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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 09:00 — 10:05

Beslutande Sture Olsson (M), Ordförande
Rune Lennartsson (C), 1:e vice ordförande
Susanne Larsson (S), 2:e vice ordförande
Kovan Akrawi (S), §§ 130 — 132, § 135 — 144
Ingrid Schwanborg (S), tjg ersättare
Kelesh Hussein (S)
Birgitta Lindh (C)
Emanuel Ström (KD), tjg ersättare
Anna -Sara Ståtenhag (KD)
Roger Sjödahl (M)
Marita Ljus (SD)
Jonas Larsson (SD)
lowan Hedendahl (V)
Jonathan Kahrs (M), tjg ersättare § 133 — 134

Ersättare Ann -Britt Larsson (C)
Åsa Lidån (MP)

Övriga närvarande

Justerare

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Organ

Magnus Schedin, socialchef
Eva Olofsson, biträdande socialchef
Maria Olsson, avdelningschef, §§ 130— 135
Maria Andersson, enhetschef, §§ 130— 135
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom, § 136
Viktoria Jeising, ekonom, § 136
Johan Magnusson, utredningssekreterare, § 137
Carin Karlsson, nämndsekreterare

Susanne Larsson

Carin Karlsson

Sture Olsson

7i/Viver
//Susanne Larsson

Paragrafer §§ 130-144

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Socialnämnden
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Justeringsdatum 2019-12-11

Anslaget är uppsatt 2019-12-11 — 2020-01-01
Förvaringsplats för
protokollet Socialförvaltningen

Underskrift

Carin Karlsson



FLAKÖPIng
Socialnämnden

Ärendelista

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(19)
Sammanträdesdatum
2019-12-11

§130 Dnr 28910
Ändring av barnbidrag enligt SB kap 106 6 §, 

 ..................................................................................3
§131 Dnr 28909

Ändring av barnbidrag enligt SB 106 kap 6 §, 
 .......................................................................................................4

§132 Dnr 28908
Övervägande av umgängesbegränsning enligt 14 § (1 st) LVU,

 .................................................................................5
§133 Dnr 28919

Övervägande om umgängesbegränsning enligt 14 § (1 st) LVU,
 .......................................................................6

§134 Dnr 28918
Övervägande om umgängesbegränsning enligt 14 § (1 st) LVU,

 ..........................................................................7
§ 135 Dnr 2019/00008 700

Verksamhetsinformation om ungdomsboendet till
socialnämnden ..................................................................................................8

§ 136 Dnr 2019/00005 700
Ekonomiuppföljning 2019 ................................................................................9

§ 137 Dnr 2019/00073 700
Internkontrollplan 2020 ..................................................................................10

§ 138 Dnr 2019/00090 730
Utredning om omfördelning av platser i särskilda boendeformer
för äldre ...........................................................................................................11

§ 139 Dnr 2019/00070 700
Entledigande av Arild Svensgam (SD) som ersättare i
socialnämndens arbetsutskott ......................................................................13

§ 140 Dnr 2019/00019 700
Val av ledamot till 1913 års Maltdrycksbolag understödsfond ....................14

§ 141 Dnr 2019/00012 700
Rapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL ......................15

§142 Dnr 2019/00021 700
Beslutshantering inom området medicintekniska produkter ......................16

§ 143 Dnr 2019/00004 700
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................18

§ 144 Dnr 2019/00009 700
Rapporter till socialnämnden .........................................................................19

Justerarnas signaturer, Protokollsutdraget bestyrks

/



Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(19)FLAKÖP1112

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2019-12-11

§ 135 Dnr 2019/00008 700

Verksamhetsinformation om ungdomsboendet till
socialnämnden

Socialnämndens beslut
1 Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund
Enhetschef Maria Andersson informerar nämnden om förvaltningens
ungdomsboende.

Paragrafen skickas till

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
- 5-..,
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§ 136 Dnr 2019/00005 700

Ekonomiuppföljning 2019

Socialnämndens beslut
1 Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund
Förvaltningsekonom Annelie Hedegård och ekonom Viktoria Jeising
infomerar nämnden om förvaltningens ekonomi.

Paragrafen skickas till
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 137 Dnr 2019/00073 700

Internkontrol lplan 2020

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till socialnämndens
arbetsutskott.

Bakgrund

Nämnden har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom
socialförvaltningen. I enlighet med Riktlinjerna för internkontroll ska
kontrollplanen revideras årligen.

Socialnämndens internkontrollplan (bilaga 1) 2020 innehåller nio kontroller,
varav fyra stycken som är kommungemensamma och fem stycken som är
endast för socialförvaltningen.

En riskanalys för socialförvaltningen har genomförts under 2019 som
resulterat i en ny kontrollpunkt, fyra kontrollpunkter som tagits bort och fyra
kontrollpunkter som kvarstår från föregående år.

Gemensamma kontr oller
1. Nämndsbeslut
2. Avtalssignering
3. Avtalsbevakning
4. GDPR

Socialförvaltningens kontroller
5. Förhandsbedömningar (IFO)
6. Förhandsbedömningar, orosanmälningar (IFO)
7. Biståndsbedömning äldreboende (Bistånd)
8. Personal som inte är delegeringsbar (HSL & Rehab)
9. Granskning av antal skador och kostnader på förvaltningens bilar

(Socialförvaltningen).

Tjänsteutlåtandet, daterat den 4 december 2019 , har utarbetats av ekonom
Viktoria Jeising.

Paragrafen skickas t i l l
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen
Revisionen
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

S---
( Y -



FMLKÖP!
Socialnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(19)
Sammanträdesdatum
2019-12-11

§ 138 Dnr 2019/00090 730

Utredning om omfördelning av platser i särskilda
boendeformer för äldre

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda och ge förslag på en
omfördelning av befintliga platser i särskilda boendeformer för äldre.

2 Förslag ska lämnas till socialnämndens sammanträde i februari 2020.

3 Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av totala
antalet boendeplatser för äldre. Reslutatet redovisas senast vid
nämndssammanträdet i juni 2020.

Bakgrund

Vid inledningen av 2020 har en omfattande förändring genomförts vad gäller
särskilda boendeformer för äldre. Detta bygger i huvudsak på följande beslut
av socialnämnden.

• Nybyggnat ion av Tåstor ps Demenscentr um, SN § 4/2016, med 70
platser för personer med demenssjukdom och 10 platser för
korttidsvistelse, samt dagverksamhet och tillagningskök. Inflyttning
sker i november och december 2019.

• Över syn av platser  för  äldr e i sär skilda boendefor mer , SN §
110/2018. Grunden för omflyttning av platser i syfte att fylla
Tåstorps demenscentrum med boende, där Ranliden och
Trädgårdsgatan 19-21 lades ned som äldre- och demensboenden,
samt där Katarinagårdens och S:t Olofsgatans demensplatser blev
äldreboendeplatser.

• Avveckling av ser vicelägenhet  som sär skild boendefor m, SN §
56/2019. Den 1 januari 2020 övergår tidigare biståndsbedömda 135
servicelägenheter från särskild boendeform till ordinära eller andra
boendeformer hos respektive hyresvärd.

Någon omfördelning mellan andelen platser i äldreboende respektive
demensboende gjordes inte i ovan nämnda beslut, utan syftade enbart till att
anpassa boendeplatserna till Tåstorps Demenscentrum.

Från och med 1 januari 2020 finns följande platser i särskilda boendeformer
för äldre.

Justerarnas signaturer
_

Protokollsutdraget bestyrks

--
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Platser  2020-01-01 Äldr eboende Demensboende Summa Andel platser
Falköpings tätort 115 86 201 5 4 %
Utanför Falköping 123 45 168 4 6 %
Sa. platser kommunen 238 131 369 100%
Andel Äbo/demens 64 % 36 % 100 %

Anm. Ovan avser särskilda boendeformer för äldre. För målgrupper under 65
år finns det särskilda boendeformer enligt SoL vid Warenbergsgatan och
Trädgårdsgatan 21 i Falköping, samt Kapellgatan och Vilskegården i Floby.
Dessa beaktas inte i denna översyn.

För valtningens bedömning
Under tiden som omflyttningarna planerats och genomförts har det tydligt
framkommit att ansökningarna till särskilt boende är betydligt flera till
demensboende än planerat.

Fram till och med oktober 2019 har 135 ansökningar om äldreboende
behandlats under året. Av dessa har 45 %, 60 st fått bifall till boende med
demensinriktning. 35 st av dem har fått erbjudande och övriga har ej fått det.
Andelen platser med demensinriktning utgör 36 %, vilket visar på att
andelen platser är lägre än andelen sökande som fått bifall.

Förvaltningens biståndsenhet arbetar samtidigt aktivt med frågan om
ansökningarna till särskilt boende och har fått i uppdrag att se över
utredningsprocessen. Målet är att bli ännu bättre på se möjligheterna till
kvarboende och att arbeta med förebyggande insatser.

Socialförvaltningen föreslår därför att Socialnämnden ger förvaltningen i
uppdrag att utreda och ge ett förslag på omfördelning av befintliga platser i
syfte att höja andelen platser för personer med demenssjukdom.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 22 november 2019, har utarbetats av
utredningssekreterare Johan Magnuson.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 450/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Johan Magnusson, utredningssekreterare

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 139 Dnr 2019/00070 700

Entledigande av Arild Svensgam (SD) som ersättare i
socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att entlediga Arild Svensgam (SD) från
uppdraget som ersättare i arbetsutskottet från och med den 1 januari 2020.

2 Socialnämnden beslutar att välja Jonas Larsson (SD) som ersättare i
socialnämndens arbetsutskott från och med den 1 januari 2020.

Bakgrund

Arild Svensgam (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
socialnämnden. Under Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november
2019 blev Arild Svensgam (SD) entledigad från sitt uppdrag i
Socialnämnden. Arild Svensgam är valt till ersättare i socialnämndens
arbetsutskott och ska således även entledigas från detta. Nyval av ersättare
till arbetsutskottet ska genomföras.

Yrkanden

Marita Ljus (SD) yrkar att välja Jonas Larsson (SD) till ersättare i
socialnämndens arbetsutskott.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Jonas Larsson (SD) 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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§ 140 Dnr 2019/00019 700

Val av ledamot till 1913 års Maltdrycksbolag
understödsfond

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att utse Lisbeth Ek (S) till ledamot i
fondstyrelsen för ett år, 2020-01-31 — 2021-01-31.

Bakgrund

Enligt stiftelsens stadgar ska socialnämnden utse en ledamot till fondens
styrelse för ett år, 2020-01-31 — 2021-01-31.

Yrkanden

Susanne Larsson (S) yrkar att välja Lisbeth Ek (S) till ledamot.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Lisbeth Ek (S) kan utses till ledamot och finner frågan
med ja besvarad.

Paragrafen skickas t i l l
Vald
Förvaltningsekonom

Justerarnas signaturer _ Protokollsutdraget bestyrks
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§ 141 Dnr 2019/00012 700

Rapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och
SoL

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda
gynnande beslut för kvartal 3 - 2019, perioden 2019-07-01 — 2019-09-30.

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 9 § 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.

Bilaga: Rapporterad statistik som avser kvartal 3, 2019.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 18 november 2019, har utarbetats av
utredare/administration Zahran Dabbagh.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 451/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Socialnämnden
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 142 Dnr 2019/00021 700

Beslutshantering inom området medicintekniska
produkter

Socialnämndens beslut

1 Socialnämndens föreslås besluta att ställa sig bakom förslag till förändrad
beslutsprocess gällande beslut om riktlinjer samt att beslut om
förändringar i produktanvisningarna får fattas av Västkoms direktör.

Bakgrund

Medicintekniska produkter är produkter som används för att:

• påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,

• påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett
funktionshinder,

• undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk process

Begreppet medicintekniska produkter innefattar ett mycket brett område av
produkter som är avsedda att användas inom alla former av hälso- och
sjukvård. Hit hör allt från enkla produkter som plåster och stetoskop till stora
avancerade system som till exempel magnetkameror och kirurgiska robotar.

Vilka medicintekniska produkter som används definieras i riktlinjer som är
gemensamma för alla 49 kommuner i Västra götalands regionen.

Förändringar i riktlinjer i handboken för medicintekniska produkter har
tagits upp i beredningsgruppen Handbok och sortiment och Ledningsrådet
för medicintekniska produkter. Därefter ska Västkoms styrelse
rekommendera kommunerna att berörd nämnd i respektive kommun ska
fastställa riktlinjerna. Produktanvisningar i handboken ska i sin tur fastställas
av utsedd ansvarig i respektive kommun efter rekommendation från
Ledningsrådet för medicintekniska produkter. Beslutsprocessen hos
kommunen kring förändringar i Handbok för personligt förskrivna
hjälpmedel är för närvarande otydlig och orimligt komplicerad. Därför
föreslås en förändring.

Förslaget är därför att besluten om riktlinjer framöver tas av VästKoms
styrelse. Styrelsen kan i sin tur delegera riktlinjerna till Västkoms direktör.
Beslut om produktanvisningar tas av VästKoms direktör. Föreliggande
förslag grundar sig i bedömningen att processen kring att förändringar av
riktlinjer och produktanvisningar är gedigen ur den aspekten att beredning,
förankring och dialog sker med vårdgivarrepresentanter ett flertal gånger
under processen. Förslagen bedöms därmed vara väl förankrade innan
Västkoms styrelse eller direktör fattar beslut om dem.

Justerarnas signaturer
--7''.

Protokollsutdraget bestyrks
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Förslaget på förändrad beslutprocess har varit uppe på MAS -nätverket i
Skaraborg, som inte har någon synpunkt på den förändrade
beslutshanteringen.

Socialnämnden gör bedömningen att det är positivt att förändringar i
riktlinjer och handbok kan gå snabbare än idag och att det är rimligt att
beslutsprocessen förenklas.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 21 november 2019, har utarbetats av
biträdande socialchef Eva Olofsson.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 452/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Skaraborgs kommunalförbund

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 143 Dnr 2019/00004 700

Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

1 Anmälan av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Delegationslistor
Beslut fattande enligt delegation under perioden 191101 — 191130 i följande
områden/ärendegrupper

Individ- och familjeomsorg: 1254 st
Äldreomsorg/funktionsnedsättning: 262 st
Dödsboanmälan: 0 st
Jämkning dubbla boendekostnader: 2 st
Personal/anställningar: tillsvidare 22 st, visstid 28 st
Bisyssla: 1 st
Bostadsanpassning:14 st
Utdelning fonder: 0 st
Avskrivning skuld: 0 st

Socialnämndens arbetsutskott — protokoll
2019-11-01 —2019-11-30

Handlingarna finns tillgängliga för socialnämnden under sammanträdet

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

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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