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§ 28

Val av justerare 
SN 2021.0002

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Förslag att Eva Holmbäck Svensson (M) tillsammans med ordförande justerar dagens 
protokoll.
 
 
 
Beslut
Att utse Eva Holmbäck Svensson (M) tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll.
____

Paragrafen är justerad
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§ 29

Godkännande av dagordning 
SN 2021.0003

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

Paragrafen är justerad

5 (20)



PROTOKOLL
Socialnämnden
2021-03-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30

Budgetuppföljning 
SN 2021.0007

Ärendet
Resultat totalt för socialnämnden
Fram till och med februari månads utgång har Socialförvaltningen ett ackumulerat 
underskott motsvarande – 2,1 mnkr. Intäkterna visar ett plus på 0,9 mnkr och kostnaderna 
ett underskott på – 3,0 mnkr.

Nämnd och ledning
Nämnd och ledning visar ett minus på 2,3 mnkr per februari. Underskottet kan till 
övervägande del förklaras av att förvaltningen har gjort stora inköp av skyddsmaterial på 
grund av den rådande pandemin.

Myndighet
Området Myndighetsutövning gör ett överskott på 2,9 mnkr för perioden. Primärt beror 
överskottet på förseningar av bokförda kostnader för personlig assistans extern.
Myndighet vuxen har ett mindre underskott för externa placeringar, vilket beror på 
periodisering av budgeten. Omplaceringar för nämndens externt placerade brukare 
förväntas ske under första halvåret vilket kommer att jämna ut kostnadsutvecklingen över 
året. Redovisning av färdtjänstkostnader fördröjs med en månad vilket bidrar till ett större 
överskott.
Myndighet ÄO har ett överskott då externa utförare och tekniska förvaltningen ligger 
efter med fakturering av servicetimmar. Under en övergångsperiod är enheten något 
övertalig med personal.

Verksamhetsområde IFO/FS
Verksamhetsområdet IFO/FS visar ett mindre överskott på 0,4 mnkr. Samtliga enheter 
visar plus jämfört med budget med undantag för Apollo. Enheten har en för hög 
bemanning då en årsarbetare går utbildningen för stödpedagog på arbetstid. 
Bemanningskravet ska ses över i syfte att närma sig tilldelade resursramen.
Boendestödet visar ett överskott hänförligt till att enheten klarat av att inte ersätta all 
sjukfrånvaro.

Boende ÄO/FS
Verksamhetsområde Boende ÄO/FS visar en negativ avvikelse om - 1,2 mnkr efter 
februari. Ledningsenheten visar ett plus på 0,1 mnkr som härrör dels från felaktigt 
inbokade hyresintäkter för Badvägen som ska rättas, dels från att kostnader för Ung 
omsorg inte kommer förrän senare under året.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Boendena inom funktionsstöd visar totalt ingen budgetavvikelse för perioden men på de 
enskilda enheterna finns det avvikelser mot budgeten. Väpnaren överskrider sin 
personalbudget, beroende på att enheten kräver en viss grundbemanning oavsett antal 
brukare. Resursfördelningen är däremot baserad ändas på individuella behov hos resp 
boende.
Korttidsvistelse/tillsynen redovisar ett underskott som kan hänföras till heltid som norm 
och ej utbokade resurspass p g a pandemin.
Personlig assistans redovisar ett underskott som beror på felaktigt utbetalda löner under 
perioden, vilket kommer att justeras.
Boendena inom äldreomsorgen visar underskott motsvarande 1,2 mnkr. En bidragande 
orsak till detta är att heltid som norm har ökat sysselsättningsgraden och att resurspass 
inte kan bokas ut då samplanering inte får ske i samma utsträckning på grund av covid. 
Bemanning på ett av demensboendena har förhöjts pga särskilda individuella behov.

Verksamhetsområde HS/FS
Verksamhetsområdet har ett underskott per siste februari på 1,8 mnkr.
Hemtjänsten visar ett minus på 1,9 mnkr. En betydande orsak är det rådande läget med 
pandemin. Två hemtjänstområden har haft stor smittspridning vilket inneburit att 
förflyttning av personal mellan enheter där resurserna behövts inte har varit möjlig. 
Sjukfrånvaron har varit hög och köp av tjänst som är en dyrare lösning har fått ersätta 
mycket av frånvaron. 1,6 mnkr av hemtjänstens underskott för perioden är hänförligt till 
covid-19.
Heltid som norm har påverkat utfallet eftersom arbetstiden per arbetsdag är längre än vad 
verksamheten har behov av. Den arbetstid som inte behöver nyttjas av enheterna kan inte 
användas av andra enheter pga kohortvård.
Kortvården visar ett underskott på 0,2 mnkr som är hänförligt till att enheten hade 
bemannat upp i början av året för att kunna ta emot covidpatienter från Helsingborg. 
Dessa uteblev och enheten hade under perioden en överkapacitet som inte kunde nyttjas 
fullt ut i den egna verksamheten.
Även sjuksköterskorna hade beredskap för att ta emot patienter från Helsingborg och har 
högre personalkostnader än budgeterat i början av året vilket gör att enheten visar 
underskott. Rehabenheten visar ett överskott på drygt 0,3 mnkr som beror på att 
hjälpmedelskostnader för februari inte bokats in under perioden. Övriga enheter visar 
mindre avvikelser från budgeten. 

Extra ordinära kostnader för Covid-19
Totalt har covid-19 kostat förvaltningen 4 mnkr under perioden jan - feb, varav 2,6 mnkr 
för direktinköp av skyddsutrustning, tvätt av arbetskläder och övriga förbrukningsartiklar, 
0,6 mnkr för inköp av bemanning och 0,8 mnkr i ökade sjuklönekostnader jämfört med år 
2019 och 2020.
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Prognos helår
Med utgångspunkt från utfallet för februari månad och kommentarer som lämnats i 
tjänsteskrivelsen, bedömer förvaltningen att nettoresultatet för socialnämnden kommer att 
uppgå till – 10,1 mnkr. Befarat underskott beror på extra ordinära kostnader i samband 
med pandemin samt ökad sysselsättningsgrad.
Nämnd och ledning, Myndighetsutövning och verksamhetsområde IFO/FS förväntas 
hålla sina respektive budgetar för helåret.
Boende ÄO/FS prognostiserar ett underskott på -2,2 mnkr, varav vård och omsorgs 
boenden och Väpnaren står för den största delen av avvikelsen inom 
verksamhetsområdet. Sysselsättningsgraden på särskilda boenden har succesivt ökat 
sedan heltid som norm infördes vilket är svårare att hantera då personal på grund av 
pandemin inte kan rotera som planerat. Området har även haft hög sjukfrånvaro och stora 
inköp av bemanning under perioden p g a covid-19. Väpnaren överstiger budgeterat antal 
årsarbetare och överskrider därmed personalbudgeten.
Verksamhetsområde HS/FS beräknar ett underskott för helåret om 7,9 mnkr, där 
hemtjänsten står för 8 mnkr. Planerade effektiviseringar kan inte genomföras p g a covid-
19. I helårsprognosen räknar förvaltningen med att pandemin kvarstår ytterligare några 
månader innan underskottet kan dämpas. Heltid som norm bedöms kosta hemtjänsten 
drygt 2,1 mnkr vid februari månads sysselsättningsgrad.
Förvaltningen har rekvirerat stimulansmedel för äldreomsorgen motsvarande 15,5 mnkr, 
varav 6,5 mnkr avser äldreomsorgslyftet. 7,7 mnkr av statliga medel riktas till 
förbättringar inom äldreomsorgen, genom Nationell Äldresatsning. Riktade medel kan 
användas till flera områden som nämnden redan arbetar med.
Rekvirerade statliga medel har inte beaktats i prognosen. Samtidigt är det fortfarande 
oklart om kommunerna får statlig ersättning för extra ordinära kostnader i samband med 
pandemin.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Budgetuppföljning Februari 2021  Dnr 2021.0007-2.042
 

Beslut
Socialnämnden  godkänner budgetuppföljningen och lägger den till handlingarna samt 
uppdrar till förvaltningen att redovisa nästa budgetprognos vid sammanträdet i april 2021.
____

Paragrafen är justerad
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§ 31

Förändrade behov inför budget 2022 
SN 2021.0079

Ärendet
I enlighet med kommunens anvisning inför budgetarbete 2022 ska Socialnämnden och 
Socialförvaltningen senast den 31 mars ta fram förutsättningar enligt följande:

• Nuläge; effekter av utfall 2020 samt hur det ser ut i verksamheten för innevarande år 
utifrån ekonomi och verksamhet/måluppfyllelse
• Förändrade förutsättningar; vad påverkar resursbehovet 2022 med följande
utgångspunkter:

  Demografi (elevantal, andra volymförändringar)

  Förändringar i lagstiftning som påverkar verksamheten

  Q-tal eller andra nyckeltal

  Konsekvenser av oförändrad budgetram; hur påverkas verksamhet och 
måluppfyllelse

  Utvecklingsområden; vilka utvecklingsområden finns utifrån det som 
framkommer ovan (även Klippanbilden, omvärlds- och invärldsanalys), hur 
arbetar förvaltningen med effektivisering/smarta arbetssätt, ökad kundnöjdhet 
och för att tillvarata kompetens.

  Investeringar 2022-2025

Årets upptaktsmöte för budget 2022 är inbokat tisdagen den 6 april 2021. Upptaktsmötet 
skall innehålla ett ömsesidigt utbyte av information och förutsättningar mellan 
kommunstyrelse och nämnder inför kommande årsbudget.
Upptaktsmötet är en förberedelse för de nämnds visa dialoger om uppdrag/åtagande som 
genomförs senare under april. Förändringar som påverkar resursbehov 2022 ska tas upp 
vid upptaktsmötet.

Respektive nämnd ska redogöra för hur en oförändrad ram, jämfört med 2021 (exklusive 
löneökningar), påverkar verksamhet och måluppfyllelse 2022.
Kompensation för löneökningar kommer liksom tidigare år att ske för fast anställd 
personal när lönerevisionen är färdig. Skulle löneökningarna totalt sett överskrida 
budgeterat belopp kommer dock riktade sparbeting att läggas ut.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Förändrarde behov inför budget 2022"  Dnr SN 2021.0079-1.041
Bilaga Tidsplan Budget 2022  Dnr SN 2021.0079-2.041
Bilag 2 Budget 2022  Dnr SN 2021.0079-3.041
 
Beslutsgång
Ajournering begärs av Samverkan Klippan och genomförs, 10 min.
Yrkande
Samverkan Klippan yrkar att förändra texten i Bilaga 2, sida 3, sista stycket till följande 
text:
Förbättringsarbete inom hemtjänsten: Socialförvaltningen genomför ett 
förbättringsarbete inom hemtjänsten med syfte att kvalitetssäkra verksamheten utifrån 
äldres behov samt ekonomiska förutsättningar. Socialförvaltningen kommer därför 
undersöka flera olika förbättringsmöjligheter och dess konsekvenser.
 
Christina Petersson (SD) yrkar att texten som finns i dokumentet ska kvarstå förutom 
sista meningen som ska ändras till:
Förbättringsarbete inom hemtjänsten: Socialförvaltningen kommer därför undersöka 
konsekvenserna och möjligheterna till att samla alla hemtjänstens medarbetare till en 
gemensam arbetsplats.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Samverkan Klippans yrkande att ändra texten enligt 
ovan samt Christina Peterssons yrkande om ändring av text enligt ovan.
 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Den som stödjer Samverkan Klippans förslag röstar JA
Den som stödjer Christina Peterssons förslag röstar NEJ.
 
Vid votering avges 6 Ja-röster från Paul Gustavsson (S), Patrik Håkansson (S), Eva
Svensson Holmbäck (M), Lars Johan Forsberg (C), Anita Frick (KD) och Anna Andresen 
(M). Samt 3 Nej-röster från Marie Brink (SD), Elena Kurenkova (SD) samt Christina 
Petersson (SD).
 
Socialnämnden har därmed bifallit Samverkan Klippan yrkande att förändra texten på 
sidan 3 sista stycket till följande text:
Förbättringsarbete inom hemtjänsten: Socialförvaltningen genomför ett 
förbättringsarbete inom hemtjänsten med syfte att kvalitetssäkra verksamheten utifrån 
äldres behov samt ekonomiska förutsättningar. Socialförvaltningen kommer därför 
undersöka flera olika förbättringsmöjligheter och dess konsekvenser.
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Beslut
Socialnämnden godkänner och antar förvaltningens förslag till nämndens förändrade 
behov inför budgetår 2022 med följande ändring:
 
Socialnämnden har bifallit Samverkan Klippan yrkande att förändra texten på sidan 3 
sista stycket till följande text:
Förbättringsarbete inom hemtjänsten: Socialförvaltningen genomför ett 
förbättringsarbete inom hemtjänsten med syfte att kvalitetssäkra verksamheten utifrån 
äldres behov samt ekonomiska förutsättningar. Socialförvaltningen kommer därför 
undersöka flera olika förbättringsmöjligheter och dess konsekvenser.
____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 32

Äskande om medel för Åbyhem 
SN 2021.0080

Ärendet
Socialnämnden genomförde 2017 en översyn av samtliga särskilda boenden i Klippans 
kommun. I översynen sammanställdes en nulägesanalys tillsammans med prognos för 
framtida behov som delgavs Socialnämnden och Kommunstyrelsen i augusti 2017. 
Baserat på behovsbeskrivningen formulerade Socialnämnden vid sitt sammanträde i 
oktober 2017 en ambitionsnivå som delgavs kommunstyrelsen.

Den 7 februari 2018 uppdrog Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) till tekniska 
förvaltningen att beräkna kostnaderna för fyra olika utbyggnadsalternativ som bestod av 
utbyggnad av 40 platser alternativt 80 platser genom om- och tillbyggnad av Åbyhem 
alternativt nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende.

De fyra utbyggnadsalternativen presenterades vid KSAU:s sammanträde den 16 januari 
2019. Det alternativ som bäst överensstämde med Socialnämndens beslutade 
ambitionsnivå och behovsprognos var en etapputbyggnad av Åbyhem omfattande 80 
platser. Tekniska förvaltningens uppskattade investeringskostnad för en sådan utbyggnad 
uppgick vid tidpunkten för föredragningen till 100 miljoner kronor.

Efter att de fyra utbyggnadsalternativen föredragits i KSAU den 16 januari 2019 
undersöktes också möjligheten att införa Lagen om valfrihetssystem inom vård- och 
omsorgsboende som en möjlig strategi för utbyggnad. KSAU landade ändå i att vid sitt 
sammanträde den 9 oktober 2019 åt Tekniska förvaltningen att för projektera för om- och 
tillbyggnad av Åbyhem.

I samband med projektering av om- och tillbyggnationen av Åbyhem har 
Socialförvaltningen i januari 2020 överlämnat en kravspecifikation till rums- och 
funktionsbeskrivning till Tekniska förvaltningen, som på en hög detaljeringsnivå 
beskriver verksamhetens krav och önskemål på det kommande vård- och 
omsorgsboendet.

Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlagen till om- och tillbyggnationen av Åbyhem 
har för Socialförvaltningens del involverat studiebesök, referensgruppsarbete i flera av 
Socialförvaltningens personalgrupper samt löpande avstämningar mellan Tekniska 
förvaltningen och Socialförvaltningen under hela verksamhetsåret 2020.

I den kostnadsberäkning som Tekniska förvaltningen gjort för projektet Åbyhem saknas 
kostnadstäckning för följande delar:
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- Trygghetslarm
- 40 stycken medicinskåp
- 40 stycken nyckelfria lås
- 40 stycken takskenor samt -lyftar
- 40 stycken TV- apparater med vridbart vägghängt TV-fäste
- 15 stycken vårdsängar med grindar och draglakan
- Möblering av personal- och gemensamhetsutrymmen
- Projekteringskostnad för möblemang

Offert omfattande 690 tkr i engångskostnad + 5 200 kr/månad i licenskostnader har 
inhämtats för larm, nyckelfria lås och medicinskåp. Kostnadsuppskattning för skensystem 
och taklyftar samt montering genom Medelpunkten har inhämtats och uppgår till 800 tkr. 
Kostnad för 40 stycken TV- apparater med vridbart vägghängt TV-fäste uppskattas till ca 
200 tkr. Kostnad för 15 vårdsängar med grindar och draglakan uppskattas till 1 680 tkr. 
Kostnad för möblering av personal- och gemensamhetsutrymmen uppskattas till 1 500 tkr 
och kostnadsförslag för projektering av möbler genom avrop uppgår till 80 tkr.

Uppskattad totalkostnad för ovanstående uppgår således till: 4 880 tkr i investeringar; 80 
tkr för möbelprojektering respektive 62 tkr/ år i licenskostnad.

Socialförvaltningen har i dialog med Tekniska förvaltningen träffat överenskommelsen 
att Tekniska förvaltningen vid start av Åbyhems om- och tillbyggnation ska ansöka om 
statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer enligt SFS 
2016:848. En exakt beräkning av vad bidraget skulle kunna uppgå till för om- och 
tillbyggnationen i etappen som omfattar om- och tillbyggnation av 40 lägenheter i 
Åbyhems östra flygel är inte gjord, men borde baserat på bidragsansökan som gjordes för 
Rickmansgården hamna på omkring 2 000 tkr. Detta utifrån att om- och tillbyggnationen 
av den östra flygeln ger ett nettotillskott om 15 lägenheter när de 25 lägenheterna i västra 
flygeln flyttas över vid färdigställande av de 40 lägenheterna i den östra flygeln.

Om statsbidraget beviljas skulle det kunna delfinansiera de investeringar som behöver 
göras i Åbyhem och som inte fanns med i Tekniska förvaltningens ursprungliga 
beräkning för projektet. Dock betalas bidraget först ut efter färdigställande och kontroll 
av att samtliga villkor för bidraget uppfyllts.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Äskande om medel för Åbyhem" Dnr SN 2021.0080-1.040
Bilaga statligt stöd till boständer för äldre personer  Dnr SN 2021.0080-2.040
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Beslut
Socialnämnden beslutar att lämna in äskande till kommunstyrelsen motsvarande 4 880 tkr 
i investeringar; 80 tkr för möbelprojektering respektive 62 tkr/ år i licenskostnad enligt 
beräkningen i skrivelse.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 33

Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området 
psykisk hälsa 
SN 2021.0078

Ärendet
Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn 
och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och ramöverenskommelse 
gällande personer med missbruks- och beroendeproblematik, har reviderats gemensamt 
av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts till en gemensam 
ramöverenskommelse där även samverkan gällande barn och unga som vårdas utanför det 
egna hemmet inkluderats.

Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla 
samarbete för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för 
målgrupperna. Samarbete ska ske med individen i centrum. Ramöverenskommelsen ska 
ligga till grund för lokala överenskommelser. Ambitionen vid revideringen har varit att 
göra ramöverenskommelsen mer användarvänlig samt att spegla de förändringar i 
lagstiftningar som skett under de senaste åren.

Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18 månader 
uppsägningstid.

Ramöverenskommelsen innebär ingen förskjutning av ansvar.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området hälsa"  
Dnr SN 2021.0078-1.700
Bilaga Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området hälsa  Dnr SN 
2021.0078-2.700

Beslut
Socialnämnden beslutar att ingå i ramöverenskommelsen gällande fyra målgrupper inom 
området psykisk hälsa mellan Region Skåne och Skånes kommuner.

Paragrafen är justerad
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§ 34

Förvaltningsinformation 
SN 2021.0004

Ärendet
Socialchef Agneta Hugander informerar nämden gällande sjukfrånvaro som i januari låg 
på 7,58 %.
 
Gällande covid-19 har smittspridningen minskat rejält den sista tiden i klippans kommun. 
Just nu finns det en enhet där 2 brukare samt 1 personal har konstaterad covid-19. 
Rickmansgården i Ljungbyhed kommer att öppna efter påsk.
 
Vidare informerar Agneta om att det varit inbrott i Rönngårdens lokaler under dagtid då 
det fanns medarbetare på plats. De märkte dock inget utan inbrottet upptäcktes senare. 
Tjuvarna fick med sig 8 datorer, 2 mobiltelefoner samt en videokamera. Händelsen är 
polisanmäld, förvaltningen ser dock allvarligt på händelsen då inbrottet skedde under 
tiden personal fanns i byggnaden även om dörrarna in i byggnaden är låsta. Det har efter 
inbrottet framkommit en oro i personalgruppen och detta är en arbetsmiljöfråga vilket 
måste hanteras.
 
 
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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§35

Anmälningar för kännedom

Ärendet
Inkomna handling för kännedom till Socialnämnden
 
IVO
Avslut av ärende    Dnr SN.2020.0188-8
 
SCB
Utjämning av LSS kostnader    Dnr SN.2021.0072-2
 
Arbetsmiljöverket
Beslut om avslag    Dnr SN.2021.0041-4
 
 
 
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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§ 36

Delegationsärende 
SN 2021.0006

Ärendet
Sociala utskottet
2021-03-04          §§ 46 – 55
2021-03-25          §§ 56 – 70
 
Delegationsrapport
2021-01-01 – 2021-02-28                         Enhet Barn, unga o familj
                                                                   Enhet för Vuxna
                                                                   Enhet för ÄO
                                                                   Enhet för LSS
Förvaltningsrätten i Malmö
Saken: 2021-02-23 Mål nr 8088-20 avseende ersättningsskyldighet enl 8 kap 1 § SoL
Dom: Förvaltningsrätten beslutar att XX ska betala 693 kr till socialnämnden i Klippan.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att XX är skyldig att bidra till kommunens 
kostnader när ett barn placeras utanför hemmet.
 
Saken: 2021-03-01 Mål nr 16208-20 avseende Få ta del av information i LVU ärende
Dom: Förvaltningsrätten avslår att XX begäran att få ta del av information i annat mål.
 
Saken: 2021-03-02 Mål nr 1585-21 avseende Biträde kontaktperson enl LSS
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att XX ej har behov av kontaktperson för att 
tillförsäkras goda levnadsvillkor.
 
Saken: 2021-03-03 Mål nr 14583-20 avseende Bistånd enligt socialtjänstlagen
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att XX ej kan ansökan beviljad då barnen är 
placerade enligt LVU.
 
Saken: 2021-03-05 Mål nr 8122-20 avseende Talan om ersättningsskyldighet enl 8 kap 1 
§ SoL
Dom: Förvaltningsrätten beslutar att XX ska betala 1098 kr till socialnämnden i Klippan.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att XX är skyldig att bidra till kommunens 
kostnader när ett barn placeras utanför hemmet.
 
Saken: 2021-03-09 Mål nr 16208-20 avseende Beredande av vård enl LVU
Dom: Förvaltningsrätten beslutar att XX ska beredas vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU.
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Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att förutsättningarna för att XX ska beredas 
vård enl 1 o 2 §§ LVU är uppfyllda.
 
Saken: 2021-03-09 Mål nr 156-21 avseende Hemlighållande av vistelseort.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att nämnden har skäl för sitt beslut att 
hemlighålla XX vistelseort.
 
Saken: 2021-03-09 Mål nr 16209-20 avseende Beredande av vård enl LVU
Dom: Förvaltningsrätten beslutar att XX ska beredas vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att förutsättningarna för att XX ska beredas 
vård enl 1 o 2 §§ LVU är uppfyllda.
 
Saken: 2021-03-09 Mål nr 157-21 avseende Hemlighållande av vistelseort.
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att nämnden har skäl för sitt beslut att 
hemlighålla XX vistelseort.
 
Saken: 2021-03-10 Mål nr 10084-20 avseende bistånd enligt SoL i form av boendestöd
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att det sökta stödet inte är nödvändigt för att 
XX ska vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå i socialtjänstens mening.
 
Saken: 2021-03-10 Mål nr 10834-20 avseende kontaktperson enligt LSS
Dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att det sökta stödet inte är nödvändigt för att 
XX ska vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor.
 
Förvaltningsrätten i Stockholm
Saken: 2021-03-15 Mål nr 21146-20 avseende Talan om ersättningsskyldighet enl 8 kap 
1 § SoL
Dom: Förvaltningsrätten beslutar att XX ska betala 9212 kr till socialnämnden i Klippan.
Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att XX är skyldig att bidra till kommunens 
kostnader när ett barn placeras utanför hemmet.
 
Kammarrätten i Göteborg
Saken: 2021-02-09 Mål nr 362-21 avseende bistånd enligt SoL
Dom: Kammarrätten meddelar ej prövningstillstånd.
 
Saken: 2021-02-18 Mål nr 516-21 avseende bistånd enligt SoL
Dom: Kammarrätten meddelar ej prövningstillstånd.
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Saken: 2021-03-05 Mål nr 6047-20 avseende stöd och service till vissa funktionshindrade 
LSS
Dom: Kammarrätten upphäver förvaltningens dom och fastställer socialnämnden i 
Klippans kommuns beslut.
Skäl för avgörandet: Kammarrätten anser att XX ej har behov av kontaktperson, behovet 
kan tillgodoses på annat sätt.
 

Beslut
 
Socialnämnden noterar informationen.

Paragrafen är justerad
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