service enligt LSS 9 § 9” med instruktionen att synpunkter på den föreslagna 
riktlinjen skulle inhämtas från berörda intresseorganisationer.

Berörda intresseorganisationer har därför tillfrågats och ett remissvar har inkommit från 
referensgruppen i funktionshinderfrågor gällande den föreslagna riktlinjen. Remissvaret 
ligger tillsammans med den ursprungliga tjänsteskrivelsen samt den föreslagna riktlinjen 
som bilagor till ärendet.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Riktlinje för kommunal hyreskompensation inom Klippans bostäder 
med särskild service enligt LSS 9 § 9” Dnr SN 2019-0379-1.750
Bilaga ”Riktlinje för kommunal hyreskompensation inom Klippans bostäder med särskild 
service enligt LSS 9 § 9” Handlingsnr 131126
Remissvar från referensgruppen i funktionshinderfrågor Dnr SN 2019-0379-4.750

Beslut
Socialnämnden beslutar
 
Att anta "Riktlinje för kommunal hyreskompensation inom Klippans bostäder med 
särskild service enligt LSS 9 § 9".
 
Samt uppdra till förvaltningen att presentera en utvärdering till  Socialnämndens mars 
sammanträdet 2021.
____

Paragrafen är justerad
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§ 6

Yttrande till AMV i ärende 2019/025844 
SN 2019.0317

Ärendet
I inspektionsmeddelande, daterat 2019-10-11, har Arbetsmiljöverket, AMV, meddelat att 
de vid inspektion av arbetsmiljöarbetet på kommunens särskilda boenden och 
hemtjänstverksamheter den 8-10 oktober 2019 observerat en del som fungerade bra men 
också en del som socialnämnden behöver förbättra. I meddelandet föreläggs därför 
kommunen att göra riskbedömningar och upprätta handlingsplaner på såväl 
organisatorisk som individuell nivå, säkerställa att personalen har relevant kunskap inom 
demensvården och säkerställa att det finns förteckningar över kemiska riskkällor. Av 
förslag till yttrande framgår de åtgärder som Socialnämnden vidtagit med anledning av 
föreläggandet.
 
Beslutsunderlag
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande, daterat 2019-10-11, ärende 2019/025844  
Dnr SN 2019.0317-1.030
Förslag till ”Yttrande till AMV i ärende 2019/025844” Dnr SN 2019.0317-5.030 och Dnr 
SN 2019.0317-6.030

Beslut
Socialnämnden beslutar
 
Att anta “Yttrande till AMV I ärende 2019/025844” som sitt eget.
____

Beslut skickas till 
Arbetsmiljöverket
Verksamhetschef ÄO
Förvaltningsjurist
HR-avdelningen

Paragrafen är justerad
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§ 7

Yttrande till AMV i ärende 2019/059902 
SN 2020.0019

Ärendet
Arbetsmiljöverket, AMV, har i skrivelse, daterad 2019-12-04, gett Klippans kommun 
möjlighet att yttra sig avseende att AMV överväger att besluta om ett föreläggande mot 
kommunen.

Bakgrunden är en anmälan till AMV inlämnat av huvudskyddsombud Veronica Rydén, 
avseende brister i arbetsmiljön på Athena. Utifrån anmälan överväger AMV att förelägga 
kommunen att undersöka arbetsförhållandena samt bedöma riskerna för att arbetstagarna 
kan drabbas av ohälsa eller olycksfall.

Av föreslaget yttrande framgår att arbetsförhållandena nu har undersökts och att 
riskbedömning gjorts.
 
Beslutsunderlag
AMVs underrättelse, daterad 2019-12-04  Dnr SN 2020.0019-1.030
Förslag till yttrande jämte bilagor  Dnr SN 2020.0019-3.030 och Dnr SN 2020.0019-
4.030

Beslut
Socialnämnden beslutar
 
Att anta förslag till yttrande jämte bilagor som sitt eget.
____

Beslut skickas till 
Arbetsmiljöverket
Enhetschef för Athena
Verksamhetschef HS/SP
Förvaltningsjurist

Paragrafen är justerad
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§ 8

Förvaltningsinformation 
SN 2020.0003

Ärendet
Utvecklingsstrateg Gustav Engblom informerar gällande Sjukstatistik för december samt 
även för hela 2019, Olycksfall och färdolyckor samt ej verkställda beslut om vård- och 
omsorgsboende.
 
Beslutsunderlag
Powerpointpresentation handlingsnr 132726
 
Beslut
Socialnämnden beslutar
 
Att notera informationen och lägga den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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§9

Anmälningar för kännedom

Ärendet
SN 2019.0165-7 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §209 Svar på motion från 
Kenneth Dådring m.fl. (VF) om en social fond för ekonomiskt utsatta barn
 
SN 2018.0722-22 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 203, Avgifter 
inom socialförvaltningen
 
SN 2018.0722-23 Av Kommunfullmäktige beslutade avgifter inom socialförvaltningen
 
Rapport från IVO gällande barn riskerar att bli utan stöd och hjälp.
 
 
Beslut
Socialnämnden beslutar
 
Att notera informationen och lägger den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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§10

Muntlig information gällande aktiviteter för äldre

Ärendet
Ordförande Anna Andresen (M) informerar gällande vad kommunen idag kan erbjuda de 
äldre. Idag är det endast aktiviteter såsom balansgympa och underhållning som 
kontinuerligt erbjuds.
 
Det finns stora önskemål från pensionärsorganisationerna att kommunen hjälper till att 
organisera fler aktiviteter för äldre, likaså att det finns lämpliga lokaler att tillgå när 
arrangemang ska hållas.
 
Just nu finns ett pågående arbete i kommunen med att lösa dessa frågor. Politiker från 
socialnämnden och Kommunstyrelsen arbetar tillsammans med tjänstemän på olika 
nivåer för att finna lösningar som inom snar framtid kan starta upp fler aktiviteter för 
äldre.
 
Beslut
 
Socialnämnden besluta
 
Att notera informationen.
____
 

  

Paragrafen är justerad
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§11

Rollatorservice

Ärendet
Ordförande Anna Andresen (M) tillsammans med samverkan Klippan önskar bli 
uppdaterade gällande hur rullatorservice fungerar i Klippans kommun.
 
Beslut
 
Socialnämnden beslutar
 
att uppdra åt förvaltningen att till nästkommande sammanträde (februari) informera 
gällande rollatorservice.
____

  

Paragrafen är justerad
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§12

Pensionärsrådets sammanträde 200109

Ärendet
Lars Johan Forsberg (C) som är socialnämndens reperesentant i pensionärsrådet 
informerade från föregående sammanträde som var den 9 januari 2020.
 
Lars Johan har varit tydlig med att socialnämnden kommer verkar för att det ska bli 
utökning av aktivitet för äldre.
 
Det finns stora frågetecken kring vilka planer som finns för senioren framöver. 
Ordförande Anna Andresen kommer ta frågan med sig till kommunstyrelsen som är 
ansvarig för Senioren.
 
Vidare informerade Lars Johan gällande färdtjänst upphandlingen, pensionärsrådet är 
mycket nöjda med att det är samma aktör som får fortsätta köra färdtjänst i Klippans 
kommun.
 
Pensionärsrådet anser att det tar lång tid att få hjälpmedel från hjälpmedelscentralen. 
Anna Andresen kommer att ta upp detta med Medelpunkten där hon sitter med som 
ersättare i styrelsen.
 
 
Beslut
Socialnämnden beslutar
 
Att notera informtionen.
____

  

Paragrafen är justerad
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§13

Höja personaltätheten hos brukarna SÄBO

Ärendet
Samverkan Klippan har frågor kring hur Klippans socialförvaltning kan öka 
personaltätheten på kommunens särskild boende. Önskemål om att få presenterat olika 
nivåer på personaltäthet uitfrån att höja bemaningen.
 
Förslag att t.ex ha 3 olika nivåer gällande bemaning, vad skulle kostnaderna 
bli ifall kommunen gör en ökning med 0,05, 0,10 och 0,15 enheter.
 
Det finns även önskemål om att få ta del av jämförelser med kringkommuner.
 
Beslut
 
Socialnämnden beslut
 
Att uppdra åt förvaltningen att till nästkommande socialnämnd redovisa vilka kostnader 
det skulle medföra att höja bemaningen med 0,05. 0,10 och 0,15 enheter utifrån dagens 
bemaning samt en enklare jämförelse med kringkommunernas bemaning.
____
 
 

  

Paragrafen är justerad
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