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Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Övriga närvarande

Justerare

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Falköpingssalen, Stadshuset klockan 09:00 — 11:32
Ajournering klockan 09:57 — 10:13

Sture Olsson (M), Ordförande
Rune Lennartsson (C), 1:e vice ordförande
Roger Lundberg (S), 2:e vice ordförande
Kovan Akrawi (S)
Lisbeth Ek (S)
Maria Henriksson (S)
Birgitta Lindh (C)
Mattias Olerot (KD), tjänstgörande ersättare
Emanuel Ström (KD)
Jonathan Kahrs (M)
Marita Ljus (SD)
Jonas Larsson (SD), §§ 71 — del av § 77
lowan Hedendahl (V)

Ingrid Schwanborg (S)
Maria Vångell Rehn (C)
Margareta Warrki Stomberg (M)
Kjell Bertilsson (S)

Ann -Britt Larsson (C)
Ing-Marie Larsson (L)
Albin Gilbertsson (SD)

Magnus Schedin, socialchef
Carin Karlsson, nämndsekreterare
Maria Johansson, enhetschef, § 71
Helena Broberg, förvaltningsjurist, §§ 72 — 73
Karin Stigner, SAS/verksamhetsutvecklare, § 74
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom, § 74
Viktoria Olander, ekonom, § 74

Roger Lundberg (S)
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Sture Olsson
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Paragrafer §§ 71 — 77

ANSLAGSBEVIS (

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2022-09-28

Justeringsdatum 2022-09-28

Anslaget är uppsatt 2022-09-28 — 2022-10-19

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen

Underskrift (be-g 4V(S'S

Carin Karlsson
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§71 Dnr 2022/00016

Verksamhetsinformation till socialnämnden -
Missbruksvården i Falköpings kommun

Socialnämndens beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfat tn ing

Enhetschef Maria Johansson informerar socialnämnden om arbetet med
missbruksvården i Falköpings kommun. Nämnden ges möjlighet att ställa
frågor.

Paragrafen skickas t i l l
Akt

signaturer Protokollsutdraget bestyrks

k J u s t e r a r n a s
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§72 Dnr 2021/00075

Förordnande beslutanderätt i vissa ärenden enligt LVU
och LVM för perioden 2022-10-01 - 2022-12-31

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att förordna enhetscheferna Sara Andersson och
Heidi Hansen samt förste socialsekreterare Antonie Bräuer till
beslutsfattare då nämndens beslut inte kan avvaktas gällande beslut om att
begära biträde av Polismyndigheten/Kriminalvården för att genomföra
beslut om vård eller omedelbart omhändertagande, 43 § 1 st, p. 2 LVU.

2 Förordnandet gäller perioden 2022-10-01 — 2022-12-31 eller, om
förändringar i ovan angivna personkrets sker, till dess frågan om
förordnande beslutas på nytt.

Bakgrund

Av 10 kap. 4 § socialtjänstlagen, SoL, framgår att många beslut med stöd av
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, inte får delegeras
till tjänsteperson. Däremot finns det i LVU stöd för att förordna ledamot och,
när det gäller begäran om biträde av Polismyndigheten/Kriminalvården för
att genomföra beslut om vård eller omedelbart omhändertagande enligt 43 §
1 st, p. 2 LVU, viss namngiven tjänsteperson att besluta om nämndens beslut
inte kan avvaktas. Syftet är att det alltid ska finnas någon som är
beslutsbehörig att tillgå.

Socialnämnden har tidigare (SN § 54/2021, SN § 116/2021 samt SN § 51/
2022) förordnat ordförande, förste och andre vice ordförande, enhetschef för
barn och unga, förste socialsekreterare samt handläggare vid socialjouren,
samtliga namngivna, som beslutsfattare när det gäller begäran om biträde av
Polismyndigheten/Kriminalvården för att genomföra beslut om vård eller
omedelbart omhändertagande.

Efter en omorganisation inför hösten 2022 handläggs ärenden gällande barn
och unga av två olika enheter. Enhetschefer för var sin enhet är Sara
Andersson och Heidi Hansen. De behöver därför förordnas som
beslutsfattare.

Sedan juni 2022 är Antonie Bräuer en av tre förste socialsekreterare för barn
och unga. De fungerar som arbetsledare och tar aktiv del i det löpande
arbetet vilket gör dem lämpliga som beslutsfattare i aktuell fråga.

Beslutsunder lag

• Socialnämndens arbetsutskott, § 310/2022

• Checklista barnperspektiv för socialnämnden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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• Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-09-13

Paragrafen sk ickas t i l l
Helena Broberg, förvaltningsjurist
Elisabeth Andersson, verksamhetschef
Sara Andersson, enhetschef
Heidi Hansen, enhetschef
Antonie Bräuer, 1:e socialsekreterare

Justerarnas signaturer k Protokollsutdraget bestyrks
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§73 Dnr 2022/00135

Antagande av delegationsbestämmelser för
socialnämnden

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens förslag till ändring
av socialnämndens delegationsbestämmelser.

2 Delegationsbestämmelserna gäller från och med den 1 oktober 2022 och
ersätter delegationsbestämmelserna antagna av socialnämnden den 21
april 2021, § 53

Bakgrund

Socialförvaltningen har under 2022 sett över socialnämndens
delegationsbestämmelser vilket ska ske löpande och minst en gång per år.
Eftersom dokumentet ska avspegla det verkliga behovet hos nämnden och
förvaltningen behöver arbetet kring delegationsbestämmelserna pågå
kontinuerligt.

Ett nytt förslag till delegationsbestämmelser har tagits fram. Förutom en del
förtydliganden samt språkliga ändringar och korrigeringar som inte medför
någon ändring i sak, föreslås i huvudsak följande större förändringar.

• En anpassning av delegater har gjorts utifrån var besluten som regel
fattas i praktiken, exempelvis när det gäller flera beslut till följd av
offentlighets- och sekretesslagen där ordningen på delegater har ändrats
så att biträdande förvaltningschef fattar beslut i första hand, i andra hand
förvaltningschef och i tredje hand förvaltningsjurist respektive
medicinskt ansvarig sjuksköterska

• Avsnittet gällande ekonomiärenden har anpassats till ett framtaget
förvaltningsövergripande förslag. Förslaget innebär en justering av vissa
beloppsnivåer anpassade till lagen om offentlig upphandling, LOU.
Förslaget innebär även en rad förtydliganden. Till följd av att det inte
uttryckligen regleras i Falköpings kommuns bestämmelser om
ekonomisk ersättning till förtroendevalda när sammanträdesarvode ska
utgå vid annan aktivitet än sammanträde ska beslut om sådant arvode
anses utgöra ett delegationsbeslut. Som delegat anges socialnämndens
ordförande. En komplettering har även gjorts med en delegationspunkt
gällande beslut att justera i nämndens verksamhetsplan då
kommunfullmäktige beslutat att förändra budgetramen under
innevarande år. Behovet av justeringar har aktualiserats bl.a. till följd av
fördelning av centrala lönepotter. Som delegat anges förvaltningschef.
Om det däremot är större förändringar som påverkar nämndens mål,

Justeramas signaturer-
Protokollsutdraget bestyrks
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inriktning, omfattning eller kvalitet måste dessa beslutas av nämnd med
hänvisning till delegationsförbudet i 6 kap. 38 § kommunallagen.

• Tidigare delegationsbestämmelser saknade bestämmelser gällande beslut
om att ansöka om bidrag från offentliga myndigheter till socialnämndens
verksamhet, såsom statsbidrag och bidrag från Migrationsverket. Detta
har därför lagts till. Delegat är i första hand ekonom på förvaltningen och
i andra hand biträdande förvaltningschef.

• En delegationspunkt gällande beslut att anta dokumenthanteringsplan har
lagts till för att underlätta hanteringen. I första hand ska beslut fattas av
biträdande förvaltningschef och i andra hand av förvaltningschef, detta
utifrån gällande ansvarsfördelning inom förvaltningen.

• Ett förvaltningsövergripande förslag gällande ärenden enligt
förvaltningslagen har tagits fram. Socialnämndens
delegationsbestämmelser innehåller sedan tidigare flera av dessa
delegationspunkter. Delegationspunkter för beslut gällande rättelse,
föreläggande att styrka sin behörighet eller avhjälpa brist samt att avslå
en skriftlig framställning om att avgöra ett ärende som inte har avgjorts
inom sex månader har emellertid lagts till. Vissa delegationspunkter har
även flyttats från andra avsnitt i delegationsbestämmelserna till avsnitt
2.1. som avser utredning förvaltningslagen.

• En anpassning har gjort utifrån de nya bestämmelser som följer av Lex
Lilla Hjärtat som trädde ikraft den 1 juli 2022. Nya delegationspunkter
har införts under avsnitt 3.2 som gäller beslut med stöd av LVU. Beslut
om provtagning av vårdnadshavare eller förälder vid umgänge eller vid
prövning av vårdens upphörande delegeras till socialnämndens
arbetsutskott. Det föreligger delegationsförbud till tjänsteperson. I
brådskande ärenden får beslut fattas av ordförande med stöd av
kommunallagens bestämmelse om ordförandebeslut. Beslut om
uppföljning vid upphörande av LVU-vård för dem under 18 år samt
beslut om upphörande av sådan uppföljning delegeras till förste
socialsekreterare. Därutöver har delegationspunkter gällande särskilt
övervägande av flyttningsförbud i samband med prövning av vårdens
upphörande förts in gällande såväl LVU- som SoL-placeringar i
familjehem (gällande unga under 18 år). Även här råder
delegationsförbud till tjänsteperson varvid beslutanderätten ges till
socialnämndens arbetsutskott.

• En delegationspunkt gällande fastställande av konsekvensbedömning
avseende dataskydd enligt artikel 35 GDPR införs. Som delegat anges
verksamhetschef.

Beslutsunder lag

• Socialnämnde,ns arbetsutskott, § 311/2022

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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• Tjänsteutlåtande, 2022-09-09

• Socialförvaltningens förslag till delegationsbestämmelser

• Checklista barnperspektiv för socialnämnden

Paragrafen sk ickas t i l l
Magnus Schedin, socialchef
Eva Olofsson, biträdande socialchef
Elisabeth Andersson, verksamhetschef
Helena Broberg, förvaltningsjurist
Intranät och hemsida

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

A")./
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§74 Dnr 2022/00131

Socialnämndens verksamhetsrapport per den 31
augusti 2022

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsrapporten per den 31
augusti 2022.

Bakgrund

Socialnämnden skall genomföra en delårsrapport per den 31 augusti enligt
kommunens riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning.

Socialnämnden har två ekonomiska ramar, där ramen för individ- och
familjeomsorg prognosticerar ett underskott. I enlighet med kommunens
styrprinciper rapporterar socialnämnden det prognosticerade underskottet till
kommunstyrelsen och bilägger en handlingsplan.

Beslutsunder lag

• Socialnämndens arbetsutskott, § 313/2022

• Prognos per augusti 2022

• Underlag antal placeringar och kostnader 2022, tertial 2, barn och unga

• Underlag antal placeringar och kostnader 2022, tertial 2, vuxen

• Tjänsteutlåtande, 2022-09-15

• Socialnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022

• Handlingsplan för verksamhet individ- och familjeomsorgen (IF0),
tertial 2 2022

• Checklista barnperspektiv för socialnämnden

Paragrafen sk ickas t i l l
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom
Viktoria Olander, ekonom
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
" ;

Protokollsutdraget bestyrks
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§75 Dnr 2022/00129

Antagande av dokumenthanteringsplan för
socialnämnden

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att anta föreslagen dokumenthanteringsplan för
socialnämnden.

2 Socialnämnden beslutar att den nya planen gäller från och med den 1
oktober 2022 och ersätter den kommungemensamma planen från 2017.

Sammanfat tn ing

Varje nämnd ska ha en dokumenthanteringsplan som anger hur nämndens
handlingar ska hanteras. Här anger nämnden hur handlingar ska gallras och
vart de förvaras. Dokumenthantingsplanen bygger på den
kommungemensamma mall som tagits fram av kommunarkivarie och
nämndsekreterargruppen samt SKR:s gallringsråd nr 5 och 6, som är
gallringsråd för Socialtjänsten och Hälso- och sjukvården

Bakgrund

Socialnämnden använder sig idag av den kommungemensamma
dokumenthanteringsplan som fastställdes 2017-07-27. Det har nu beslutats
att varje nämnd ska ha en egen dokumenthanteringsplan. Den
kommungemensamma dokumenthanteringsplanen också ofullständig och
svår att använda. Förvaltningen har därför arbetat fram ett förslag till
dokumenthanteringsplan för nämndens verksamhet.

Dokumenthanteringsplanen innehåller en del som är gemensam för hela
kommunen, där hantering av t ex nämndens handlingar, ekonomihandlingar
och personalhandlingar anges och en del som är specifik för nämndens
verksamhet, där hantering av de handlingar som bara finns hos
Socialnämnden regleras. I den gemensamma delen finns en gemensam mall
som tagits fram av kommunarkivarien och nämndsekreterargnmpen.
Förvaltningen har sedan arbetat fram ett eget förslag till
dokumenthanteringsplan för de nämndspecifika handlingarna. Den bygger på
Sveriges kommuner och regioners gallringsråd nr 5, Bevara eller gallra —
Råd för den kommunala Socialtjänsten m.m. samt gallringsråd nr 6, Bevara
eller gallra — Råd och patientjournaler och övrig dokumentation i
landsting/region och kommun.

I arbetet har de olika verksamhetsdelarna deltagit och synpunkter har
hämtats in för verksamhetschefer, enhetschefer, medicinska ansvarig
sjuksköterska samt specialistfunktioner som berörs av planen.

signaturer A J u s t e r a m a sProtokollsutdraget bestyrks
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Förvaltn ingens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att den föreslagna
dokumenthanteringsplanen uppfyller lagens krav samt ska fungerar som stöd
för de medarbetare som hanterar nämndens handlingar.

Finansier ing

Dokumenthanteringsplanen innebär inga ekonomiska konsekvenser för
nämnden.

Beslutsunder lag

• Socialnämndens arbetsutskott, § 313/2022

• Checklista barnperspektiv för socialnämnden

• Dokumenthanteringsplan för socialnämnden — PDF

• Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-09-09

Paragrafen skickas t i l l
Eva Olofsson, biträdande socialchef
Arkivet

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

..,-0-----,
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§76 Dnr 2022/00005

Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut för perioden
2022-08-01 — 2022-08-31.

Sammanfat tn ing

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till
socialnämnden.

Beslutsunder lag

Dele2ations1istor
Individ- och familjeomsorg — VIVA 181
Äldreomsorg och funktionsnedsättning — VIVA 645
Bostadsanpassningsbidrag 10
Jämkning dubbla boendekostnader 0
Tillståndsenheten i samverkan 1

Per sonal/anställningar
Tillsvidare 25
Visstid 14
Timanställda 25

Socialnämndens ar betsutskott
Socialnämndens arbetsutskott, 2022-08-01 § 236
Socialnämndens arbetsutskott, 2022-08-04 § 237
Socialnämndens arbetsutskott, 2022-08-17 §§ 238 —261
Socialnämndens arbetsutskott, 2022-08-31 §§ 262 — 269

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks


