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§ 127
Anmälan av utskottens beslut med stöd av delegation
Anmäles och antecknas socialutskottets protokoll 2017-06-20, 2017-07-04, 2017-07-18 och
2017-08-01 samt arbetsutskottets protokoll 2017-08-09
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§ 128
Kvalitetsuppföljning av grupp- och servicebostäder inom
Försunda omsorgs regi. Dnr 217-133
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet arbetsutskottets förslag
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att besluta
1 Anteckna rapporten
2 Uppdra åt förvaltningen att återrapportera verksamheternas vidtagna åtgärder inom ett
halvår
Beslutsunderlag
Kvalitetsuppföljning av grupp- och servicebostäder inom Försunda omsorgs regi
Sammanfattning av ärendet
Kvalitets- och utredningsavdelningen genomför regelbundet uppföljningar inom olika
verksamheter med syfte att följa upp kvalitén. Syftet med verksamhetsbesök är att följa
upp hur verksamheterna arbetar enligt de LSS krav som Falkenbergs socialnämnd
fastställt. Denna uppföljning omfattar grupp- och servicebostäder inom Frösunda Omsorgs
regi, totalt berörs 17 verksamheter.
I samband med uppföljningen belystes följande områden:
kvalitetsarbete, social dokumentation, information och samverkan, kompetens, bemötande,
delaktighet och inflytande, social samvaro, kost och näring samt viss hälso- och sjukvård.
I den genomförda uppföljningen framgår att utföraren har ett kvalitetsledningssystem och
jobbar aktivt med kvalitetsarbete. Utmaningen som verksamheterna fortsatt behöver arbeta
med är implementeringen av rutiner bland medarbetarna. Vidare behöver verksamheterna
ta fram rutiner för att förebygga undernäring samt säkerställa arbetssättet för skydds- och
tvångsåtgärder. De verksamheter som har varit utan närvarande ledning under en längre
period behöver fortsätta arbetet med planerade och vidtagna åtgärder i samband med
tillsättning av nya chefer, särskilt när det gäller implementering av kvalitetsarbetet samt
samverkan med brukare och anhöriga.
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När det gäller den sociala dokumentationen hade all personal kännedom om aktuella
rutiner, det varierade dock när det kommer till följsamhet av dessa rutiner.
Stickprovgranskning av genomförandeplaner visar dock att det finns viss
förbättringspotential.
Verksamheterna jobbar aktivt med den enskildes delaktighet på olika sätt, främst med hjälp
av genomförandeplanen där den enskilde är delaktig i utformningen av
genomförandeplanen och i beskrivningen av utförandet. Husmöten med veckoplaneringen
ger den enskilde möjlighet att kunna vara delaktig utifrån egen förmåga, bland annat när
det gäller planering av aktiviteter, matlagning osv. Medarbetare och brukare har möjlighet
att planera både gemensamma och enskilda aktiviteter. Det framkom i samband med
personalintervjuer men även i enkätunderlaget att det ibland kan vara svårt att genomföra
vissa av de planerade aktiviteterna i de fall det krävs vikarier med kort varsel.
Medarbetarna jobbar aktivt med bemötandefrågor och tycker att de har ett bra bemötande
gentemot brukarna. Medarbetarna anser att de får möjlighet till handledning och ev.
utbildning i bemötande i samband med svåra bemötandesituationer, om det efterfrågas.
Medarbetarna anser sig ha rätt kompetens för sitt yrke samtidigt som man anser att man
aldrig kan få för mycket av kompetensutveckling. Granskningen av medarbetarnas
kompetens bekräftar att majoriteten av de anställda uppnår de kompetenskrav som
efterfrågas i avtalet.
Granskningen av utförarens ansvar inom hälso- och sjukvårdsområdet visar att flera
verksamheter behöver säkerställa att dokumentationen av hälso- och sjukvårdsinsatser från
legitimerad personal i signeringslistor fullföljs. Personalens följsamhet till basala
hygienregler behöver förbättras på flera arbetsplatser medan rengöring av hjälpmedel
fungerar bra på samtliga.
Ekonomi
Nämndens ekonomi påverkas inte av förslaget.
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§ 129
Svar på synpunkt från anhöriga till boende på Hagavägen 9. Dnr
2017-132
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet arbetsutskottets förslag
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att besluta
1 Godkänna tjänsteskrivelse – synpunkt Hagavägen daterat 2017-07-19
Beslutsunderlag
Tjänstskrivelse- Svar på synpunkt Hagavägen, daterat 2017-07-19
Tjänsteskrivelse HSL – synpunkt Hagavägen, daterat 2017-07-12
Inkomna handlingar från Frösunda, daterat 2017-07-19
Synpunkt från anhöriga till boende på Hagavägen, daterat 2017-07-07
Sammanfattning av ärendet
Anhöriga till boende på Hagavägen har inkommit med synpunkt om aktuell
personalsituation på Hagavägen. Anhöriga upplever att aktuell personalsituation på
Försunda där personal slutar och byter arbetsplats påverkar brukarna så att de blir mer
oroliga. Det leder då till att brukarna behöver mer stöd från personalen och mer mediciner.
Enligt anhöriga så lever Frösunda dåligt upp till sina löften om kunden i fokus.
Ekonomi
Nämndens ekonomi påverkas inte av förslaget.
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§ 130
Svar på synpunkt från Falkenbergs FUB. Dnr 2017-112
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet arbetsutskottets förslag
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att besluta
1 Godkänna tjänsteskrivelse – svar på synpunkt från Falkenbergs FUB daterat 2017-07-19
Beslutsunderlag
Tjänstskrivelse- Svar på synpunkt från Falkenbergs FUB, daterat 2017-07-19
Synpunkt från Falkenbergs FUB, daterat 2017-06-27
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs FUB är bekymrade över den situationen som är idag i kommunens grupp- och
servicebostäder sedan Frösunda Omsorg tog över ansvaret i november 2016. Med hänsyn
till detta önskar Falkenbergs FUB att kommunen vidtar följande åtgärder:
- Kommunen slutar blunda för den allvarliga situationen på Frösundas grupp och
serviceboenden
- Tillsyn och granskning ska ske genom någon utomstående som inte är i
beroendeställning till kommunen
- Tillsyn och granskning ska titta på personal- och chefssituationen utifrån ett
kompetens och kontinuitetsperspektiv samt utifrån de brister och kritik som KA:s
utredning visat
- Socialnämnden anordnar och planerar tillsammans med FUB en
diskussion/temakväll om att bo i Bostad med särskild service, genomförs
förslagsvis under september/oktober månad 2017.
- Kommunen förbereder ett återtagande om inte Frösunda kommer till rätta med
uppkomna brister.
Ekonomi
Nämndens ekonomi påverkas inte av förslaget.
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§ 131
Utredning försörjningsstöd och Arbetsmarknadsinsatser. Dnr
2017/134
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet arbetsutskottets förslag
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att besluta
1 Anta Utredning Försörjningsstöd och Arbetsmarknadsinsatser och översända den till
kommunstyrelsen i enlighet med uppdrag presenterat i 2017 års budget
Beslutsunderlag

- Utredning Försörjningsstöd och Arbetsmarknadsinsatser
Sammanfattning

Socialnämnden fick i samband med kommunens budget för 2017 i uppdrag att tillsammans
med kommunstyrelsen utreda olika alternativ för hur organisationen kring
försörjningsstödet i kommunen skulle kunna se ut.
Målet för utredningen har varit att kartlägga kommunens arbetsmarknadsinsatser och
kopplingen till individers egenförsörjning, lämna förslag på hur verksamheten kan
utvecklas/förändras och ge förslag på hur återkoppling av arbetsmarknadsinsatsers effekter
kan tydliggöras. Utredningen har även haft som mål att tydliggöra vilken organisation som
krävs för de föreslagna åtgärderna samt presentera en kostnadsberäkning på föreslagna
åtgärder.
I utredningen föreslås att det i arbetet med försörjningsstödet och de kommunala
arbetsmarknadsinsatserna ska finnas ett tydligt arbetsmarknadsfokus från första dagen en
person söker försörjningsstöd. För att förtydliga arbetsmarknadsfokus föreslås att
socialsekreterare genomför en strukturerad kartläggning som inleds redan vid nybesök. De
förändringar som föreslås gällande arbetssätt har som syfte att korta tiden i
försörjningsstöd och att säkerställa att de insatser som erbjuds är så nära arbetsmarknaden
som möjligt. Som metod för detta föreslås bland annat ett nära samarbete med arbetsgivare
genom Jobbmäklare. Det föreslås även att praktik inom kommunen utvecklas genom
Praktiksamordnare.
I utredningen konstateras att dagens organisationer har en väl fungerande samverkan och
organisationerna arbetar väl tillsammans i ett utvecklingsinriktat klimat. Utredningen visar
att en utveckling av den nära samverkan som finns idag är av största vikt. Utredningen
visar på olika utvecklingsmöjligheter. En är att bibehålla nuvarande organisation och
enbart fokusera på ytterligare samverkan enligt de mål som presenteras i utredningen.
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Utredningen belyser också möjligheten till att öka samverkansmöjligheterna ytterligare
genom en samlokalisering/organisering av försörjningsstödet och de kommunala
arbetsmarknadsinsatserna. Under förutsättning att en samlokalisering mellan
försörjningsstöd och de kommunala arbetsmarknadsinsatserna beslutas föreslås att ansvar
för de kommunala arbetsmarknadsfrågorna överflyttas från kommunstyrelsen till
socialnämnden och att budget för försörjningsstödet räknas upp och överflyttas från
Kommunstyrelsen till Socialnämnden.
Ekonomi
För att genomföra föreslagna förändringar bedöms en merkostnad tillkomma under 2018
med 1.850.000 kronor och från 2019 och framåt med 1.530.000 kronor.
Kostnadspost
Jobbmäklare
Praktiksamordnare
Verksamhetsutvecklare AMA
Metodutvecklare Socialtjänst
Utbildning Kartläggning Socialtjänst
Summa 2018
Summa 2019 och framåt

Kostnad
500.000
500.000
500.000
250.000
100.000
1.850.000
1.530.000

Tidsram
tillsvidaretjänst
tillsvidaretjänst
tillsvidaretjänst
halvtidstjänst under ett år
kostnad 2018, därefter 30.000 kr/år

Övervägande
Utredningen visar att mycket av det arbete som bedrivs inom såväl försörjningsstöd som
arbetsmarknadsinsatserna fungerar väl. Det finns dock utvecklingsmöjligheter genom att
göra verksamheten tydligare vad gäller vilka insatser som ska erbjudas vilken person, vad
insatsen innehåller och tidsgränser för insatserna. Föreslagna förändringar innebär både ett
förändrat arbetssätt men också ett förändrat tankesätt där personer alltid ska erbjudas insats
så nära arbetsmarknaden som möjligt.
Det arbetssätt som föreslås i utredningen ger ett tydligt arbetsmarknadsfokus utan att för
den delen inskränka på socialtjänstens ansvar att vara samhällets yttersta skyddsnät.
Johan Klingborg
Socialchef
Yrkanden
Shlomo Gavie (C), Irhan Kasic (S), Camilla Stiernflycht (M), Maria Larsson (C), Gunnar
Andersson (S) och Monica Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 132
Val av personuppgiftsombud. Dnr. 2017-127
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet arbetsutskottets förslag
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Utse Anna Hedin till personuppgiftsombud inom socialnämndens ansvarsområden
2 Uppdra åt socialförvaltningen att i samband med att Dataskyddsförordningen träder i
kraft våren 2018 föreslå ett Dataskyddsombud
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, dvs. nämnden
som ansvarar för verksamheten där uppgifterna används. Lagen ger den personuppgiftsansvarige
möjlighet att utse ombud. Ombudet tillser bland annat att vissa anmälningsskyldigheter till
datainspektionen genomförs om vilka register m.m. som används inom respektive verksamhet.
När Dataskyddsförordningen träder ikraft ska nämnden istället för personuppgiftsombud utse ett
Dataskyddsombud. Det är en annorlunda roll från personuppgiftsombud och ska därför ansökas på
nytt i samband med att förordningen träder ikraft den 25 maj 2018.
Socialnämnden utsåg 2017-03-22 Lisa Lindskog till personuppgiftsombud inom socialnämndens
ansvarsområde. Socialförvaltingen föreslår att Anna Hedin utses till personuppgiftsombud fram till
31 maj 2018.

Ekonomi
Beslutsförslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
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§ 133
Pilotprojekt med verksamhetssystemet Sekoia. Dnr 2017-130
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet arbetsutskottets förslag
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar
1 Stödja Socialförvaltningens pilotprojekt med verksamhetssystemet Sekoia
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har beslutat att pröva verksamhetssystemet Sekoia genom ett
pilotprojekt på Bokens äldreboende. Systemet möjliggör att dokumentering och hantering
av genomförandeplanen kan ske direkt på plats hos brukaren.
Ekonomi
Projektet har påverkan på Socialnämndens ekonomi.
Övervägande
Ett pilotprojekt ska genomföras på Bokens äldreboende där verksamhetssystemet Sekoia
testas. Sekoia möjliggör att genomförandeplanen visualiseras i ett digitalt system. En
skärm placeras på varje brukares rum. Där går det tydligt att se vilka insatser som ska
utföras hos brukaren.
Att personalen direkt kan dokumentera hos brukaren samt uppdatera genomförandeplanen
möjliggör en ökad delaktighet från brukarens sida. Men det gör också att effektiviteten
ökar för personalen. Risken minskar för att viktig information tappas från det att
personalen är inne hos brukaren till dess att denne har möjlighet att dokumentera. Detta
underlättar också när personal har varit ledig eller när ny personal ska introduceras. Då går
det snabbare att sätta sig in i de insatser som ska utföras direkt hos brukaren.
Projektet är begränsat till ett år. Därefter kommer en utvärdering av projektet att göras.
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§ 134
Yttrande remiss- Kvalitet i välfärden- bättre upphandling och
uppföljning (SOU 2017:38) Dnr 2017-96
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet arbetsutskottets förslag
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden beslutar
1 Lämna redovisat yttrande vidare till kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38)
Sammanfattning av ärendet
Socialdepartementet har skickat ut slutbetänkandet i välfärdsutredningen. Slutbetänkandet
fokuserar på frågor rörande hur olika kvalitetsmått kan användas vid upphandling av
välfärdstjänster och vid uppföljning.
Ekonomi
Förslaget har påverkan på nämndens ekonomi.
Övervägande
Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38) är omfattande
och lämnar en rad olika förslag. Därför har fokus riktas mot de förslag som förväntas få
direkta konsekvenser för Socialförvaltningens verksamhetsutformning.
Frekvenstillsyn
Utredningen föreslår att Inspektionen för vård- och omsorgs (IVO) tillsyn ska övergå från
frekvenstillsyn till vara mer fokuserad på risk- och väsentlighetsbaserad tillsyn.
Socialförvaltningen tycker det är bra att arbeta mer förebyggande. Socialförvaltningen
menar på att det inte får resultera i att kommunerna får ett ökat ansvar att bidra till
uppföljning av verksamheterna istället för IVO.
Offentlighet- och sekretesslagen
Ett annat förslag som lämnas är en förändring i offentlighet- och sekretesslagen. Denna
förändring skulle möjliggöra undantag från tystnadsplikten för att personuppgifter ska
kunna lämnas till den offentliga huvudmannen för b.la. uppföljning och utvärdering. I
dagsläget är det inte möjligt. Utan sekretess råder för den enskildes hälso-tillstånd eller
andra personliga förhållanden om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan den
enskilde eller någon närstående till denna lider men. Socialförvaltningen menar på att detta
skulle underlätta för uppföljningsarbetet av upphandlade utförare. Det är dock viktigt att
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säkerställa att den enskilde brukaren inte riskerar lida men eller att uppgifterna hamnar i
orätta händer.
Statistik
Utredningen föreslår att myndigheten för vård- och omsorgsanalys tillsammans med en rad
andra aktörer ska kartlägga behovet av data inom socialtjänsten. Socialförvaltningen
välkomnar detta förslag då statistikbearbetning tar mycket tid i anspråk. Samtidigt bör
utredningen också behandla hur en effektivisering av datainsamling kan ske. Likaså bör
utredningen ta upp hur en kvalitetssäkring av data inom socialtjänsten kan ske. Hur
säkerställs det att kommunerna lämnar in data som är tillförlitlig? Detta är något som
behöver tas med i en eventuell kartläggning.
Statistik på enhetsnivå
E-hälsomyndigheten ska ges i uppdrag att ta fram definitioner för en enhet inom hälso-och
sjukvården och socialtjänsten. Detta för att kunna möjliggöra att statistik presenteras på
enhetsnivå. Men också att göra en utredning över förutsättningarna för att inrätta ett
verksamhetsregister över utförare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
Socialförvaltningen har efterfrågat statistik på enhetsnivå. Därmed är detta ett välkommet
förslag. Då det skulle möjliggöra jämförelser mellan enheter inom fler områden och kunna
bidra till verksamhetsutveckling.
Tillstånd från Inspektion för vård och omsorg
Utredningen föreslår att även kommunen ska anmäla ändringar i sin verksamhet till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I dagsläget ställs inga krav på att kommunen ska
anmäla ändringar till IVO. Utan det räcker att anmäla verksamheten innan det påbörjas.
Förslaget till tillägg i LSS samt SoL är ”Om en verksamhet helt eller till väsentlig del
förändras eller flyttas ska anmälan ske inom en månad efter genomförandet. Om
verksamheten läggs ned ska detta anmälas snarast”. Det kan ställas i kontrast till privata
utförare där det ställs krav redan idag på att de ska anmäla ändringar i sin verksamhet.
Socialförvaltningen anser att det är bra samma krav ställs på privata utförare såväl som när
kommunen utför verksamheten. Förslaget skulle resultera i en kostnad för kommunen.
Detta eftersom anmälningsskyldigheten skulle leda till förändrade och ökade krav på
administrationen.
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§ 135
Förlängning av projekt Falkenbergsmodellen. Dnr 2017-131
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet arbetsutskottets förslag
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden tillstyrka att kommunstyrelsen beslutar
1 Ställa sig bakom en förlängning av det kommunövergripande projektet
”Falkenbergsmodellen” t o m 2017-12-31
2 Kommunens nämnder ska, och bolagen uppmanas att, fortsättningsvis arbeta efter den
inriktning som finns i det nya projektdirektivet
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-07-10
Statusrapport, Tidsperiod 2016-06-13- -2017-06-30, Falkenbergsmodellen, 2017-07-05
Projektdirektiv Falkenbergsmodellen, 2017-07-06
Sammanfattning av ärendet
Ett av socialnämndens utvecklingsmål för 2017 är att ta fram en Falkenbergsmodell
gällande integration (SN § 25 2017-02-22). Modellen ska redovisa varje aktörs roll och
ansvar. Målet fanns med redan 2016 då socialnämnden också gav förvaltningen i uppdrag
att ta fram projektplan. Ett kommunövergripande projektdirektiv med projektplan
(Falkenbergsmodell för integration, 2016-04-01) togs fram i samverkan med
kommunstyrelsens integrationsberedning. Projekttiden var uppdelad i två faser fr o m
2016-06-13 t o m 2017-06-30. Projektet skulle också ingå som ett delprojekt till
kommunens övergripande utvecklingsmål ”Falkenberg ska bli mer inkluderande”.
Socialnämnden beslutade i april 2016 att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom
projektet och att kommunens nämnder och bolag skulle arbeta efter den inriktning som
fanns i projektdirektivet (SN § 59 2016-04-27), vilket kommunstyrelsen också gjorde i juni
samma år (KS § 190 2016-06-07).
Under den gångna projekttiden har projektets styrgrupp, där kommunchef och berörda
förvaltningschefer/motsvarande ingår, utvecklat ett arbetsätt som innebär en
genomgripande samverkan mellan kommunens förvaltningar och bolag kring insatser till
nyanlända flyktingar. Vid projektidens planerade sluttid 2017-06-30 finns det dock
fortfarande kvar behov av insatser avseende projektets målgrupper för att uppnå projektets
effektmål, varför styrgruppen för Falkenbergsmodellen beslutar att förlänga projekttiden t
o m 2017-12-31. T ex har den samverkan med externa aktörer som var inplanerad i
projektets andra fas hittills utgjorts av kontakter av mer förberedande karaktär. Här återstår
ett intensivt arbete som planeras ske under hösten 2017. Sammantaget innebär detta att
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projektdirektivet behöver revideras och projektdirektiv ”Falkenbergsmodellen” 2017-07-06
ersätter därför tidigare projektdirektiv ”Falkenbergsmodell för integration” Fas 1
respektive Fas 2 (2016-04-01) och förlänger samtidigt projektet.
Ekonomi
Socialförvaltningen tillhandahåller en projektledare på heltid under 1,5 år, delvis med hjälp
av de statliga medel kommunen tilldelats som tillfälligt stöd för att hantera den rådande
flyktingsituationen. Styrgruppens samt projekt- och referensgruppernas arbete finansieras
inom ramen för befintlig budget.
En del av de förslag som genereras i projektet finansieras med hjälp av de statliga medel
kommunen tilldelats som tillfälligt stöd för att hantera den rådande flyktingsituationen.
Andra aktiviteter som sker på styrgruppens initiativ finansieras och hanteras inom
förvaltningarnas ordinarie verksamheter.
Yrkanden
Shlomo Gavie (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 136
Yttrande – Havet blöder Dnr 2017-81
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet arbetsutskottets förslag
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Lämna redovisat yttrande vidare till kanslienheten och utvecklingsavdelningen
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens övervägande
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har inkommit med motionen Havet blöder som ger ett flertal förslag
till hur spridningen av mikroplaster i miljön kan minska. Ett delförslag i motionen är att
kommunen ska bygga in filter i kommunens tvättmaskiner för att fånga upp textilfibrer.
Ett yttrande från socialnämnden har begärts gällande ovan nämnda delförslag.
Socialförvaltningen har därmed undersökt frågan.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte socialnämndens ekonomi.
Övervägande
Lokalsamordnare inom socialförvaltningen har utrett frågan om filter i tvättmaskiner.
I kontakt med Fabo har det framkommit att det idag finns två typer av tvättmaskiner som
används inom socialförvaltningens verksamheter:



En mindre enklare tvättmaskin som används i exempelvis lägenheter
En kraftigare maskin som används i exempelvis tvättstugor.

I den enklare maskinen finns det redan idag inbyggda filter. Dessa filter uppfyller till stor
del förslagets efterfrågade syfte att fånga upp textilfibrer, förutsatt att filtret rensas. I de
större maskinerna finns en så kallad luddlåda som även den fungerar som ett filter för
textilfibrer, luddlådan ska rensas kontinuerligt av personal eller lokalvårdare.
Socialförvaltningens bedömning är därmed att filter likt de som efterfrågas i delförslaget
redan finns i de tvättmaskiner som används inom socialförvaltningens verksamheter.
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§ 137
Yttrande: Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik
SOU 2017:60 Dnr 2017-123
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet arbetsutskottets förslag
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Lämna redovisat yttrande vidare till administrativa avdelningen
Beslutsunderlag
Förvaltningens övervägande
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig angående förslag till en förstärkt
minoritetspolitik utifrån delbetänkande av utredningen om en stärkt minoritetspolitik –
SOU: 2017:60.
Kommunstyrelsen har vidare begärt yttrande från socialnämnden.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Regeringen beslutade 2016 att tillsätta en särskild utredare för att ta fram förslag för en
stärkt minoritetspolitik. Socialförvaltningen har genomfört en översyn av de
författningsförslag som presenteras i utredningens delbetänkande. Socialförvaltningen har i
sin översyn fokuserat på de författningsförslag som berör socialnämndens
verksamhetsområde.
I författningsförslagen föreslås bland annat en ny lydelse av 5 kap § 6 socialtjänstlagen.
Den föreslagna lydelsen deklarerar att kommunen inom äldreomsorgen ”ska sträva efter att
erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och
omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska,
jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska”.
Vidare deklarerar förslaget till ny lydelse att ”om kommunen ingår i förvaltningsområde
enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk är kommunen
skyldig att erbjuda den som begär det sådan möjlighet som avses i första stycket när det
gäller finska, meänkieli respektive samiska”. Falkenbergs kommun ingår i dagsläget inte i
sådant förvaltningsområde.
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Utöver den lydelse som förtydligar att kommunerna ska sträva efter att vid begäran kunna
erbjuda service och omvårdnad på finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska är
det socialförvaltningens bedömning att förslagen har låg eller ingen påverkan på
socialnämndens verksamhetsområde. Socialförvaltningen föreslår därmed att
socialnämnden i övrigt avstår att lämna synpunkter på förslagen.
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§ 138
Remiss – Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25) Dnr 2017-121
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet arbetsutskottets förslag
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Föreslå kommunstyrelsen lämna redovisat yttrande vidare till justitiedepartementet
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig angående förslag till nya påföljder
för unga lagöverträdare utifrån justitiedepartementets departementsserie (Ds) 2017:25 –
Nya ungdomspåföljder.
Kommunstyrelsen har vidare begärt förslag till beslut från socialnämnden.
Ekonomi
Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Justitiedepartementet gav 2016 utredare i uppdrag att överväga och föreslå nya påföljder
för unga lagöverträdare. Förslagen har redovisats i Ds 2017:25. Två nya påföljder för unga
lagöverträdare föreslås:



Ungdomstillsyn.
Ungdomsövervakning.

Syftet med förslagen är att påföljderna ska bidra till att avhjälpa brister och luckor i
nuvarande påföljdssystem. De förslagna påföljderna bygger på övervakning men innehåller
även behandlingsinslag.
Socialförvaltningen har efter sammanställning av de påföljder som föreslås i Ds 2017:25
tagit in kommentarer från barn- och ungdomsenheten. Bedömningen är att påföljderna
ungdomstillsyn och ungdomsövervakning kan utgöra goda komplement till övriga idag
existerande påföljder för unga lagöverträdare.
Framförallt för målgrupperna med neuropsykiatriskt funktionshinder eller
missbruksproblematik förväntas de nya påföljderna utgöra ett viktigt påföljdskomplement.
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I dagsläget har de nämnda målgrupperna exempelvis svårt att genomföra ungdomstjänst
utan att större anpassningar av påföljden görs. I arbetet med att bryta kriminellt beteende
kan de nya påföljderna därmed utgöra ett effektivare inslag än nuvarande påföljdssystem
för de nämnda målgrupperna.
Angående det breddade ansvar som de förslagna påföljderna innebär för socialnämndens
verksamhetsområde är bedömningen att merparten kan hanteras inom socialförvaltningens
befintliga resurser. De personer som förväntas bli aktuella för de nya påföljderna kommer
sannolikt redan vara aktualiserad eller i kontakt med barn- och ungdomsenheten. Den
stödperson som ska utses vid ungdomstillsyn och den handläggare som ska utses vid
ungdomsövervakning kommer sannolikt utgöras av en socialsekreterare som redan har viss
kännedom om den unge.
Socialförvaltningens bedömning är därmed att införandet av de förslagna påföljderna är att
förorda.

20 (40)

Socialnämnden 2017-08-23

§ 139
Uppdragsredovisning ur Planeringsförutsättningarna 2018-2020
avseende beroendevård. Dnr 2017-138
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet arbetsutskottets förslag
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Anta uppdragsredovisning Planeringsförutsättningarna 2018-2020 avseende
beroendevård
2 Översända uppdragsredovisningen till kommunstyrelseförvaltningen
Beslutsunderlag
- Uppdragsredovisning Planeringsförutsättningarna 2018-2020 avseende beroendevård
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade utifrån planeringsförutsättningarna 2018-2020 att ge
socialnämnden i uppdrag att redovisa:


hur man kan säkerställa att anpassade boende/vårdalternativ finns för personer med
beroendeproblematik

Socialförvaltningen har genom PwC genomfört en utredning. Utredningen visar att ett
lågtröskelboende kan medföra bättre möjligheter att möta delar av målgruppens behov. Behoven
blir inte tillräckligt tillgodosedda i dagsläget. Lågtröskelboende skulle bland annat innebära att
gruppen aktiva missbrukare som inte har direkt motivation till drogfrihet eller behandling ges
möjligheter att ta del av kommunens öppenvårdsinsatser inom ramen för socialtjänstens ansvar.
Vidare konstateras att torde det vara rimligt att lågtröskelboendet inledningsvis har kapacitet för ca
12-15 individer.
Ekonomi

Total driftkostnad för ett lågtröskelboende bedöms vara 3 400 tkr per år.
Ett tillägg till ovanstående är att socialnämnden idag betalar ca 700 tkr/år till den
entreprenör som idag fungerar som ett akutboende för denna målgrupp. Denna summa
belastar idag försörjningsstödsbudgeten som ligger under kommunstyrelsen.
Socialnämnden kan av denna anledning inte tillgodoräkna dessa medel, utan hela summan
om 3 400 tkr behövs i ramökning för att kunna driva detta boende.
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Övervägande

Socialförvaltningen delar de bedömningar PwC gör gällande behov av ett lågtröskelboende
samt kring föreslagen omfattning.
Johan Klingborg
Socialchef
Yrkanden
Shlomo Gavie (C), Monica Hansson (C) och Kerstin Norrman (M) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
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§ 140
Uppdragsredovisning ur Planeringsförutsättningarna 2018-2020
avseende flexibla och kostnadseffektiva lösningar och insatser,
dels genom användandet av välfärdsteknologi, dels genom rätt
organisation/kompetens/bemanning utefter brukarens behov. Dnr
2017-138
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet arbetsutskottets förslag
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
3 Anta uppdragsredovisning Planeringsförutsättningarna 2018-2020 avseende flexibla och
kostnadseffektiva lösningar och insatser, dels genom användandet av välfärdsteknologi,
dels genom rätt organisation/kompetens/bemanning utefter brukarens behov
4 Översända uppdragsredovisningen till kommunstyrelseförvaltningen
Beslutsunderlag
- Uppdragsredovisning Planeringsförutsättningarna 2018-2020 avseende flexibla och
kostnadseffektiva lösningar och insatser, dels genom användandet av välfärdsteknologi,
dels genom rätt organisation/kompetens/bemanning utefter brukarens behov
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade utifrån planeringsförutsättningarna 2018-2020 att ge
socialnämnden i uppdrag att redovisa:


hur socialnämnden ska arbeta med att skapa flexibla och kostnadseffektiva
lösningar och insatser, dels genom användandet av välfärdsteknologi, dels genom
rätt organisation/kompetens/bemanning utefter brukarens behov

I arbetet med att framöver skapa mer flexibla och kostnadseffektiva lösningar och insatser
inom omsorgen har socialnämnden och socialförvaltningen i första hand fyra
angreppspunkter:
 Välfärdsteknologi/PIO
 Boendeform
 Kommunikatör
 Metodutveckling demensvård
Implementering av välfärdsteknologi och digitalisering i omsorgen kommer att vara ett
betydande verktyg för att möta de utmaningar som framförallt äldreomsorgen står inför.
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För att socialnämnden ska kunna möta framtidens utmaningar på ett effektivt sätt behövs
därför att en flerårig investeringsbudget kopplas till införandet av välfärdsteknik och
digitalisering.
Ett multiprofessionellt planeringscenter för individuell omsorg (PIO) föreslås införas och
kommer att spela en viktig roll för valet och implementeringen av välfärdsteknik.
Även arbetet med att etablera nya boendeformer kommer vara en viktig metod för att
framöver anpassa omsorgen efter brukarens behov. Etableringen av kommunens första
Trygghetsboende Plus (TB+) pågår i Hjortsberg och kommer vara igång under hösten.
TB+ förväntas generera en service liknande den på ett särskilt boende med skillnaden att
utformningen på boendet mer efterliknar ett ordinärt boende.
Bedömningen har gjorts att utifrån de utmaningar och kommande förändringar, bland annat
genom implementering av välfärdsteknologi och nya boendeformer, som
socialförvaltningen står inför finns behov av en kommunikatör inom förvaltningen. Det är
av avgörande betydelse att såväl medarbetare, brukare och anhöriga är delaktiga i
implementeringen av välfärdsteknik i kommunens vård och omsorg.
För att försäkra kvalitén i demensvården krävs en generell kompetenshöjande insats samt
ett metodinriktat arbetssätt baserat på forskning och beprövad erfarenhet. Behov finns av
kompetensförstärkning för samtlig vårdpersonal som arbetar med personer med
demenssymptom. Vidare är det av vikt att miljöerna på kommunens demensboenden
genomarbetas.
Ekonomi
Den samlade summan uppgår till 7 723 tkr vilket därmed utgör den direkta påverkan på
kommunens ekonomi. Eventuella besparingar som kan tillkomma av en effektiviserad
omsorg är i nuläget svåra att beräkna för.
För den redovisade summan utgör 2 200 tkr engångskostnader i form av en tillfällig
ramökning avseende metodutveckling inom demensvården.
För den redovisade summan utgör 5 523 tkr löpande driftskostnader i form av nytillkomna
tjänster inom PIO, träffpunkten och tillsättningen av en kommunikatör. En mindre del av
summan, ca 385 tkr, utgör även hyreskostnader.

Johan Klingborg
Socialchef

Yrkanden
Shlomo Gavie (C), Maria Larsson (C) och Kerstin Norrman (M) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
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§ 141
Yttrande fördelning schablonbelopp för ensamkommande barn.
Dnr 2017-136
Beslut
Socialnämnden beslutar
1 Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fördela schablonbidrag
gällande ensamkommande barn och unga enligt principen:
a. 58 % till socialnämnden.
b. 42 % till överförmyndarnämnden.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Att förvaltningen skall söka samverkan med socialförvaltningen i Varberg gällande ett
gemensamt svar på Överförmyndarnämndens beslutsförslag till kommunfullmäktige.
Svaret skall presenteras på socialnämndens sammanträde 2017-08-23.
Beslutsunderlag
Överförmyndarnämndens protokoll, Yttrande fördelning schablonbelopp för
ensamkommande barn, daterat 2017-05-22
Förvaltningens övervägande, daterat 2017-08-22
Sammanfattning av ärendet
I den gemensamma överförmyndarnämnden för Falkenbergs och Varbergs kommuner
fattades 2017-05-22 beslut om att till kommunfullmäktige i respektive kommun yrka på att
fördelningen av det s.k. schablonbidraget skulle vara 52 % respektive 48 % mellan
överförmyndarnämnen och socialnämnden.
Bakgrunden är att regeringen per 2017-07-01 ändrar ersättningssystemet för
ensamkommande barn gällande såväl socialnämndens som överförmyndarnämndens
verksamhet.
Kostnaderna per ensamkommande barn och år är beräknade att i detta fall uppgå till 38 000
kr för socialnämnden och 27 000 kr för överförmyndarnämnden. För verksamhetsåret 2016
erhöll Falkenbergs kommun schablonbidrag för 10 anvisade ensamkommande barn och för
2017 har det till dags dato anvisats 4 ensamkommande barn. Utifrån
överförmyndarnämndens förslag skulle fördelningen av bidraget innebära att
överförmyndarnämnden täcker sina kostnader men att socialnämnden vid ett uppskattat
anvisningstal mellan 7 och 10 barn per år får ett underskott i driftskostnaderna på mellan
90 000 – 130 000 kr.
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För att kunna täcka de faktiska kostnaderna för verksamheten krävs det i praktiken ett
schablonbidrag på 65 000 kr per ensamkommande barn. Socialförvaltningens bedömning
är att det ej är rimligt att socialnämnden ensamt skall bära detta underskott som uppstår i
samband med förändringarna i ersättningsmodellen utan anser att frågan – så som all annan
kostnadsskapande verksamhet – skall hanteras inom ordinarie ramfördelning. Vidare finns
även möjligheter för överförmyndarnämnden att ansöka från de statliga ersättningsmedel
Falkenbergs kommun erhållit för att täcka ökade kostnader i samband med uppkommen
flyktingsituation.
Socialförvaltningens bedömning är att det driftsunderskott som uppstår i det nya
ersättningssystemet bör fördelas solidariskt mellan nämnderna. Således föreslås att
socialnämnden erhåller 58 %, dvs. 30 160 kr enligt 2017 års ersättningsnivå vilket
motsvarar 79,4 % av socialnämndens kostnad. Överförmyndarnämnden föreslås erhålla 42
%, dvs. 21 840 kr enligt 2017 års ersättningsnivå vilket motsvarar 80,9 % av
överförmyndarnämndens kostnad.
Ekonomi
Förslaget påverkar socialnämndens ekonomi. Hur schablonbidraget fördelas har påverkan
på socialnämndens slutgiltiga kostnad för mottagandet av ensamkommande barn och unga.
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§ 142
Riktlinje Intern kontroll och intern kontrollplan Dnr 2017-129
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet arbetsutskottets förslag
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Godkänna och anta socialförvaltningens förslag till Riktlinje intern kontroll
2 Godkänna och anta socialförvaltningens förslag till Interkontrollplan för 2017
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till Riktlinje internkontroll och Internkontrollplan 2017
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av den interna kontrollen. De har gjort
en bedömning om att nämndernas och styrelsens hantering/arbete med den interna
kontrollen inte är tillräcklig. Kommunens reglemente för intern kontroll berörde endast
ekonomiska processer och inte verksamhet. Det är viktigt att uppföljningar av
verksamheten integreras i det övergripande arbetet med att upprätta internkontrollplaner.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en policy och riktlinje för internkontroll i
Falkenbergs kommen (ersätter reglementet). Nämndens ansvar regleras i KL 6 kap 7 §. I
ansvaret ligger att, utifrån kommunens principer om intern kontroll, utforma riktlinjer för
den egna verksamheten.
Varje nämnd ska fastställa:
- Hur planering och rapportering av interkontroll ska gå till
- Hur brister i den interna kontrollen ska rapporteras
Ekonomi
Förslaget påverkar inte socialnämndens ekonomi.
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§ 143
Ung Omsorg Dnr xxx-xxx
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet arbetsutskottets förslag
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Ge förvaltningen i uppdrag att skriva fram ett projektdirektiv i syfte att verkställa ett
pilotprojekt tillsammans med Ung Omsorg
Sammanfattning av ärendet
Ung Omsorg vill skapa meningsfulla möten mellan generationer och ge unga en utvecklande start i
arbetslivet. Socialförvaltningen har blivit uppvaktad.
Med ungdomlig energi vill Ung Omsorg finnas där för att äldre med funktionsnedsättningar ska
kunna ha en meningsfull fritid och social samvaro. De deltar vid promenader med äldre, läser högt
ur dagens tidning, spelar spel eller bara umgås ihop över en fika.
För Ung Omsorgs riktar sig mot ungdomar i högstadiet. För dessa ungdomar är det ofta första
extrajobbet. Målen med Ung Omsorg är bland annat att vara ett positivt inslag i omsorgen för
brukarna, en naturlig språngbräda ut i arbetslivet samt att skapa intresse hos ungdomar tidigt
gällande arbete inom vård och omsorg. Ung Omsorg hoppas att fler unga blir intresserade av att
engagera sig i välfärden framöver. Med nya ögon och ungdomlig energi vill de vara en del av
lösningen på framtidens välfärdsutmaningar genom att göra äldreomsorgen mer mänsklig och
attraktiv som ett framtida karriärval.

Ekonomi
Projektets kostnad presenteras i kommande projektdirektiv.
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§ 144
Ekonomisk uppföljning. Dnr SN 2017-70
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet arbetsutskottets förslag
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Anteckna informationen
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens controller redovisar ekonomisk uppföljning till och med juli 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
71 960
154 686
268 756
0
495 402
17 500
512 902

2 420
68 202
151 109
275 742
-2 541
494 932
20 622
515 554

0
123 369
268 875
458 257
0
850 501
30 000
880 501

Prognos
2017
2 500
121 369
265 375
465 257
-3 500
851 001
35 000
886 001

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

Avvikelse
mot budget
-2 420
3 758
3 577
-6 986
2 541
470
-3 122
-2 652

Kommentarer till driftredovisningen
Det redovisade resultatet efter juli månad visar ett överskott om 0,5 mkr, exklusive
försörjningsstödet. Det redovisade resultatet föregående år motsvarande period var 8,1
mkr, exklusive försörjningsstödet. Skillnaden mellan åren förklaras i återlämnad budget
avseende ej uppstartad verksamhet samt kostnadsdrivande volymökningar inom flertalet
områden, däribland hemtjänsttimmar, assistanstimmar 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 6,2
mkr.
Administrationen redovisar ett överskott om ca 3,8 mkr. Överskottet förklaras främst av
en ej fullt använd aktivitetspott inom äldreomsorgen (0,5 mkr), innestående pengar
avseende Region Hallands beroendeenhet (1,1 mkr) samt så har det betalats tillbaka ca 0,8
mkr avseende anpassningen i Ullared.
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Falkenbergs egenregi, exklusive hemtjänsten, redovisar ett överskott om ca 3,6 mkr.
Resultat förklaras av överskott hemsjukvården och rehab (0,9 mkr), vakanta chefstjänster
och ett redovisat överskott på behandlingsenheten.
Hemtjänst egenregi, redovisar efter perioden ett underskott om ca 2,4 mkr, vilket är ca
0,6 mkr bättre än föregående redovisning.
Myndighetsavdelningen redovisar efter juli månad ett underskott om 7,0 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 har börjat minska något, både gällande ”Barn och Unga”
och ”Vuxna”. Vilket har skapat ett något bättre budgetutrymme jämfört med första
kvartalet.
Även verksamheten personlig assistans redovisar ett underskott om 4,5 mkr.
Genomlysning av verksamheten är genomförd och det har visat sig funnits ”gömd statistik”
avseende beslutstimmar, som tidigare inte varit synligt. Denna ökning kommer att
redovisas i budgetberedningen med medföljande förklaring.
Budget för ej uppstartat verksamhet ligger även här, och uppgår för perioden till 6,2 mkr.
Detta innebär i realiteten ett underskott på Myndighetsavdelningen om ca 13,0 mkr.
Flykting och Integration (inkl. tolkverksamheten) redovisar ett överskott om ca 2,5
mkr. Överskottet beror delvis på omställning till Stödboende (med bibehållen ersättning).
Försörjningsstödet visar efter juli månad ett underskott om 3,1 mkr. Resultatet
föregående år motsvarande period visade ett justerat underskott om 2,3 mkr.
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§ 145
Budget 2018-2020. Dnr SN 2017-128
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet arbetsutskottets förslag
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Fastställa socialnämndens budgetförslag för verksamhetsåren 2018-2020
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen presenterar budgetförslaget för verksamhetsåren 2018-2020.

Yrkanden
Rie Boulund (M), Shlomo Gavie (C), Gunnar Andersson (S), Gert Persson (M), Maria
Larsson (C), Elisabet Karlsson (L), Ester Lindstedt-Staaf (KD), Kerstin Rosell (S), Irhan
Kasic (S), Kerstin Norrman (M), Tomas Jansson (V), Camilla Stiernflycht (M) och Monica
Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 146
Förvaltningschefen informerar
Socialchefen informerar inom följande områden:
-

-

-

Information om att förvaltningschefen undertecknat en avsiktsförklaring
tillsammans med FABO gällande Socialnämndens uppdrag avseende
blockförhyrning av bostäder i enlighet med socialnämndens beslut 2016-141.
Information om förvaltningens förhållningssätt gällande hanteringen av
entreprenörers fakturering avseende delegerad HSL-tid.
Information om rutiner gällande ensamkommande barn som fyllt 18 år. I enlighet
med tidigare rutiner kan ensamkommande barn som fyllt 18 år bo kvar i sitt boende
om särskilda skäl föreligger. Delegationsnivå för detta beslut är sociala utskottet.
Ny delegationsnivå för beslut gällande umgängesbegränsningar i LVU-ärenden.
Högsta förvaltningsdomstolen meddelade en dom 19 juni som innebär att beslut om
umgängesbegränsningar i LVU-ärenden inte får delegeras till utskott utan ska fattas
av socialnämnden.
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§ 147
Anmälningsärenden
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
2017-05-23
Lokaliseringsutredning för vård- och stödboende – ”etablering snabbspår” KS 2017-264

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
2017-06-08 § 41
Motion om försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom äldreomsorgen i
Falkenbergs kommun. Dnr KS 2016-422
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
2017-06-08 § 42
Medborgarförslag om 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön för personal inom
äldreomsorgen. Dnr KS 2016-446

KOMMUNSTYRELSEN
2017-06-13 § 170
Lokaliseringsutredning för Vård- och stödboende. KS 2017-264

KOMMUNSTYRELSEN
2017-06-13 § 151
Befolkningsprognos 2017-2031 KS 2016-172

KOMMUNFULLMÄKTIGE
2017-06-27 § 119
Delägarskap i Inera AB genom förvärv av aktier i bolaget. (AU § 142, KS § 158) KS 2017-167

KOMMUNFULLMÄKTIGE
2017-06-27 § 127
Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till
funktionshindrade, LSS. (AU § 146, KS § 173) KS 2017-256

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG
2017-08-04
Beslut – Frösunda Omsorg AB, har ansökt om tillstånd att bedriva bostad med särskild
service för vuxna i form av gruppbostäder enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS. Verksamheten ska heta Lundgrens väg 12
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INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG
2017-08-04
Beslut – Frösunda Omsorg AB, har ansökt om tillstånd att bedriva bostad med särskild
service för vuxna i form av gruppbostäder enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS. Verksamheten ska heta Alsins väg 3 A
INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG
2017-08-04
Beslut – Frösunda Omsorg AB, har ansökt om tillstånd att bedriva bostad med särskild
service för vuxna i form av gruppbostäder enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS. Verksamheten ska heta Bertevägen 17
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Sammanställning av rapporter Lex Maria
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Avvikelser klass 3 och 4 utredningar och Lex Maria-anmälningar
GEMENSAM NÄMND FÖR HEMSJUKVÅRD OCH HJÄLPMEDEL
2017-06-08
Utvärdering av överenskommelse och avtal gnhh daterad, 2017-06-08
Till sep i så fall
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§ 148
Anmälan av delegationsbeslut
Socialnämnden beslutar anteckna följande delegationsbeslut enligt listor.
A
B
D

3:1
3:1
3:12

E

3:13

F
G
H
I
J
K
N
O

3:18
3:21, 3:23
3:33, 3:35
3:36
6:1
7:1
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 bistånd i form av insats i öppen vård
Beslut om att utredning ska inledas
Beslut om att utredning inte ska föranleda någon åtgärd
Godkännande av faderskapsbekräftelse
Beslut om insats eller ersättning
Körkortsyttranden
Dödsboanmälan

35 (40)

Socialnämnden 2017-08-23

§ 149
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 § 447)
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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§ 150
Anmälan till tingsrätten om behov av särskilt förordnad
vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken och 10 § lag om
god man för ensamkommande barn (SU § 473)
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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§ 151
Anmälan till tingsrätten om behov av särskilt förordnad
vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken och 10 § lag om
god man för ensamkommande barn (SU § 474)
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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§ 152
Rapporter
Rie Boulund (M)
Kommunala pensionsrådet (KPR).
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§ 153
Övriga frågor
Inga övriga frågor
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