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Kovan Akrawi (S)
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Ann -Britt Larsson (C), tjg ers
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Anette Andersson (S)
Maria Jern (L)
Jonas Larsson (SD)
Anette Larsson (SD)

Emanuel Ström (KD), tjg ers
Anna -Sara Ståtenhag (KD)
Roger Sjödahl (M)
Marita Ljus (SD)
Arild Svensgam (SD)
Asa Lidån (MP), tjg ers

Magnus Schedin, socialchef
Eva Olofsson, biträdande socialchef
Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef, § 123
Elisabeth Andersson, avdelningschef, § 123
Viktoria Jeising, ekonom, § 124
Carin Karlsson, nämndsekreterare

Susanne Larsson (S)
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§ 123 Dnr 2018/00068 730

Projekt Trygg hemgång

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att permanenta insatsen Trygg hemgång.

2 Socialnämnden beslutar att ytterligare minska antalet platser på
korttidsenheten med 8 platser.

Bakgrund

Falköpings kommun har i projektform prövat en ny insats för ordinärt
boende. Insatsen kallas Trygg hemgång och innebär en möjlighet för
personer att komma direkt hem från en sjukhusvistelse, eller kunna stanna
kvar i hemmet vid ett ökat vårdbehov, med stöd av kommunal omsorg
och/eller hälso och sjukvård under en begränsad period på 2 veckor. Under
utredningstiden på 2 veckor ges möjlighet för en mer korrekt bedömning av
framtida SoL och HSL insatser.

Vid projektets start den 2018-11-01 minskades korttidsenheten med 8
platser, platserna har inte behövts under projektets gång. Ca 90 brukare har
beviljats Trygg hemgång och merparten är mycket nöjda med insatsen.
Insatsen har varit avgiftsfri under projektettiden.

I alternativ 3 i bilaga "Rapport Trygg hemgång" redogörs mer detaljerat för
Socialförvaltningens förslag till beslut gällande Trygg hemgångs framtid.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 8 oktober 2019, har utarbetats av enhetschef
Anetthe Jovanovic Karlsson.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 385/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Akt
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 124 Dnr 2019/00005 700

Ekonomiuppföljning 2019

Socialnämndens beslut
1 Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund
Ekonom Viktoria Jeising informerar socialnämnden om förvaltningens
ekonomi.

Paragrafen skickas till
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 125 Dnr 2019/00070 700

Entledigande av Roger Sjödahl (M) från uppdraget som
ersättare i socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden entledigar Roger Sjödahl (M) från uppdraget som
ersättare i socialnämndens arbetsutskott från och med den 1 december
2019.

2 Socialnämnden beslutar att välja Maria Jern (L) som ersättare i
socialnämndens arbetsutskott från och med den 1 december 2019.

Bakgrund

Roger Sjödahl (M) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
socialnämndens arbetsutskott.

Yrkanden

Rune Lennartsson (C) yrkar att välja Maria Jern (L) till ersättare i
socialnämndens arbetsutskott.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Maria Jern (L) kan utses till ersättare i
socialnämndens arbetsutskott och finner frågan med ja besvarad.

Paragrafen skickas t i l l
Vald ersättare i socialnämndens arbetsutskott
Kansliet
Löneenheten
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 126 Dnr 2019/00086 700

Remiss "Riktlinje för förebyggande arbete med ANDTS-
frågor - alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel"

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att lämna nedanstående yttrande angående
riktlinje för förebyggande arbete ANDTS till
kommunledningsförvaltningen.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram en riktlinje för
förebyggande arbete ANDTS; alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har skickat riktlinjer på
remiss till samtliga nämnder.

Nämnden ställer sig bakom förslaget till riktlinje för förebyggande arbete
ANDTS och har inga förslag till ändringar jämfört med förslaget.

Socialnämnden ser positivt på att riktlinjen har koppling till såväl nationella
som lokala mål och att arbetet med ANDTS ses som en del av
folkhälsoarbetet.

Socialnämnden ser att riktlinjen ska kompletteras med en handlingsplan med
konkreta åtgärder för att nå riktlinjens mål.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 25 oktober 2019, har utarbetats av biträdande
socialchef Eva Olofsson.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 390/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Akt
Kommunledningsförvaltningen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

'.; .7
- ,.., ,

i



FMLKÖP1.9
Socialnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(10)
Sammanträdesdatum
2019-11-13

§ 127 Dnr 2019/00076 79

Remiss av förslag på ändringar i nämndernas
reglementen

Socialnämndens beslut

1 Socialnämndens beslutar att lämna nedanstående yttrande till
kommunledningsförvaltningen.

Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med förvaltningarna arbetat
fram ett förslag på reviderade nämndsreglementen. Förslaget är en
anpassning till Sveriges kommuners och landstings (SKLs) nya mall för
reglementen.

För socialnämndens del innebär det nya reglementet inga större förändringar,
utan är till större del förtydliganden och förenklingar av språket.

En nyhet i reglementet är att nämndens har möjlighet att uppdra åt ett
självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en anläggning
eller institution.

En annan förändring är att skrivelser, avtal och andra handlingar som
beslutas av nämndens ska undertecknas av ordförande och kontrasigneras av
förvaltningschef.

Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till nytt reglemente för
socialnämnden och har inga förslag till ändringar jämfört med förslaget.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 25 oktober 2019, har utarbetats av biträdande
socialchef Eva Olofsson.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 391/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Akt
Kommunledningsförvaltningen

Justerarnas signaturer

7

_ Protokollsutdraget bestyrks
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§ 128 Dnr 2019/00004 700

Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut
1 Anmälan av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

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

Delegationslistor
Beslut fattande enligt delegation under perioden 191001 — 191031 i följande
områden/ärendegrupper

Individ- och familjeomsorg: 1319 st
Äldreomsorg/funktionsnedsättning: 307 st
Dödsboanmälan: 0 st
Jämkning dubbla boendekostnader: 1 st
Personal/anställningar: tillsvidare 37 st, visstid 23 st
Bisyssla: 1 st
Bostadsanpassning:14 st
Utdelning fonder: 0 st
Avskrivning skuld: 0 st

Socialnämndens arbetsutskott — protokoll
2019-10-01 —2019-10-31

Handlingarna finns tillgängliga för socialnämnden under sammanträdet

Tjänsteutlåtandet, daterat den 5 november 2019 , har utarbetats av
nämndsekreterare Carin Karlsson.

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
-Ji
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§ 129 Dnr 2019/00009 700

Rapporter till socialnämnden

Socialnämndens beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Socialchef Magnus Schedin informerar nämnden om följande:

- Läkemedelsgranskning har genomfört på boenden. Apoteket AB har
gjort granskningen på uppdrag av MAS. Vi har generellt sett ett bra
resultat. I några läkemedelsrum behöver temperaturen ses över. Rutin
för skötsel av enskildas läkemedelsskåp ska arbetas fram.

- Upphandling av flyttfirma av boendeflyttar har genomförts. Det blir
samma firma som vid verksamhetsflyttarna. Flyttarna ska
genomföras under november och december.

- Upphandling av IT -system. Avtalsspärren upphörde den 28/10. Tieto
har begärt in Cambios upphandlingsdokument, men inte överklagat
beslutet. Vi har påbörjat processen med att skriva avtal med Cambio.

- FT ang IVO-anmälan om branden på Bergsliden. Falköpings Tidning
har kontaktat Magnus angående att en anmälan inkommit till IVO.
Det är en anhörig till den avlidne mannen som gjort anmälan till IVO
och ifrågasatt att enskilda får röka på våra boenden. Magnus har
svarat att vi inte kan förbjuda rökning utifrån att den är den enskildes
egen bostad. Processen efter en IVO-anmälan är att IVO antingen
hänvisar till oss och att vi ska göra en egen utredning eller att IVO
öppnar tillsyn och utreder. De kommer i så fall att komma med ett
beslut. Anmälan från IVO inkom till förvaltningen måndagen den 11
november.

En artikel i dagens tidning kring försörjningsstöd kommenteras.

Inflyttning på LSS-boendet på Dotorpsgatan 7. De enskilda fick
tillträde till lägenheterna fredagen den 1/11.

Den 14 november arrangeras en konferens om hedersrelaterat våld
och förtryck i Falköping. Det är ett samarrangemang mellan
Falköping, Skövde och Länsstyrelsen. Även utrikesdepartementet
medverkar.

- Lisbeth Ek (S) återkopplar från Rådet för funktionshinderfrågor.
Frågan som rådet ställer är 'Finns ett reglemente för Freja fritid?'.
Anteckningarna från mötet finns på kommnunens hemsida.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

i
/ —



FAKÖPLi
Socialnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(10)
Sammanträdesdatum

2019-11-13

- Den 30 oktober besökte den socialdemokratiska gruppen
Arbetsmarknadscenter i kommunen.

- Marita Ljus (SD) efterfrågar återkoppling i ett tidigare LSS-ärende.

Paragrafen skickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer Protokoilsutdraget bestyrks
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