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§ 14

Val av justerare 
SN 2021.0002

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Förslag att Jimmy Gustafsson (SD) tillsammans med ordförande justerar dagens 
protokoll.
 
 
Beslut
Att utse Jimmy Gustafsson (SD) tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
____

Paragrafen är justerad
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§ 15

Godkännande av dagordning 
SN 2021.0003

Ärendet
Godkänna utsänd dagordning föreligger.
 
 
Beslut
Socialnämnden godkänner utsänd dagordning.
____
 

Paragrafen är justerad
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§ 16

Väpnarens verksamhet 2020 
SN 2021.0051

Ärendet
Vård- och omsorgsboendet Väpnaren med 36 lägenheter i centrala Klippan drivs i 
Förenade Cares regi sedan ett antal år tillbaka. Driften av verksamheten är upphandlad 
enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och nuvarande avtal med Förenade Care 
löper fram till år 2022.

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.
 
Beslutunderlag
Tjänsteskrivelse "Väpnarens verksamhet 2020"  Dnr SN 2021.0051-1.770
Patient- säkerhetsberättelse Väpnaren 2020   Dnr SN 2021.0051-2.770
Kvalitetsberättelse Väpnaren 2020   Dnr SN 2021.0051-3.770
 
 
 

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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§17

Lägesrapport Covid-19

Ärendet
Sandra Olsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Klippans kommun informerar om 
nuläget gällande Covid-19 i Klippans kommun.
 
 
Beslutsunderlag
Sammanställning från muntlig information gällande Covid handlingsnr 151646
 
 
Beslut
 
Socialnämnden noterar informationen.
____

  

Paragrafen är justerad
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§ 18

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020 
SN 2021.0056

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.

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen som bilagts ärendet beskriver det kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet som bedrivits under 2020.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Patiensäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020"   Dnr SN 2021.0056-
1.700
Patiensäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020  Dnr SN 2021.0056-2.700
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Beslut
Socialnämnden godkänner patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen för 2020 och lägger 
den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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§ 19

Årsredovisning 2020 
SN 2021.0053

Ärendet
I enlighet med nämndens återrapporteringsskyldighet till Kommunfullmäktige har 
nämnden upprättat årsredovisning för år 2020. Redovisningen beskriver nämndens 
måluppfyllelse samt ekonomiska resultat för år 2020.

För 2020 redovisar Socialnämnden ett ekonomiskt resultat på 1 852 tkr och uppvisar där 
med för andra året i rad en positiv budgetavvikelse. Därmed uppnår Socialnämnden 
kommunens övergripande målsättning om god ekonomisk hushållning. Visserligen har 
pandemin medfört flera merkostnader men dessa har i stor utsträckning täckts av de 
statliga bidrag som utlysts för att kompensera kommunerna för merkostnader.

Socialförvaltningen har ett bra system och planering för kompetensutveckling av sina 
medarbetare. Detta har medfört att alla medarbetare har goda förutsättningar till 
kompetensutveckling på sin arbetsplats. Socialförvaltningen nådde 2020 också 
målsättning att minska sina handläggningstider. Socialförvaltningen gick också i mål med 
att minska sina avvikelser jämför med 2019.

Socialförvaltningen missade sitt mål att öka sin frisknärvaro med en procentenhet. Året 
började bra, men från mars månad har medarbetare uppmanats att stanna hemma om de 
känt sig sjuka i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Pandemin och 
krav på frånvaro från arbetet vid minsta tecken av förkylning har omöjliggjort för 
nämnden att minska sin sjukfrånvaro.

Inför 2020 höjde Socialnämnden ambitionsnivån angående nöjda brukare från att 80 % av 
de svarande i brukarundersökningarna skulle ange att de var nöjda med sina insatser till 
att 90 % skulle ange att de var nöjda. Detta högt ställda mål nåddes av flera enheter men 
på totalen hamnade socialförvaltningens verksamheter under målsättningen. Det samma 
gäller målsättningarna om gott bemötande och tillgänglighet där vissa enheter når 
målsättningen, men där genomsnittet hamnar under målsättningen.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Årsredovisning 2020 "   Dnr SN 2021.0053-1.042
Årsredovisning 2020   Dnr SN 2021.0053-2.042

Beslut
Socialnämnden godkänner årsredovisningen för 2020 och lägger den till handlingarna.
____
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 20

Resultat från medarbetarundersökningen 2020 
SN 2021.0054

Ärendet
Klippans kommun genomförde från den 26 oktober till och med den 13 november 2020 
års medarbetarundersökning. Undersökningen görs vartannat år. 2020 var 
svarsfrekvensen 70 % för kommunen i stort och 63 % för Socialförvaltningen. 2018 var 
svarsfrekvenserna 74 % för hela kommunen respektive 65 % för Socialförvaltningen.

Utifrån medarbetarundersökningens frågor sammanställs ett index kallat hållbart 
medarbetarengagemang (HME). Indexet baseras på tre underkategorier: Motivation, 
Ledarskap och Styrning. Värden för respektive underkategori sammanställs utifrån 
standardiserade frågor där medarbetarna på en femgradig skala anger hur väl saker 
fungerar kopplade till motivation, ledarskap och styrning på deras arbetsplats.

Indexet går från 0- 100. För Klippan i stort landade HME för år 2020 på 76 vilket var en 
marginell försämring från förra gången år 2018 då HME för hela kommunen landade på 
80. För Socialförvaltningens del är försämringen från 2018 mer påtaglig. År 2018 
hamnade Socialförvaltningens HME på 76 och år 2020 hamnade HME istället på 68.

I bilagorna redovisas medarbetarundersökningens totala resultat för Socialförvaltningen 
samt respektive enhets resultat både vad avser HME och underkategorierna motivation, 
ledarskap och styrning. Grön färg indikerar att enheten har ett högre värde än 
kommungenomsnittet och röd färg indikerar att enheten har ett lägre värde än 
kommungenomsnittet. På ett par av Socialförvaltningens enheter har för få svar inkommit 
för att ett resultat för dessa ska kunna redovisas.

Bifogat ligger också den kommunövergripande mallen som riktar sig till chefer och 
medarbetare för att ta fram en handlingsplan kopplat till enhetens resultat i 
medarbetarundersökningen.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse " Resultat från medarbetarundersökningen 2020"   Dnr SN 2021.0054-
1.020
Resultat från medarbetarundersökningen 2020   Dnr SN 2021.0054-2.020
Resultat på förvaltningsnivå   Dnr SN 2021.0054-3.020
Handlingsplan för medarbetarundersökningen 2020   Dnr SN 2021.0054-1.020
Powerpointpresentation till SN  Dnr SN 2021.0054-5.020
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Beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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§ 21

Förenklad biståndsbedömning 
SN 2021.0057

Ärendet
Sedan 2018 finns en ny möjlighet att med stöd av 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen erbjuda 
serviceinsatser till äldre personer utan att kommunen först måste bedöma deras 
individuella behov. För att det ska vara möjligt måste socialnämnden genom riktlinjer 
eller särskilt beslut ange vilka villkor som ska gälla för den som vill ansöka om 
serviceinsatser med förenklad biståndshandläggning. Det kan till exempel vara frågan om 
från vilken ålder någon kan ansöka.

Ibland upplever en del äldre personer att behovsprövningen som görs vid en ansökan om 
hemtjänst är som ett ifrågasättande av deras förmåga att avgöra om de har behov av hjälp. 
Vid förenklad biståndshandläggning görs ingen omfattande utredning, utan 
utgångspunkten är i stället den äldres önskemål och bedömning av sina egna behov.

Det är frivilligt för kommunen att använda förenklad biståndshandläggning, och även om 
kommunen erbjuder förenklad biståndshandläggning utan behovsprövning så finns alltid 
möjligheten att ansöka om serviceinsatser på vanligt sätt enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen. Då bedöms hela servicebehovet hos den äldre mer ingående.

När någon ansöker om serviceinsatser (städ, lättstäd, tvätt och inköp) idag så gör en 
handläggare en utredning av den äldres behov och fattar sedan ett beslut om att bevilja 
eller avslå ansökan om bistånd. Detta kan ta alltifrån en dag till fyra veckor.

Den förenklade biståndshandläggningen innebär i stället att den som har uppnått en viss 
ålder och bor i kommunen kan ansöka om vissa insatser och om villkoren uppfylls så 
beviljas insatser direkt utan handläggning.

Den äldre ansöker genom att själv ta kontakt med kommunens instans för förenklad 
biståndsbedömning, då startas ett ärende och frågor ställs kring vilka insatser som finns 
sedan tidigare inom Socialförvaltningen, samt om det finns andra behov av stöd t.ex. 
genom hemtjänsten. Om det finns insatser beviljade sen tidigare eller behov av andra 
eller mer omfattande insatser överlämnas ärendet till biståndshandläggare som hanterar 
ansökan på vanligt sätt. Det gäller också om den äldre själv vill att en 
biståndshandläggare ska titta på ansökan.

Om de grundläggande villkoren är uppfyllda beslutas om insatsen och det presenteras 
vilka utförare den äldre kan välja mellan. Därefter läggs sedan en beställning till den 
utförare som den äldre väljer, och utföraren tar kontakt med den äldre för att tillsammans 
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bestämma när och hur hjälpen ska utföras. Beslutet blir ett tillsvidarebeslut.

Idag är det ganska få som själva ansöker om insatser, samtidigt som forskning visar att 
det påverkar hur hjälpen tas emot och uppfattas om det har varit den enskilde själv som 
har tagit initiativ till att söka hjälp. Genom att insatser till äldre blir mer flexibla och 
processen enklare kan deras möjlighet till delaktighet och självbestämmande öka. Det i 
sin tur stärker det förebyggande arbetet genom att fler kommuninvånare söker stöd i tid. 
Det kan också innebära att socialnämnden når fler äldre som normalt sett inte vänder sig 
till socialtjänsten.

Den förenklade handläggningen skapar dessutom bättre förutsättningar för en mer 
effektiv och kvalitativ resursanvändning inom Socialförvaltningen.

Med anledning av detta anser Socialförvaltningen att det är motiverat att införa förenklad 
biståndshandläggning för serviceinsatser till kommuninvånare i åldern 80 år och äldre.
 
Yrkande
Ordförande Anna Andresen (M) yrkar att socialnämnden återremitterar ärendet och 
uppdrar åt förvaltningen att göra en ekonomisk redogörelse, omvärldsanalys samt begär 
in yttrande från kommunala pensionärsrådet.
 
Christina Petersson (SD) yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anna Andresens yrkande att återremittera ärendet 
samt Christina Peterssons yrkande om att besluta enligt förvaltningens förslag.
 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Den som stödjer Anna Andresens förslag om återremiss röstar JA
Den som stödjer Christina Peterssons förslag att besluta enligt förvaltningens förslag 
röstar NEJ.
 
Vid votering avges 4 Ja-röster från Paul Gustavsson (S), Patrik Håkansson (S), Eva 
Svensson Holmbäck (M) och Anna Andresen (M).
Samt 5 Nej-röster från Pernilla Ahlberg (C), Anita Frick (KD), Jimmy Gustavsson (SD), 
Elena Kurenkova (SD) samt Christina Petersson (SD).
 
Socialnämnden har därmed bifallit Christina Peterssons yrkande att besluta enligt 
förvaltningens förslag.
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Beslut
Socialnämnden beslutar att uppdra åt Socialförvaltningen att införa förenklad 
biståndsbedömning för serviceinsatser till kommuninvånare i åldern 80 år och äldre.
 
Reservation
Moderaterna och Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
____

Paragrafen är justerad
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§ 22

Förvaltningsinformation 
SN 2021.0004

Ärendet
Gustav Engblom redovisar sjukfrånvaro samt KIA statistik gällande tillbud och 
arbetsskador för februari 2021.
Agneta Hugander informerar om övrig förvaltningsinformation.
 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av sjukfrånvaro o KIA statistik  handlingsnr 151638 och 151639.
Redovisning från Agneta Hugander handlingsnr 151684.
 
 
 
Beslut
 
Socialnämnden noterar informationen.
____
 

Paragrafen är justerad
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§ 23

Delegationsärende 
SN 2021.0006

Ärendet
Sociala utskottet
2021-01-21          §§ 12 – 31
2021-02-11          §§ 32 - 45
 

Delegationsrapport
2020-12-01 – 2021-01-31                         Enhet Barn, unga o familj
                                                                   Enhet för Vuxna
                                                                   Enhet för ÄO
                                                                   Enhet för LSS
Förvaltningsrätten i Malmö
Saken: 2020-12-11 Mål nr 10581-20 avseende Avgifter enl 8 kap SoL.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: XX har ej vid något betalningstillfälle haft två boenden. 
Socialnämnden s beslut är därmed korrekt och ska ej ändras.
 
Saken: 2020-12-14 Mål nr 6750-20 avseende Bistånd enligt SoL Kontaktperson.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten finner inte skäl till att bevilja kontaktperson för 
umgängesstöd.
 
Saken: 2020-12-15 Mål nr 316-20 avseende Ledsagarservice enligt LSS
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att XX beviljade timmar (13/v) för 
ledsagarservice tillförsäkrar XX goda levnadsvillkor.
 
Saken: 2020-12-16 Mål nr 1399-20 avseende Bostad med särskild service LSS.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten finner att XX sammantagna hjälpbehov inte är av 
sådan art att och omfattning att hen av sökt insats för att tillförsäkras goda levnadsvillkor.
 
Saken: 2020-12-16 Mål nr 1474-20 avseende Ledsagarservice enligt LSS
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att XX beviljade timmar (20/mån) för 
ledsagarservice tillförsäkrar XX goda levnadsvillkor.
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Saken: 2021-01-05 Mål nr 1239-20 avseende Bistånd enligt SoL
Dom: Förvaltningsrätten upphäver överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att nämnden inte har haft fog för sitt beslut 
att avslå ansökan om möjligheten till försörjningsstöd under studietid. En ny förnyad 
bedömning får istället göras månadsvis inför varje ansökan om försörjningsstöd.
 
Saken: 2021-01-07 Mål nr 16310-20 avseende Personlig assistans enligt LSS nu fråga om 
Interimistiskt förordnande
Dom: Förvaltningsrätten avslår yrkandet om interimistiskt förordnande.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att det inte framkommit tillräckliga skäl för 
att besluta om interimistiskt förordnande.
 
Saken: 2021-01-07 Mål nr 12540-20 avseende bistånd enligt SoL
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att XX ej har visat att han gjort vas som 
ankommit honom för att stå till arbetsmarknadens förfogande.
 
Saken: 2021-01-14 Mål nr 10477-20, 13252-20, 14218, 14219-20, 14869-20 avseende 
bistånd enligt SoL
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att XX ej har visat att han gjort vas som 
ankommit honom för att stå till arbetsmarknadens förfogande.
Samma ärende:
Saken: 2021-01-14 Mål nr 8741-20 avseende bistånd enligt SoL
Dom: Förvaltningsrätten upphäver överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att nämnden saknar skäl för att avslå 
ansökan.
 
Saken: 2021-01-15 Mål nr 16240-20 avseende bistånd enligt SoL
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att gjort rätt beräkning gällande 
boendekostnaden utifrån de uppgifter som inkommit.
Saken: 2021-01-15 Mål nr 14004-20 avseende bistånd enligt SoL
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att XX har ett överskott utifrån riksnorm 
och därmed ej berättigad till ekonomiskt bistånd.
 
Saken: 2021-01-15 Mål nr 1863-20 avseende Ledsagarservice och korttidsvistelse enligt 
LSS
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att XX redan beviljade insatser för 
ledsagarservice och korttidsvistelse tillförsäkrar XX goda levnadsvillkor.
 
Saken: 2021-01-19 Mål nr 432-21 avseende Personlig assistans enligt LSS nu fråga om 
Interimistiskt förordnande
Dom: Förvaltningsrätten bifaller yrkandet om interimistiskt förordnande.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att i avvaktan på förvaltningsrättens 
slutgiltiga avgörande av målet ska ha rätt till personlig assistans för tillsyn under 
dygnsvilan.
 
Saken: 2021-01-22 Mål nr 8091-20 avseende Ersättning för kostnader enligt SoL
Dom: Förvaltningsrätten avslår socialnämndens ansökan.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten slutsats är att nämnden inte har visat att 
förutsättningarna i 9 kap. 3 § SoL är uppfyllda.
 
Saken: 2021-01-22 Mål nr 15535-20 avseende beredande av vård av unga LVU
Dom: Förvaltningsrätten avslår socialnämndens ansökan om LVU vård.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att det vid de muntliga förhandlingarna inte 
utgör tillräckligt stöd för att XX behov inte kan tillgodoses genom fortsatt boende hos 
XX.
 
Saken: 2021-01-25 Mål nr 16376-20 avseende bistånd enligt SoL
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att XX ej har visat att han gjort vas som 
ankommit honom för att stå till arbetsmarknadens förfogande.
 
Saken: 2021-01-28 Mål nr 11655-20 avseende bistånd enligt SoL
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att socialnämnden har haft fog för sitt 
beslut att neka bidrag till aktuella skulder.
Kammarrätten i Göteborg
Saken: 2021-01-28 Mål nr 5991-20 avseende bistånd enligt SoL
Dom: Förvaltningsrätten upphäver  underinstansernas avgörande.
Skäl för avgörandet: Kammarrätten anser att socialnämnden inte har haft fog för att avslå 
XX o XX ansökan om ekonomiskt bistånd utifrån att XX uteblivit från 
introduktionsaktiviteten.
 
Ystad Tingsrätt
Saken: 2021-01-28 Mål nr T2808-20 avseende Vårdnadsöverflyttning
Dom: Tingsrätten  utser XX och XX till särskilt förordnade vårdnadshavare för XX.
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Beslut
 
Socialnämnden noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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§24

Anmälningar för kännedom

Ärendet
Inkomna handling för kännedom till Socialnämnden
Beslut från IVO                                    Dnr 2020.0182-2
Avslutsbrev för ärende 2019/025844   Dnr 2019.0317-8
 
 
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
____
 

Paragrafen är justerad
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§ 25

Borttagen på grund av Sekr. 
SN 2021.0032

Paragrafen är justerad
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§ 26

Borttagen på grund av Sekr. 
SN 2021.0023

Paragrafen är justerad
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§27

Borttagen på grund av Sekr.

  

Paragrafen är justerad
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