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§ 48 Dnr 2018/00007 700 

Aktuellt inom äldreboenden - information 

Socialnämndens beslut 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Bakgrund 
Verksamhetsansvarig för äldreboenden informerar vid dagens sammanträde 
nämndenom följande: 

- Ökad teknikanvändning på äldreboenden (Bike-around, ostörd tillsyn) 

- Heltid, Rörlig tid (RR)/grund 

- Tåstorp Demenscentrum, rekrytering m.m 

- Filmning, Stenstorp (brukare funktionsnedsättning) 

- Ung omsorg 
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§ 49 Dnr 2018/00005 040 

Tertialrapport per april 2018 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner upprättad tertialrapport med bilaga avseende 
handlingsplan inom IFO. 

2. Rapporten överlämnas till Kommunstyrelsen.       

Bakgrund 
Enligt Falköpings kommuns styrprinciper ska nämnderna genomföra 
tertialuppföljningar 3 gånger om året, den första per 30 april. Den nu 
upprättade tertialrapporten omfattar en ekonomisk uppföljning. 
Socialnämnden har två ekonomiska ramar, där Äldreomsorgsramen (ÄO) 
visar ett positivt utfall och Individ- och familjeomsorgsramen (IFO) visar ett 
negativt utfall i prognosen, det samlade resultatet mot budget landar på 11 
819 tkr. Som jämförelse kan nämnas att prognosticerat resultat vid samma 
tidpunkt  2017 var 19 624 tkr. Resultatet vid årets slut blev 18 788 tkr. 

I bilaga till tertialrapporten redogörs för en handlingsplan med olika insatser 
för att möta de ökade kostnaderna inom IFO. 

Förvaltningens tjänsteutlåtande är daterat 2018-05-08.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

Soc/ekonomi            
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§ 50 Dnr 2016/00114 750 

Rapport kring handlingsplan mot våld i nära relationer 
2017 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten kring handlingsplan mot 
våld i nära relationer 2017 och lägga den till handlingarna 

2. Socialnämnden beslutar att rapportering kring området Våld i nära 
relationer fortsättningsvis ej avrapporteras separat utan rapporteras via 
årsbokslut.         

Bakgrund 
Socialnämnden antog 2016-06-20 en handlingsplan för hur arbetet med våld 
i nära relationer ska bedrivas under 2016-2019. Samordnaren för våld i nära 
relationer ska årligen avge rapport till nämnden avseende åtgärder enligt 
följande plan.       

Förvaltningens tjänsteutlåtande är daterat 2018-02-13.  Socialnämndens 
arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-07, § 151. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Avd.chef IFO 

Soc/ekonomi           
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§ 51 Dnr 2018/00061 750 

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden antar föreliggande förslag till revidering av riktlinjerna för 
ekonomiskt bistånd, att gälla fr.o.m 2018-06-01                

Bakgrund 
Förvaltningen har utarbetat en riktlinje för handläggning av försörjningsstöd 
och ekonomiskt bistånd som vid sidan av rådande lagstiftning och praxis ska 
vara vägledande i handläggningen. 

De stora förändringarna jämfört med tidigare riktlinje är att riksnormen är 
höjd, vilket sker årligen, att hyrorna höjts i linje med de hyreshöjningar som 
varit samt att inkomsten av ersättning vid deltagande vid förvaltningens 
aktivitetscenter ej ska räknas in som inkomst.        

Förvaltningens tjänsteutlåtande är daterat 2018-05-14.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialchef 

IFO avd.chef 

IFO enhetschef stöd och försörjning 
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§ 52 Dnr 2018/00063 700 

Införande av gratis kaffe till personal enligt 
personalutskottets rekommendation 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att socialförvaltningens anställda ska erbjudas 
gratis kaffe/te under arbetstid från den 1 september 2018. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens personalutskott har i beslut 2018-03-28, § 12, överlämnat 
till nämnderna att undersöka förutsättningarna för att erbjuda gratis kaffe och 
te till anställda. En uppskattning av kostnaden för detta blir grov då vissa 
arbetsplatser har vanliga kaffebryggare och andra har mer avancerade 
kaffemaskiner.    

I socialförvaltningen finns idag drygt 1300 t.v anställda medarbetare. Det 
förekommer i begränsad omfattning att personalen idag dricker kaffe som 
förvaltningen bekostar och det handlar då framförallt om att fika tillsammans 
med brukare. Följande uppskattning bygger på två scenarier där den första är 
en lägre räknad kostnad då ett flertal medarbetare räknats bort utifrån redan 
befintligt fika med brukare och en högre kostnad där samtlig personal räknas 
med. Kostnaden per kopp är även det en uppskattning då en kopp med det 
lägst uppskattade priset är 1 kr och där en kopp från en mer avancerad 
kaffemaskin kan kosta flera kr.   

Vid en kostnad på 2 kr/kopp  

1. Räknat på 800 medarbetare blir totalkostnaden per år 1 248 tkr. 

2. Räknat på 1300 medarbetare blir totalkostnaden per år 2 028 tkr. 

Socialnämnden föreslås besluta att införa gratis kaffe för anställda från 1 
oktober.    

Förvaltningens tjänsteutlåtande är daterat 2018-05-02.  Socialnämndens 
arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-07, § 153. 

  

Paragrafen skickas till  
Socialchef 
Soc/ek 
KSPU f.k 
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§ 53 Dnr 2018/00024 700 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
LSS och SoL, kvartal 1 2018 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda 
gynnande beslut för kvartal 1, perioden 2018-01-01 till och med 2018-03-31 

2. Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige 
och kommunens revisorer.  

Bakgrund 
Socialnämnden har sedan den 1 juli 2006 en rapporteringsskyldighet enligt 
kapitel 16 § 6f Socialtjänstlagen (SoL). Rapporteringen gäller ej verkställda 
gynnande beslut enligt kapitel 4 § 1 Sol. Vidare har socialnämnden sedan 
den 1 juli 2008 en skyldighet enligt 28 f-h §§ LSS att rapportera beslut om 
bistånd enligt g § LSS som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott 
i verkställigheten överstiger tre månader. Rapporten ska ske till inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) som ansvarar för tillsynen gällande dessa beslut. 

Till kommunfullmäktige och kommunens revisorer ska socialnämnden en 
gång per kvartal lämna en statistikrapport över antalet gynnande beslut enligt 
kapitel 4 § 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut eller om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd besluten avser 
och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Det ska 
framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män.  

Förvaltningens tjänsteutlåtande, med rapportbilagor, är daterat 2018-04-17. 
Socialnämndens arbetsutskott har 2018-05-02, § 138, behandlat ärendet. 

  

 

Paragrafen skickas till  
KS/KF 

Revisorerna            



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9 (12) 
Sammanträdesdatum 

2018-05-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 54 Dnr 2018/00006 700 

Rapporter till socialnämnden  

Socialnämndens beslut 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Bakgrund 
Socialchefen lämnar information på följande punkter: 

- Saknas idag mellan 50-55 personer inom äldre och funktionsnedsättning 
inför sommaren.  

- KLG har avgett en avsiktsförklaring där vi sagt att förvaltningen ska 
prova nya metoder och samverkansformer för ökad social hållbarhet. 
Utgångspunkten är att det inte handlar om någon omorganisation utan 
att det handlar om hur vi inom kommunen arbetar tillsammans men 
också hur vi arbetar tillsammans med andra aktörer i civilsamhället. 
Arbetet ska bygga på att vi behöver ta tillvara tankar och ideér hos de 
som jobbar närmast våra kommuninvånare. Dotorp är området där vi vill 
prova detta nya arbetssätt och om det faller väl ut så är det ju något vi 
vill breddinföra. Detta är ett långsiktigt arbete som vi måste låta ta tid 
och där förvaltningen vill fokusera på våra basorganisationer och hur 
arbetet kan utvecklas där. 
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§ 55 Dnr 2018/00009 700 

För kännedom - diverse beslut och skrivelser  

Socialnämndens beslut 
1. Informationen noteras till protokollet 

Bakgrund 
Följande information lämnas till socialnämnden: 

- KF § 65 Revisionsberättelse för år 2017 

- KF § 71 Avgifter och bestämmelser om ersättningar till kommunen för 
personer med insatser inom socialtjänstområdet 

- IVO Beslut 2018-05-03 att avsluta ärende, Tillsyn av Ungdomsboendet 
Bergsliden 2 
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§ 56 Dnr 2018/00004 700 

Anmälan av delegationsbeslut  

Socialnämndens beslut 
1. Anmälan av delegationsbeslut noteras till protokollet.       

Bakgrund 
Beslut fattade med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 
socialnämnden. 

Delegationslistor  

Beslut fattade enligt delegation under perioden 2018-04-01 till 2018-04-30 i 
följande områden/ärendegrupper: 

 Individ- och familjeomsorg, 988 st  
 Äldre- och funktionsnedsättning, 309 st  
 Dödboanmälan, 11 st (period 170201-180502) 
 Jämkning dubbla boendekostnader, 5 st 
 Personalärenden, 18 st 
 Bisyssla, 1 st 
 Bostadsanpassning, 15 st  
 Alkoholärenden, 1 st 
 Utdelning fonder, 1 st 

 

Socialnämndens arbetsutskott - protokoll 

2018-05-02, 2018-05-07 

Handlingarna finns tillgängliga för socialnämnden på sammanträdet.       

  

 

            


