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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1

Val av justerare 
SN 2021.0002

Ärendet
Val av justerare föreligger.
Förslag till justerare är Lars Johan Forsberg (C).
 
Beslut
Socialnämnden beslutar att utse  Lars Johan Forsberg samt ordförande att justera dagens 
protokoll.
____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2

Godkännande av dagordning 
SN 2021.0003

Ärendet
Ärendet
Godkännande av dagordning föreligger.
 
 
 
Beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa utsänd dagordning.
____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§3

Förbättringsarbete inom hemtjänsten - Muntligt föredrag

Ärendet
Petra Österlin/verksamhetschef, Nathalie Lindqvist/Utvecklingsstrateg och Mahlin 
Winther/Enhetschef bemanningen informerar socialnämnden gällande det 
förbättringsarbete som förvaltningen just nu arbetar med inom hemtjänsten.
 
Beslutsunderlag
Powerpoint presentation    Handlingsnr 149701
 
 
Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§4

Uppföljning av arbete med Covid-19 - Muntligt föredrag

Ärendet
Sandra Olsson som arbetar som medicinskt ansvarig sjuksköterska i Klippans kommun 
informerar socialnämnden gällande nuläget av Covid-19 i Klippans kommun.
 
Beslutsunderlag
Covid-19 information till socialnämnden   Handlingsnr 149700.
 
 
 
 

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5

Förvaltningsinformation 
SN 2021.0004

Ärendet
Socialchef Agneta Hugander informera om att förvaltningen har anmält intresse till SKR 
(Sveriges kommuner och regioner) att delta i en större och omfattande 
kompetensutveckling gällande framförallt handläggning av barn och unga ärenden. 
Projektet heter ”Yrkesresan” och kommer att löpa över 7 år där det kommer vara 
sammanlagt 5 utbildningar, alla lika. Detta innebär att under en 7 årsperiod kommer de 
flesta inom yrkesområdet få möjlighet att utbilda sig och det innebär även att kommuner i 
hela landet har en mer samsyn och likvärdig utbildning gällande myndighetsutövning.
 
Förvaltningen har även lämnat intresse att delta i en tillsyn som IVO ska starta. ”Lärande 
och främjande tillsyn för ökad kvalitet i uppföljningen av vården för 
familjehemsplacerade barn”. IVO planerar en tillsyn med syftet att bidra till ökad kvalitet 
i hur socialtjänsten följer och anpassar vården för barn i familjehem så att varje barn får 
den vård hen behöver. Tillsynen ska fokusera på vad socialtjänsten behöver göra och hur, 
för att uppfylla syftet med uppföljningen av familjehemsvården. Tillsynen förväntas leda 
till lärande och ökad kvalité. Förvaltningen har ännu inte fått information om ifall de får 
vara med på IVOs tillsyn.
 
Vidare har förvaltningen för avsikt att ansluta till ett metodutvecklingsprojekt 
Länsstyrelsen i Skåne bedriver. Det gäller barnens rättigheter utifrån barn med 
funktionsvariationer. Hur kan vi ta emot barnens röst, projektet kommer att ledas av 
socialförvaltningen men även andra nämnder i kommunen kommer att vara delaktiga.
 
En fråga gällande sk. ”Slaskpärm” har kommit upp utifrån att det varit aktuellt i 
massmedia. Socialförvaltningen har en kronologisk pärm som förvaras i närarkivet. 
Dessa pärmar innehåller handlingar som inkommit till socialförvaltningen men ej blir 
registrerade i vårt verksamhetssystem. Handlingarna kan gälla person som ej är 
folkbokförd i Klippans kommun eller anmälningar som inkommer och efter 
förhandsbedömning beslutas att inte inleda utredning. Familj och barn blir då inte 
registrerade i socialförvaltningens verksamhetssystem.
 
Rekrytering av verksamhetschef för IFO/FO är på gång, likaså för Gustavs Engbloms 
tjänst som utvecklingsstrateg då Gustav kommer att avsluta sin tjänst siste mars.
 
Tillgänglighet att nå socialförvaltningens verksamheter utanför kontorstid har blivit 
aktualiserad.  På Klippans kommuns hemsida har det inte varit möjligt att hitta 
telefonnummer till de olika vårdboenden eller hemtjänstområde som finns i kommunen. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Agneta informerar om att förvaltningen arbetar för att få ut rätt information till 
medborgarna men det kan dröja någon vecka till innan allt är på plats.
 
Fråga uppkommer gällande Nytidas LSS boende. Alla platser är fortfarande ej belagda 
men det finns en planering gällande inflytt så att det fungerar för både boende och 
personalen. Förvaltningen betalar ej för platserna förrän brukaren flyttar in enligt avtal.
 
Det finns frågor kring medarbetarundersökning, Agneta informera om att den är gjord 
under 2020, förvaltningen planerar att göra en redovisning till nästa socialnämnd. Dock 
kan Agneta redan nu informera om att resultat är sämre än föregående år, likaså är det en 
lägre svarsfrekvens 2020.
 
Beslutsunderlag
Sjukfrånvaro Januari  Dnr SN.2021.0004-2.700
KIA Rapport Januari  Dnr SN.2021.0004-3.700
 
 
Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6

Förvaltningsplan 2021 
SN 2021.0029

Ärendet
Socialförvaltningen har tagit fram en förvaltningsplan för verksamhetsåret 2021. Planen 
beskriver hur förvaltningen kommer att arbeta för att uppnå Socialnämndens mål 
tillsammans med förvaltningsövergripande strategiska frågor respektive särskilda 
satsningar.

2021 års förvaltningsplanen är bilagd handlingen och delges nämnden för information.
 
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Förvaltningsplan 2021”  Dnr  SN.2021.0029-1.700
Bilaga ”Förvaltningsplan 2021” Dnr  SN.2021.0029-3.700
 

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7

Socialnämndens årshjul för systematiskt kvalitetsarbete 
SN 2021.0026

Ärendet
Socialnämnden antog vid sitt sammanträde den 25 november 2020 en ny riktlinje för 
nämndens systematiska kvalitetsarbete. En av uppgifterna som enligt riktlinjen åligger 
Socialnämnden är att årligen anta en planering för verksamhetsårets systematiska 
kvalitetsarbete i form av ett årshjul.

Antagandet av ett årshjul är ett nytt moment som införts i Socialnämndens systematiska 
kvalitetsarbete i och med antagandet av den nya riktlinjen. Syftet med att anta ett årshjul 
är för att underlätta planering och uppföljning av Socialnämndens systematiska 
kvalitetsarbete.
 
Beslutsunderlag/Bilagor
Tjänsteskrivelse ”Socialnämndens årshjul för systematiskt kvalitetsarbete”   Dnr  
SN.2021.0026-1.700
Bilaga ”Socialnämndens årshjul för systematiskt kvalitetsarbete 2021”   Dnr  
SN.2021.0026-2.700

Beslut
Socialnämnden antar framlagt förslag till årshjul för Socialnämndens systematiska 
kvalitetsarbete för år 2021.
____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8

Rapportering av kontrollmoment i kommunens gemensamma 
internkontrollplan 
SN 2021.0028

Ärendet
Vid Socialnämndens föregående sammanträde den 16 december återrapporterade 
Socialförvaltningen hur nämndens internkontrollplan hanterats under 2020. Utöver 
nämndens internkontrollplan tas det varje år fram en kommungemensam 
internkontrollplan, med kontrollmoment som omfattar kommunens samtliga nämnder.

Till den gemensamma internkontrollplanen redovisar Socialförvaltningen att fem 
kontrollmoment utförts utan avvikelse och att ett moment utförts med avvikelse.

Kontrollmomentet med avvikelse rör registrering av skyddsronder i Stratsys där endast 
två av förvaltningens enheter gjort en korrekt registrering. Inför att enheterna skulle göra 
sina skyddsronder under oktober månad 2020 distribuerades en instruktionsvideo hur 
detta skulle göras i Stratsys till samtliga enheter tillsammans med en påminnelse att det 
skulle göras. Enheterna rapporterar ändå via sina verksamhetschefer att det varit otydligt 
om skyddsronden skulle registreras i Stratsys eller i KIA.

En utförligare beskrivning av socialförvaltningens resultat från kontrollerna i den 
kommungemensamma internkontrollplanen framgår av bilagan till detta ärende.
 
Beslutsunderlag/Bilagor
Tjänsteskrivelse ”Rapportering av kontrollmoment i kommunens gemensamma 
internkontrollplan.”
Dnr  SN.2021.0028-1.700
Bilaga ”Socialförvaltningens rapportering av kontrollmoment i kommunens 
gemensamma internkontrollplan”.
Dnr  SN.2021.0028-2.700

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
____
Beslut skickas till
Kommunledningskontoret
Kommunens revisorer
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Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9

Uppföljning av riktlinjen för kommunal hyreskompensation 
SN 2019.0379

Ärendet
Vid Socialnämndens sammanträde den 29 januari 2020 antog nämnden en riktlinje för 
kommunal hyreskompensation inom Klippans bostäder med särskild service enligt LSS 9 
§ 9. Nämnden uppdrog samtidigt till Socialförvaltningen att utvärdera tillämpningen av 
riktlinjen och presentera en utvärdering för nämnden ett år efter att riktlinjen antagits.

Frågan om kommunal hyreskompensation aktualiserades i och med öppnandet av LSS- 
bostaden på Väpnaren där det tidigt konstaterades att hyresnivåerna för lägenheterna 
skulle riskera att överstiga vad brukarna skulle ha råd att betala.
Skälet för att införa hyreskompensationen var således att säkerställa att hyressättningen i 
kommunens bostäder med särskild service enligt LSS 9 § 9 följer bruksvärdesmodell 
samtidigt som brukarna garanterades en skälig ekonomisk levnadsnivå. Modellen som 
föreslogs ansågs också vara transparent med hur mycket och på vilket sätt brukarnas 
hyror i kommunens LSS- bostäder kompenseras.

Socialförvaltningen har under 2020 beviljat kommunal hyreskompensation motsvarande 
totalt 33 970 kr. Beloppet har inte utbetalts utan kompensationen har hanterats som 
reducering av hyran (dvs en minskad hyresintäkt). Tre brukare har ansökt om kommunal 
hyreskompensation under året. Samtliga ansökningar har beviljats, och beviljat belopp 
varierar mellan 348 kr och 2 164 kr per person och månad. Skillnaden kan i första hand 
förklaras av skillnad i hyresnivå mellan de olika lägenheterna men till viss del också av 
den enskildes inkomst och förmögenhet.

Det är oklart om övriga hyresgäster/legala företrädare saknar kännedom om möjligheten 
att ansöka om kommunal hyreskompensation eller om de av andra skäl avstått från att 
ansöka. Förvaltningen har för närvarande åtta hyresgäster på Väpnaren. Från och med 
hösten 2020 har en ansökningsblankett bifogats samtliga hyreskontraktet vid inflytt till 
Väpnarens bostad med särskild service. Information om hyreskompensation finns också 
på kommunens hemsida.

Trots information om möjligheten att ansöka om kommunal hyreskompensation finns det 
brukare som har tackat nej till att flytta in till Väpnaren på grund av att hyran anses vara 
för hög.

Andra synpunkter som lämnats av legala företrädare är att de anser att minimibeloppet i 
beräkningsmodellen borde vara högre och att hänsyn borde tas till kostnader för god man; 
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kostnad för arbetsresor till daglig verksamhet respektive kostnad för fritidsaktiviteter i 
och med att dessa vara högre för en ung person än för en äldre.

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
____
 
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2021-01-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10

Delegationsbeslut 
SN 2021.0009

Ärendet
Socialnämnden har huvudansvaret för nämndens ekonomi och bär därmed ansvaret att 
besluta om delegation av attesträtt. - Anne Sögaard har anställning som myndighetschef 
fr.o.m. 2021-04-01.

Beslut
Socialnämnden att tilldela Anne Sögaard attesträtt fr.o.m. 2021-04-01 avseende:

Ansvar 7011 Myndighetschef
Ansvar 7016 Väpnaren, extern utförare
Ansvar 7017 Nytida LSS-boende
Ansvar 7018 Personlig assistans, extern

- Tilldela Anne Sögaard attesträtt som ersättare fr.o.m. 2021-04-01 avseende: Ansvar 
7101 IFO/FS Ledning
____

Beslut skickas till 
Andreas Herrstedt, Anna Sandberg, Wieslawa Broström, ekonomikontoret
Lotte Wilson, socialförvaltningen
Anne Sögaard, socialförvaltningen

Paragrafen är justerad
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§ 11

Rapport "Ej verkställda beslut, 4:e kvartalet 2020" 
SN 2021.0008

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.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Rapport ej verkställda beslut 4.e kvartalet 2020"  Dnr SN.2021.0008-
2.700
Sammanställning över ej verkställda beslut under 4:e kvartalet 2020  Dnr SN.2021.0008-
3.700
 
 

Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____

Beslut skickas till 
Verksamhetschef ÄO
Verksamhetschef HS/SP

Paragrafen är justerad
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§ 12

Delegationsärende 
SN 2021.0006

Ärendet
Sociala utskottet

2020-12-17 §§ 292 – 316
2021-01-14 §§ 1 - 11
 
Delegationsrapport
2020-11-01 – 2020-12-31        Enhet Barn, unga o familj
                                                 Enhet för Vuxna
                                                 Enhet för ÄO
                                                 Enhet för LSS
 
 
Förvaltningsrätten i Malmö
Saken: 2020-11-11 Mål nr 13553-20 avseende Bistånd enligt SoL.
Dom: Förvaltningsrätten avskriver målet.
Skäl för avgörandet: XX har återkallat sitt överklagande.
 
Saken: 2020-11-12 Mål nr 12488-20 avseende Beredande av vård LVU.
Dom: Förvaltningsrätten bifaller ansökan och beslutar att XX ska beredas vård enligt 1§ 
andra stycket och 2-3 §§ LVU.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten finner att XX vårdbehov inte kan tillgodoses 
påfrivillig väg.
 
Saken: 2020-11-19 Mål nr 11609-20 avseende Bistånd enligt SoL.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att det funnits tillräckligt med medel i 
dödsboet.
 
Saken: 2020-11-20 Mål nr 8802-20 avseende Bistånd enligt SoL.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att XX ej gjort vad som anbefaller dom för 
att vara berättigad till ekonomiskt bistånd.
 
Saken: 2020-11-27 Mål nr 8094-20 avseende Ersättning för utgiven ekonomisk hjälp 
enligt SoL.
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Dom: Förvaltningsrätten avslår Socialnämnden i Klippans kommuns ansökan.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att ansökan är så bristfällig att den inte kan 
bifallas.
 
Saken: 2020-11-30 Mål nr 8118-20 avseende Ersättning för utgiven ekonomisk hjälp 
enligt SoL.
Dom: Förvaltningsrätten avslår Socialnämnden i Klippans kommuns ansökan.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att ansökan är så bristfällig att den inte kan 
bifallas.
 
Saken: 2020-11-30 Mål nr 1003-20 avseende Stöd till vissa funktionshindrade, 
kontaktperson
Dom: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar, med ändring av det 
överklagande beslutet att XX är berättigad till insatsen biträde av kontaktperson enligt 
LSS med 16 timmar per månad.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att XX har behov av 16 timmar 
kontaktperson.
 
Saken: 2020-12-03 Mål nr 14312-20 avseende Personlig assistans enligt LSS, begäran 
om inhibition.
Dom: Förvaltningsrätten förordnar att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla.
Skäl för avgörandet: På nu föreliggande material anser förvaltningsrätten att utgången i 
målet framstår som oviss, varför det finns skäl att förordna om inhibition av det 
överklagade beslutet. Detta innebär att socialnämndens tidigare beslutet av den 17 
september 2020, om insatser enligt LSS, alltjämt ska gälla.
 
Högsta förvaltningsdomstolen
Saken: 2020-11-26 Mål nr 5962-20 avseende Ekonomiskt bistånd; fråga om 
prövningstillstånd.
Beslut: Kammarrätten meddelar ej prövningstillstånd.
 
 
Beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.
____

Paragrafen är justerad
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§ 13

Kurser och konferenser 
SN 2021.0005

Ärendet
Kurser och konferenser
 
Webinarie om undernäring hos äldre

I Nollvisionen för undernäring hos äldre arbetar privata företag, myndigheter, lärosäten, 
kommuner och ideella organisationer för att tillsammans förebygga undernäring hos 
äldre. Vi arbetar idag med Kävlinge kommun och stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-
Vantör i Stockholm som våra innovationsmiljöer. Det är här vi just nu testar nya 
lösningar som vi utvecklar tillsammans.
Webinari  22 januari 2021 kl 09.00-10.30.
 
Till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner
Välkomna till ett webbsänt seminarium den 22 januari 2021 kl. 10.00-12.00 om hur man i 
kommun och region kan hantera fullmäktige- och nämndsammanträden på distans. 
Seminariet spelas in och kommer att finnas tillgängligt i efterhand.
SKR:s förbundsjurister reder ut de juridiska utmaningarna kring distansdeltagande och 
svarar på era frågor. Vi får också ta del av exempel på kommuner och regioner som har 
genomfört politiska möten med ledamöter deltagande på distans.
 
 
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna Anna Andresens deltagande i ovanstående kurser.
 
 

Paragrafen är justerad
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