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§ 36 Dnr 2018/00005 040 

Ekonomiuppföljning 

Socialnämndens beslut 

1. Informationen noteras till protokollet.      

Bakgrund 

Förvaltningen redovisar det ekonomiska läget efter mars månad.     

  

 

Paragrafen skickas till  
Soc/ek            
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§ 37 Dnr 2018/00017 777 

Lex Sarah ärende - muntlig information 

Socialnämndens beslut 

1. Informationen noteras till protokollet.      

Bakgrund 

Socialförvaltningen har 2018-03-12 lämnat en anmälan - Lex Sarah, enligt 14 kap 

7 § SOL, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO:s dnr 8.1.2-10130/2018-2) 

om ett allvarligt missförhållande rörande ett barnavårdsärende inom individ- och 

familjeomsorgen.  

Förvaltningen har gjort en utredning i ärendet som lämnats till IVO. Vid dagens 

sammanträde får socialnämnden en muntlig information i ärendet.     

  

 

Paragrafen skickas till  
Handläggaren            
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§ 38 Dnr 2018/00037 700 

Beslut om dataskyddsombud för socialnämnden enligt 
GDPR, EU:s nya Dataskyddsförordning 

Socialnämndens beslut 

1.  Socialnämnden entledigar Mattias Olerot från uppdraget som 

personuppgiftsombud för Socialnämnden från och med 2018-05-25. 

2.  Socialnämnden beslutar att utse informationssäkerhetssamordnare Elinor 

Stenberg till dataskyddsombud för Socialnämnden, från och med 2018-05-25.      

Bakgrund 

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får 

behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas 

dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation). 

Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter 

nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige. En 

övergripande tanke med de nya reglerna är att tydligare betona att det företag, 

myndighet eller annan organisation som behandlar personuppgifter aktivt måste ta 

ansvar för att se till att förordningens regler följs och kunna visa det 

(ansvarsskyldighet).   

Dataskyddsombudet kommer att ersätta personuppgiftsombudets roll och ansvar. 

Ett dataskyddsombud kan ha ansvar för flera olika myndigheter. Det föreslås att 

samtliga nämnder i Falköpings kommun och Tidaholms kommun utser Elinor 

Stenberg som dataskyddsombud.       

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka 

att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att:   

 samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter,  

 kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument, 

samt  

 informera och ge råd inom organisationen.    

 

Tjänsteutlåtandet, daterat 2018-04-04 har utarbetats av biträdande socialchef 

Birgit Lagergren.  

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 111.    

  

Paragrafen skickas till  
Mattias Olerot 

Elinor Stenberg 

Datainspektionen 
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§ 39 Dnr 2017/00042 700 

Upphandling av nytt verksamhetssystem 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner framtagen ansökningsinbjudan. 

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta upphandlingsprocessen.      

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade i april 2017 att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta 

fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av nytt verksamhetssystem.  En 

projektorganisation har tagits fram innehållande styr- och projektgrupp med 

projektledare. I projektgruppen ingår även upphandlingsresurs från 

upphandlingsenheten, Skövde kommun. För att representera förvaltningens 

användargrupper skapades arbets- och referensgrupper. En grundlig förstudie har 

genomförts under 2017/2018 med tillhörande leverantörsvisningar. Under våren 

2018 har respektive grupp arbetat fram processbeskrivningar med tillhörande 

krav, detta har legat till grund för framtagen ansökningsinbjudan. Förvaltningen 

har även tagit kontakt och gjort studiebesök hos andra kommuner som nyligen 

upphandlat verksamhetsystem för att få råd kring upphandlingsförfarandet. Beslut 

har därefter tagits i styrgrupp om upphandling i två steg s.k. förhandlat förfarande 

med föregående annonsering. Första steget innebär att ansökningsinbjudan 

annonseras. De anbudssökande som uppfyller samtliga krav kommer att inbjudas 

till anbudsgivning i steg två. Fördelen med detta är att det ges en utökad möjlighet 

till dialog och att krav/kriterier kan uppfyllas bättre.  

Förvaltningen har upprättat ett tjänsteutlåtande 2018-04-04 i ärendet, till vilken 

förslag till Ansökningsinbjudan är bifogad.   

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2018-04-11, § 110.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialchef 

Bitr.socialchef 

IT-samordnare 

Utredningssekreterare            
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§ 40 Dnr 2018/00052 753 

Flytt av föreningsbidrag från socialnämnden till kultur- och 
fritidsnämnden  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att föreningsbidrag till 

anhörig-, patient-, frivillig-, samt pensionärsföreningar flyttas till kultur och 

fritidsnämnden. 

2. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att ändra riktlinjer för 

föreningsbidrag, Dnr. KS 2017/525 

3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att flytta budgeten, uppgående till 

90.000 kr för ändamålet till kultur- och fritidsnämnden.      

Bakgrund 

Socialnämnden utger årligen föreningsbidrag till anhörig-, patient-, frivillig-, samt 

pensionärsföreningar. Dessa bidrag är storleksmässigt förhållandevis små och det 

finns ett antal angivna krav för att kunna få dessa. Därtill har socialnämnden 

ingått avtal med vissa verksamheter och föreningar för att på ett tydligare sätt slå 

fast syfte, former samt budgetmässiga förutsättningar för samverkan. Detta har 

varit aktuellt vid samverkan med organisationer där bidragets storlek avgörs av 

omfattning och mål med den samverkan som framgår av avtalet. Av det följer att 

det då rört sig om storleksmässigt större belopp än vad som varit aktuellt vid 

föreningsbidrag.   

I Flerårsplan 2018-2020 gavs ett uppdrag att överflytta föreningsbidragen till 

Kultur och fritidsnämnden. Detta innebär att de föreningsbidrag som utgår till 

anhörig-, patient-, frivillig- samt pensionärsföreningar överflyttas till Kultur och 

fritidsnämnden i enlighet med beslutet i Flerårsplan 2018-2020. Storleken på 

bidragen uppgår årligen till 80.000 kr. Därtill överflyttas även 10.000 kr avseende 

administration av föreningsbidragen.    

De bidrag som utgår till organisationer och föreningar utifrån upprättade avtal 

hanteras även fortsättningsvis inom ramen för socialnämndens 

verksamhetsområden. Till ärendet bifogas listor på föreningar som idag är 

aktuella för föreningsbidrag och som därmed omfattas av övergången till kultur 

och fritidsnämnden.  

Tjänsteutlåtande, daterat 2018-04-05, har utarbetats av socialchef Magnus 

Schedin. Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 113.     

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Kultur- och fritidsnämnden f.k.           
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§ 41 Dnr 2016/00160 732 

Förändringar i avtal för utförare av hemtjänst enligt LOV 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden medger de förändringar av ägarförhållande som anmälts till 

nämnden avseende Systrarna Odhs Hemtjänst AB, org.nr. 556825-7884 och 

att upprättat avtal från 2017-07-26 om utförande av hemtjänst enligt lag om 

valfrihetssystem, LOV gäller oförändrat, samt 

2. Skriftliga utdrag på förändringar anmälda till Bolagsverket ska efter 

bolagsverkets godkännande snarast översändas till socialnämnden avseende 

bolagen, Curira AB, org.nr. 559080-8597 och Systrarna Odhs Hemtjänst AB, 

org.nr. 556825-7884.  

Bakgrund 

Socialförvaltningen har 2018-03-13 fått information om ändrat 

ägandeförhållande för Systrarna Odhs Hemtjänst AB, org.nr. 556825-7884. 

Av senast upprättat avtal från den 26 juli 2017 med Systrarna Odhs Hemtjänst 

AB om utförande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV framgår 

under punkt 5.12 att ”Avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person 

utan kommunens skriftliga medgivande”. Vidare framgår under punkt 4.5 att 

”Byte av verksamhetschef ska skriftligen anmälas till och godkännas av 

kommunen” 

 

Tjänsteutlåtandet, daterat 2018-03-19 har utarbetats av utredningssekreterare 

Johan Magnusson. 

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-04-11, § 112. 

  

 
 
Paragrafen skickas till      
Allas Assistans AB, Micke Rezadost 

Systrarna Odhs Hemtjänst AB 

Utredningssekreterare J Magnusson       
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 § 42 Dnr 2018/00007 700 

Information om Försörjningsstöd 

Socialnämndens beslut 

1. Informationen noteras till protokollet.      

Bakgrund 

Vid dagens sammanträde får socialnämnden en redovisning av verksamheten 

rörande ekonomiskt försörjningsstöd, bl a om hur man arbetar med att minska 

försörjningsstödet.      

  

 

Paragrafen skickas till  
IFO            
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§ 43 Dnr 2018/00061 750 

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Socialnämndens beslut 

1. Informationen noteras till protokollet.      

Bakgrund 

Socialförvaltningen håller på att ta fram nya reviderade riktlinjer för ekonomiskt 

bistånd. Vid dagens sammanträde får socialnämnden en muntlig information i 

ärendet. Ärendet kommer tillbaka till nämnden i maj månad för beslut.    

  

 

Paragrafen skickas till  
IFO            
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§ 44 Dnr 2018/00006 700 

Rapporter till socialnämnden  

Socialnämndens beslut 

1. Informationen noteras till protokollet.      

Rapporter 

- Uppföljning infopunkt från februari angående utredning kring ökade kostnader 

för personlig assistans på grund av försäkringskassans ändrade bedömningar. 

Förvaltningen kommer inleda en diskussion med Regionen kring detta nu och 

börja i Skaraborg. 

- Förvaltningen har i Skaraborg påbörjat ett arbete med Regionen för att skapa 

fungerande rutiner kring in- och utskrivning från slutenvården. Diskussionen 

började utifrån att läkemedelslistor visade sig vara inaktuella och att 

utvecklingen har snarare gått bakåt. 

- På nationell nivå så har Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) 

bett länen att peka ut de 10 viktigaste forskningsområdena inom socialtjänst. 

Detta kommer att diskuteras på nästa socialchefsgrupp. 

- Ny MAS efter Gunilla Hård blir Robert Eklund som nu arbetar i Vara där han 

arbetat som MAS de senaste åren. Han kommer i mitten på augusti. 

      

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialchefen            
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§ 45 Dnr 2018/00009 700 

För kännedom - diverse beslut och skrivelser m.m. 

Socialnämndens beslut 

1. Informationen noteras till protokollet.      

Bakgrund 

Följande information är utskickad till nämnden: 

- Brottsofferjouren Verksamhetsredovisning 2017 

- Personalutskottets beslut § 12/2018  

- SKL cirkulär 18:17 

- Statistik synpunkter kv.1 2018 

- Öppet brev från Yvonne Swerkersson angående hemtjänsten för äldre 

- Beslut KS § 73/2018 – utvärdering internkontrollen     
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§ 46 Dnr 2018/00004 700 

Anmälan av delegationsbeslut  

Socialnämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Beslut fattade med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

socialnämnden. 

Delegationslistor  

Beslut fattade enligt delegation under perioden 2018-03-01 till 2018-03-31 i 

följande områden/ärendegrupper: 

- Individ- och familjeomsorg, 1072 st  

- Äldre- och funktionsnedsättning, 319 st  

- Personalärenden, 43 st 

- Bisyssla, 0 st 

- Bostadsanpassning, 11 st  

- Alkoholärenden, 1 st 

- Utdelning fonder, 1 st 

 

Socialnämndens arbetsutskott - protokoll 

2018-03-28, 2018-04-03, 2018-04-11 

Handlingarna finns tillgängliga för socialnämnden på sammanträdet 
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§ 47 Dnr 26051  

Yttrande till Tingsrätten om särskilt förordnad 
vårdnadshavare (målnr T 1646-17) 

Socialnämnden beslutar 

1. Att anta föreliggande yttrande, daterat 2018-03-28, som sitt eget för att 

översända till Tingsrätten. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Bakgrund 

Tingsrätten har begärt att socialnämnden ska yttra sig i återupptaget mål kring 

fråga om särskild förordnad vårdnadshavare med anledning av att biologiska 

föräldrar sedan 180305 har gemensam vårdnad om barnet.  

Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande, daterat 2018-03-28.    

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2018-04-11, § 104.    

  

 

Paragrafen skickas till  
SN            

 


