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§ 217
Information - Dataskyddsförordningen
Beslut
Socialnämnden beslutar
1

Anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Personuppgiftslagen (1998:204), PuL, reglerar hantering av uppgifter om enskilda
personer, både manuellt och elektroniskt. Ansvaret för detta ligger hos den
personuppgiftsansvarige, det vill säga socialnämnden som ansvarar för verksamheten där
uppgifterna används. Lagen ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att utse ombud.
Ombudet ser bland annat till att vissa anmälningsskyldigheter till datainspektionen
genomförs om vilka register som används inom respektive verksamhet. Socialnämnden har
utsett nämndsekreterare, Anna Hedin, till personuppgiftsombud.
I maj 2018 blir dataskyddsförordningen (GDPR) svensk lag. Regelverket ersätter
personuppgiftslagen (PuL) och delvis även patientdatalagen (PDL). Sveriges kommuner
och landsting (SKL), jpinfonet med flera jobbar aktivt med att tolka vad denna lagändring
praktiskt innebär för kommuner, landsting och regioner. Det nya regelverket innehåller
flera förändringar jämfört med nuvarande regler och SKL bedömer därför det är viktigt att
kommuner, landsting och regioner redan nu förbereder sig inför att den nya lagen ska träda
i kraft. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är Datainspektionen.
Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för den som bryter mot
förordningens regler. Avgiften ska bedömas utifrån hur allvarlig överträdelsen är, om det
skett avsiktligt eller inte, vilka åtgärder man har vidtagit för att minska skadan, om man
tjänat ekonomiskt på överträdelsen och andra försvårande eller förmildrande
omständigheter.
Eftersom socialförvaltningen behandlar personuppgifter till exempel i form av
dokumentation i samband med myndighetsutövning och insatser rörande enskild,
kundregister, löne- eller personalregister, eller hanterar i andra sammanhang
personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder
eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person, är förvaltningen i
hög grad påverkad av det nya regelverket.
Dataskyddsförordningen gäller alltså för alla som behandlar personuppgifter, både när man
själv bestämmer över behandlingen som personuppgiftsansvarig och när man utför den på
uppdrag av någon annan som personuppgiftsbiträde.
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§ 218
Information – Tillståndshandläggaren (AU § 115)
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
1

Anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Information om ärenden i sommar rent generellt, journalsystem med appar för tillsyn, etjänster, ny tobakslag och domar angående råtobak.
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§ 219
Information – Resursjobben (AU § 114)
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
1

Anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Information om projektet Resursjobben och resultatet under 2016.
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§ 220
Anmälan av utskottens beslut med stöd av delegation
Anmäles och antecknas socialutskottets protokoll 2017-11-21, 2017-12-05 och 2017-12-07
samt arbetsutskottets protokoll 2017-11-29
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§ 221
Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken
2 kap7 § punkt 1. (SU § 668)
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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§ 222
Anmälan till tingsrätten om behov av särskilt förordnad
vårdnadshavare enligt föräldrabalken 6 kap 8 a § och
10 § lag om god man för ensamkommande barn. (SU § 669)
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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§ 223
Reglering av umgänge enligt 14 § lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU). (SU § 670)
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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§ 224
Anmälan av ordförandebeslut. (SU § 679)
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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§ 225
Ändringar i delegationsförteckningen - förändrad
delegationsordning. (AU § 116) Dnr SN 2017-178
Beslut
Socialnämnden beslutar
1 Anta förvaltningens förslag till delegationsförteckning.
2 Att turordningslistan avseende beslutsfattare i avvaktan på socialutskottets beslut ska
tydliggöras med nummer framför namnen.
3 Godkänna turordningen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-11-16
”Turordning avseende beslutsfattare i avvaktan på socialutskottets beslut”
Förteckning över ändringar
Förslag på reviderad delegationsförteckning
Sammanfattning av ärendet
Nämnden får enligt 6 kap. 33 § första stycket kommunallagen (KL) delegera rätten att
besluta i ett visst ärende till ett utskott, en ledamot eller till anställd inom kommunen.
Det finns fall där beslutanderätten inte får delegeras, dessa anges i 6 kap. 34 § KL. I
socialförvaltningens delegationsförteckning framgår de ärenden i vilka socialnämnden
delegerat beslutanderätt
Socialförvaltningens delegationsförteckning reviderades 2017-01-26. Utifrån ytterligare
översyn, förändringar i organisation och omarbetade riktlinjer presenterar förvaltningen
enligt liggande förslag tillägg och ändringar i delegation avseende ekonomiskt bistånd,
omhändertagande av barn under 20 år, polishandräckning vid omhändertagande samt
verksamhetschef hälso- och sjukvårdslagen.
Övervägande
Ändring av delegation avseende verksamhetschef HSL
Socialförvaltningens egenregi har sedan senaste revideringen av
delegationsförteckningen förändrat organisationsstruktur och anställt områdeschefer.
Organisationsförändringen påkallar behov av ändring av delegation avseende
verksamhetschef HSL. Enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska det finnas
någon som ytterst svarar för verksamheten (verksamhetschef). Av 29 a § HSL följer att
verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet,
samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Tidigare har delegationen för
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verksamhetschef varit verksamhetschef egenregi, ändringen innebär att delegationen
ändras till områdeschef HSL. Förslag på förändrad delegation följer i bilaga
”Förteckning över ändringar”.
Ändring i delegation avseende ekonomiskt bistånd
Vidare har omarbetade riktlinjer för ekonomiskt bistånd påkallat behov av tillägg och
ändringar av poster i delegationsförteckningen. Beslutsposterna som tillkommer samt
delegation för respektive post följer i bilaga ”Förteckning över ändringar”.
Ändring av delegation avseende beslutsfattare i avvaktan på socialutskottets beslut
Slutligen finns även behov av ändrad delegation avseende de fall då socialutskottets
beslut ej kan avvaktas, det vill säga i de fall då personer av socialnämnden delegerats
rätten att fatta beslut i väntan på socialutskottets beslut. I gällande
delegationsförteckning framgår namn och i vissa fall befattning för de personer som
delegerats. Namnen behöver uppdateras utifrån aktualitet. För att
delegationsförteckningen inte ska tas upp för revidering vid varje sådant tillfälle
kommer en turordningslista med de personer som socialnämnden delegerar tas fram
som bilaga till delegationsförteckningen (Se bilaga ”Turordning avseende beslutsfattare
i avvaktan på socialutskottets beslut”). Turordningslistan syftar även till att säkerställa
att det alltid finns någon tillgänglig för ordförandebeslut.
Ekonomi
Förslaget har ingen påverkan på kommunens ekonomi.
Yrkande
Rie Boulund (M) yrkar att turordningslistan avseende beslutsfattare i avvaktan på
socialutskottets beslut ska tydliggöras med nummer framför namnen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Rie Boulunds (M) ändringsyrkande mot arbetsutskottets
förslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Rie Boulunds (M) yrkande.
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§ 226
Reviderade riktlinjer avseende ekonomiskt bistånd. (AU § 117)
Dnr SN 2017-179
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
1 Anta förvaltningens förslag på reviderade riktlinjer avseende ekonomiskt bistånd.
Beslutsunderlag

Denna skrivelse samt riktlinjer ekonomiskt bistånd.
Sammanfattning av ärendet
Enheten för stöd och försörjning utreder och bedömer på uppdrag från socialnämnden
människors rätt till ekonomiskt bistånd. Uppdraget innebär att genomföra utredning och
bedömning på ett rättssäkert sätt samt följa förändringar i lagstiftning, domar och
rättspraxis. Den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd regleras i 4 kap 1§
socialtjänstlagen (SoL). Här anges att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller
kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin
livsföring i övrigt. Biståndet ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.
Försörjningsstödet är uppdelat i två delar, dels en norm som gäller för hela landet
(riksnormen), här innefattas kostnader för exempelvis livsmedel, hälsa, hygien och
kläder. Den andra delen gäller rätt till ersättning för skäliga kostnader utanför riksnorm,
sådana kostnader kan exempelvis vara kostnader för boende. I begreppet livsföring i
övrigt ingår allt annat bistånd som den enskilde kan behöva för att uppnå skälig
levnadsnivå, det kan exempelvis röra sig om bistånd för tandvård och hälso- och
sjukvård. Vad som bedöms vara skälig levnadsnivå definieras inte i socialtjänstlagen.
Kommunerna har genom socialtjänstlagens ramlagskaraktär möjlighet att utifrån lokala
förutsättningar bedöma vad som ingår i skälig levnadsnivå och hur det ekonomiska
biståndet ska användas. Socialförvaltningen har nu tagit fram förslag på reviderade
riktlinjer.
I revideringen av riktlinjerna har ett arbete bedrivits med att särskilja rutiner och
riktlinjer, det är även denna särskiljning som är en av de största förändringarna i det nu
presenterade förslaget gentemot tidigare gällande riktlinje.
Övervägande
Syftet med riktlinjerna för ekonomiskt bistånd är att socialnämnden definierar vad som i
Falkenbergs kommun anses vara skälig levnadsnivå. Riktlinjerna utgör socialnämndens
anvisningar till förvaltningen och visar nämndens ambition och inriktning med
verksamheten.
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Enligt socialtjänstlagen ska det alltid göras en individuell behovsprövning vid
bedömning om skälig levnadsnivå, om särskilda skäl förekommer kan det innebära att
avsteg från socialnämndens riktlinjer behöver göras. I de fall behov inte kan tillgodoses
utifrån riktlinjerna ska frågan prövas av socialutskottet.
Den reviderade versionen av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd som nu presenteras
utgår från uppfattningen att människor vill och kan ta ansvar för sin försörjning. Bland
annat tydliggörs fokus på den enskildes förmågor snarare än oförmågor. Det är
förvaltningens uppgift att genom aktiva insatser samt motivations- och
förändringsarbete skapa förutsättningar för den enskilde att själv kunna ta ansvar för sin
ekonomi, arbetet ska stärka den enskilde i vägen mot att leva ett självständigt liv.
Särskilt fokus ska även riktas på att synliggöra och förbättra situationen för barn som
lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd.
Ekonomi
Förslaget har ingen påverkan på nämndens ekonomi.
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§ 227
Föreningsbidrag 2018. (AU § 118) Dnr SN 2017-180
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
1 Att bevilja föreningsbidrag till nedanstående föreningar enligt följande:
 Kamratföreningen Länken
 KRIS Falkenberg
 Falkenbergs Fontänhus
 Riksförbundet Social och mental hälsa (RSMH)
 Falkenbergs Kvinnojour
 Unga Kris
 Brottsofferjouren Falkenberg
 Ria, Hela människan
 LP-kontakten

220 000 :90 000 :900 000 :165 000 :465 000 :60 000 :20 000 :345 000 :125 000 :-

2 Att avslå Barnens rätt i samhället (BRIS) ansökan om föreningsbidrag med

motiveringen att Bris inte bedriver någon lokal verksamhet i Falkenbergs kommun.
Föreningen uppfyller därmed inte socialnämndens formella krav på föreningar som
söker föreningsbidrag.
1 Att avslå Demensföreningen i Falkenbergs ansökan om föreningsbidrag med
motiveringen att ansökan inkommit efter ansökningstiden gått ut. Föreningen uppfyller
därmed inte socialnämndens formella krav på föreningar som söker föreningsbidrag.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-11-17
Beslutsunderlag Föreningsbidrag 2018, 2017-11-17
Sammanfattning av ärendet
I Falkenbergs kommun finns ett antal föreningar som vänder sig till människor i
livssituationer där den enskilde är i behov av hjälp och stöd. Föreningarnas arbete är ett
viktigt komplement till redan befintliga vård- och stödinsatser i kommunen, samt vid vissa
utsatta livssituationer även det enda stöd som finns.
Från och med budgetåret 2009 beslutade kommunfullmäktige att socialnämnden skulle
handlägga de ärenden som gäller ansökningar om föreningsbidrag för sociala föreningar.
Detta då föreningarna arbetar med och/eller för socialnämndens klienter. Ofta arbetar de
sociala föreningarna med uppdrag som socialnämnden i annat fall hade behövt verkställa.
Det ses därmed som naturligt att socialnämnden beslutar om föreningsbidrag för sociala
föreningar.
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2017 har varit ett omställningsår som inneburit att föreningarna gjort två ansökningar, dels
den i maj månad för 2017 och dels nuvarande ansökan som avser 2018.
Vid bedömning om hur föreningsbidragen ska fördelas samt vilka krav som ställs på
föreningarna utgår socialförvaltningen från socialnämndens beslutade riktlinjer. I
riktlinjerna framgår att bidragets storlek bestäms utifrån en bedömning av verksamhetens
nytta för socialnämndens verksamhetsområde samt även vilka kostnader föreningen
bedöms ha för att bidra med denna nytta.
Under våren 2018 planeras en uppföljning kring hur föreningsbidraget används och på
vilket sätt föreningarnas verksamhet utgör ett komplement till socialförvaltningen
verksamhet. Även frågor gällande personaltäthet samt kommersiell verksamhet inom
föreningarna kommer att granskas närmare. Dessa uppföljningar kommer utgöra en del i
bedömningen vid handläggningen av 2019 års föreningsbidrag.
Ekonomi
Ramen för föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018 är 2 390 000 sek.
Yrkande
Shlomo Gavie (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 228
Ansökningar om bidrag från Aktivitetspotten. 2018. (AU § 119)
Dnr SN 2017-181
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
1 Bevilja ansökningar om bidrag från Aktivitetspotten 2018 enligt förvaltningens förslag.
2 Att öka fokus på riktlinjerna samt utvärdering av beviljande insatser från
aktivitetspotten 2017 inför 2018.
Beslutsunderlag
Aktivitetspotten 2018 – Förslag på utformning och fördelning av bidrag 2017-11-29.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslöt i augusti 2012 att inrätta en aktivitetspott år 2014 med syfte att
kunna stödja förslag från verksamheter till aktiviteter för äldre för att främja deras hälsa. I
budgeten finns för 2018 avsatt 2 000 000 kr för en hälsofrämjande aktivitetspott för äldre.
I beslutsunderlaget presenteras förslag på utformning av Aktivitetspotten 2018 samt
bidragsriktlinjer för Aktivitetspotten.
Ansökningar om medel har inkommit från 9 äldreboenden, 10 enheter inom hemtjänsten
samt från träffpunkter och dagverksamhet. De vanligaste aktiviteterna som enheterna
önskar genomföra är:




Musikunderhållning
Utflykter
Fest/Temakvällar

Sammanlagt har det ansökts om 3 798 500 kronor. Vid framtagande om förslag på
fördelning av medlen har ambitionen varit att i största mån möjligt sörja för en jämlik
fördelning. Då målsättningen är att bidragen ska komma så många som möjligt till del har
viss hänsyn tagits till hur mycket som beviljas per brukare.
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§ 229
Riktlinjer för ensamkommande ungdomar som fyller 18 år under
asylprocessen. (AU § 110, SN § 205, AU § 120) Dnr SN 2017-182
Ärendet utgår.
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§ 230
Information – Trygghetsboende Hjortsberg. (AU § 124)
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
1

Anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Information om trygghetsboende Hjortsberg.
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§ 231
Information – Budgetprocessen. (AU § 121)
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
1

Anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Information om budgetprocessen.
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§ 232
Ekonomisk uppföljning, månadsrapport.
Beslut
Socialnämnden beslutar
1 Anteckna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens controller redovisar ekonomisk uppföljning till och med november månad.

Område
Hemtjänst Egenregi
Administration
Falkenbergs Egenregi
Myndighetsavdelning
Flykting och Integration inkl .tolk
Nettokostnad exkl. försörjningsstöd
Försörjningsstöd
Nettokostnad inkl. försörjningsstöd

Periodens
Utfall
Budget
budget
perioden 2017
0
113 437
250 450
424 193
0
788 079
27 500
815 579

5 929
108 988
245 535
430 354
-3 391
787 415
31 118
818 533

0
123 768
273 417
462 477
0
859 662
30 000
889 662

Prognos
2017
4 500
121 768
267 917
468 977
-3 500
859 662
35 000
894 662

Utfall
2016
2 398
124 605
261 966
433 746
259
822 974
33 712
856 686

Avvikelse
mot budget
-5 929
4 449
4 915
-6 161
3 391
664
-3 618
-2 954

Kommentarer till driftredovisningen
Det redovisade resultatet efter november månad visar ett överskott om 0,7 mkr, exklusive
försörjningsstödet. Det redovisade resultatet föregående år motsvarande period var 20,8
mkr, exklusive försörjningsstödet. Skillnaden mellan åren förklaras i återlämnad budget
avseende ej uppstartad verksamhet samt kostnadsdrivande volymökningar inom flertalet
områden, däribland assistanstimmar, externa placeringar vuxna och externa placeringar
barn och unga.
Det ringa överskottets förklaras av erhållna medel avseende uppstart av Trygghetsboende
plus samt reservplatser på Björkhaga. För perioden uppgår summan avseende detta till 9,8
mkr.
Administrationen redovisar ett överskott om ca 4,4 mkr. Överskottet förklaras främst av
en ej fullt använd aktivitetspott inom äldreomsorgen, återbetalning avseende
lokalanpassning samt en ej fullt använd budget avseende utlägg för konsulter och juridiska
tjänster. På lokal och IT-sidan råder dessutom en viss återhållsamhet med anledning av
underskott i andra verksamheter.
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Falkenbergs egenregi, exklusive hemtjänsten, redovisar ett överskott om ca 4,9 mkr.
Resultatet förklaras främst av överskott inom hemsjukvården och rehab (0,7 mkr),
överskott inom SäBo (0,9 mkr), vakanta chefstjänster (1,0) och ett redovisat överskott på
behandlingsenheten (2,6 mkr).
Hemtjänst egenregi, redovisar efter perioden ett underskott om ca 5,9 mkr. Resultatet
föregående år motsvarande period, uppgick underskottet till 1,6 mkr.
Myndighetsavdelningen redovisar efter november månad ett underskott om 6,2 mkr.
(Förra månaden var underskottet 6,3 mkr).
Underskottet efter perioden består främst av ett ökat antal placeringar enligt LVU och
LVM.
Externa placeringar Barn och Unga redovisar ett underskott efter perioden
(avvikelsen motsvarar kostnadsökningen mellan åren). Enligt den senaste statistiken så
syns det att externa placeringar vuxna har minskat från 15 till 6 placeringar mellan januari
och september. Gällande antal placeringar ”Barn och Unga” ligger de kvar på samma höga
nivå som tidigare (13 placeringar).
Verksamheten personlig assistans (LSS+SFB) redovisar ett underskott om 5,3 mkr.
Budget för ej uppstartat verksamhet ligger även här, och uppgår för perioden till 9,8 mkr.
Flykting och Integration (inkl. tolkverksamheten) redovisar ett överskott om ca 3,6
mkr. Överskottet beror delvis på omställning till Stödboende (med bibehållen ersättning).
Fr.o.m. september tillämpas den reviderade ersättningsnivån  1350 kr (HVB) och 750 kr
(stödboende). Tidigare var ersättningen 1 900 kr/belagd plats.
Försörjningsstödet visar efter november månad ett underskott om 3,6 mkr. Resultatet
föregående år motsvarande period visade ett justerat underskott om 3,1 mkr.
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§ 233
Förvaltningschefen informerar
Socialchefen informerar inom följande områden:
-

-

Information om rekryteringen av tjänsten som verksamhetschef för
stabsavdelningen. Daniel Johansson tillträdde 1 december.
Frösunda
Informationsmöte med boende i Slöinge gällande blockförhyrning av fastighet för
kommunplacerade. Närvarade gjorde också socialnämndens ordförande samt
representanter för FABO samt barn- och utbildningsförvaltningen.
Informerar generellt om ärendehantering gällande LVU § 6.
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§ 234
Anmälningsärenden
KOMMUNSTYRELSEN
2017-11-14 § 290
Personalärende – Utse tillförordnad kommunchef. (AU § 326) KS 2017-501

KOMMUNSTYRELSEN
2017-11-14 § 291
Personalärende – Utse tillförordnad förvaltningschef för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. (AU
§ 327) KS 2017-502

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Sammanställning av rapporter Lex Sarah 2017

24 (27)

Socialnämnden 2017-12-13

§ 235
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
1 Anteckna följande delegationsbeslut enligt listor över perioden 2017-11-01-2017-11-31.
A
B
D

3:1
3:1
3:12

E

3:13

F
H
I
J
K
L
M

3:18
3:33, 3:35
3:36
6:1
7:1
10:7
10:8

N
O

10:18
10:25

Beslut om socialbidrag enligt norm och riktlinjer
Beslut om socialbidrag - avslag
Beslut om försörjningsstöd åt barn och ungdom i samband med
placering/omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för
vård och boende
Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård i hem för vård eller boende i
familjehem
Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj
Beslut om att utredning ska inledas
Beslut om att utredning inte ska föranleda någon åtgärd
Godkännande av faderskapsbekräftelse
Beslut om insats eller ersättning
Beslut att en skrivelse med överklagande inkommit i rätt tid
Beslut att avge yttrande med anledning av att delegats beslut
överklagats
Körkortsyttranden
Dödsboanmälan
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§ 236
Rapporter
Shlomo Gavie (C)
Patientnämnden
Kerstin Rosell (S) och Maria Larsson (C)
FUB
Rie Boulund (M)
Samordningsförbundet
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§ 237
Övriga frågor
Gert Persson (M)
Frågan som Gert ställde kring anställning av sina anhöriga kommer att besvaras av
Socialförvaltningens chef på kommande sammanträde.
Lyfte bemötandet i media och fick svar av Socialförvaltningens chef.
Bengt Mård (C)
Ensamkommande flyktingbarn. Socialförvaltningens chef svarar vid kommande
sammanträde.
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