FMLKÖPg9..2

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (22)

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Socialnämnden

Plats och tid

Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 09:00 — 11:45,

Ajournering 10:00 — 10:20

Beslutande

Sture Olsson (M), Ordförande
Rune Lennartsson (C), 1:e vice ordförande
Roger Lundberg (S), 2:e vice ordförande
Kovan Akrawi (S)
Lisbeth Ek (S)
Kelesh Hussein (S)
Birgitta Lindh (C)
Gary LinrAusson (KD)
Anna -Sara Ståtenhag (KD)
Roger Sjödahl (M)

Marita Ljus (SD), §§ 16 - 25
Jonas Larsson (SD)
lowan Hedendahl (V)
Anette Larsson (SD), tjg ers, § 26

Ersättare

Ingrid Schwanborg (S)
Jonathan Kahrs (M)
Anette Andersson (S)
Maria Henriksson (S)

Ann -Britt Larsson (C)
Emanuel Ström (KD)
Asa Lid&I (MP)

Övriga närvarande

Magnus Schedin, socialchef
Eva Olofsson, biträdande socialchef
Carin Karlsson, nämndsekreterare
Maria Olsson, avdelningschef, §§ 16— 18
Johan Magnusson, utredningssekreterare, § 20
Annelle Hedegård, förvaltningsekonom, § 21
Viktoria Jeising, ekonom, §§ 21 — 22

Justerare

Gary LinrAusson (KD)

Underskrifter

&ii-KArbk"..
Sekreterare

Carin Karlsson

Ordförande

Sture Olsson

Justerare

Gåry LinMusson

Paragrafer

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Justeringsdatum

2020-02-19

Anslaget är uppsatt

2020-02-19 — 2020-03-11

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen

Underskrift

(årto
Carin Karlsson

§§ 16 — 26
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Sammanträdesdatum

2020-02-19

Socialnämnden

Ärendelista
§16
§17

§ 18

§19

§ 20

§21
§ 22
§ 23

§24

§ 25
§ 26

Dnr 29061
Ändring av barnbidrag enligt SB 106 6 § ........................................................3
Dnr 29105
Nedläggning av faderskapsutredning enligt Föräldrabalken 2
kap. 7 § punkt 1 och 2 .......................................................................................4
Dnr 2020/00027 700
Barnkonventionen - ny lag 2020 ......................................................................5
Dnr 2020/00022
Entledigande av Susanne Berglund (S) från uppdraget som
ledamot i socialnämndens arbetsutskott och ersättare i
kommunala pensionärsrådet ...........................................................................6
Dnr 2019/00090 730
Utredning om omfördelning av platser i särskilda boendeformer
för äldre .............................................................................................................7
Dnr 2020/00021 700
Verksamhetsredovisning 2019 .......................................................................15
Dnr 2019/00089 700
Internkontrollrapport 2019 .............................................................................16
Dnr 2020/00025
Förordnande beslutanderätt, 2020-03-05 - 2022 ...........................................18
Dnr 2020/00029
Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen
vid biståndsenheten inom äldreomsorgen ...................................................20
Dnr 2020/00005 700
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................21
Dnr 2020/00006 700
Rapporter till socialnämnden .........................................................................22
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Sammanträdesdatum

2020-02-19

Socialnämnden

§ 18

Dnr 2020/00027 700

Barnkonventionen - ny lag 2020
So c ialn ämn d en s b eslu t
1 Informationen noteras till protokollet.
B ak g r u n d
Avdelningschef Maria Olsson informerar nämnden om att Barnkonventionen
blivit lag från och med den 1 januari 2020.

Paragrafen sk ic k as till
Akt

Justerarnas signaturer
..,
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Sammanträdesdatum

2020-02-19

Socialnämnden

§ 19

Dnr 2020/00022

Entledigande av Susanne Berglund (S) från uppdraget
som ledamot i socialnämndens arbetsutskott och
ersättare i kommunala pensionärsrådet
So c ialn ämn d en s b eslu t
1 Socialnämnden beslutar att entlediga Susanne Berglund (S) från
uppdraget som ledamot i socialnämndens arbetsutskott och ersättare i
kommunala pensionärsrådet.

2 Socialnämnden väljer Roger Lundberg (S) till uppdraget som ledamot i
socialnämndens arbetsutskott från och med den 24 februari 2020 till och
med den 31 december 2022.
3 Socialnämnden väljer Roger Lundberg (S) till uppdraget som ersättare i
kommunala pensionärsrådet från och med den 24 februari 2020 till och
med den 31 december 2022.
B ak g r u n d
Susanne Berglund, före detta Larsson, (S) har i en skrivelse avsagt sig
uppdraget som ledamot och 2:e vice ordförande i socialnämnden. Under
fullmäktiges sammanträde i januari fattade man beslut om att bevilja att
entledigandet, kommunfullmäktige § 18/2020, från och med den 11 februari
2020.
B eslu t sg ån g
Ordförande frågar om Roger Lundberg kan väljas till ledamot i
socialnämndens arbetsutskott och finner frågan med ja besvarad.

Ordförande frågar om Roger Lundberg (S) kan väljas till ersättare i
kommunala pensionärsrådet och finner frågan med ja besvarad.

Paragrafen sk ic k as till
Vald ledamot
Kansli
Lön

Justerarnas signaturer
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Sammanträdesdatum

2020-02-19

Socialnämnden

§ 20

Dnr 2019/00090 730

Utredning om omfördelning av platser i särskilda
boendeformer för äldre
So c ialn ämn d en s b eslu t
1 Socialnämnden beslutar att inom antalet äldreboendeplatser öka andelen
platser med demensinriktning med 25 %, från 131 till 164 platser.

2 För att genomföra ökningen av platser med demensinriktning besluta om
en inriktning där hela Bergsliden 1 får boendeplatser med
demensinriktning, genom att över tiden konvertera nuvarande 32
äldreboendeplatser på Bergsliden 1 (avd B och C) till platser med
demensinriktning och att under konverteringen ha intagningsstopp för
sökande utan demensinriktning.
3 Inför beslutad ombyggnad av äldreboendeplatser på Frökindsgården
bereda nuvarande boende (18-22 boende) en plats på Katarinagården
under ombyggnaden, och fr.o.m. mars månad ha intagningsstopp på
Frökindsgården och Katarinagården för den del som ska motsvara det
aktuella behovet vid tiden för omflyttning, samt
4 Under Frökindsgårdens ombyggnad anpassa antalet äldreboende -platser
till att totalt bli upp till 22 färre, totalt 347, och vid färdigställandet 8
fåne, totalt 361.
Sammanfattning
En utredning om översyn av antalet äldreboendeplatser kommer att presenteras för socialnämnden vid sammanträdet i juni 2020. Här presenteras en
delutredning vad gäller omfördelning av platser från äldreboende till
äldreboende med demensinriktning och anpassning av äldreboendeplatser i
samband med ombyggnad av Frökindsgården. Här följer en sammanfattning
av bakgrund och förslag.
•

•
•
•
•

Enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer har 586 personer av alla som
är 65 år och äldre och 191 personer av alla 90 år och äldre i Falköpings
kommun, en demenssjukdom. Antalet spås fördubblas fram till 2050.
Falköpings kommun har i jämförelse med andra kommuner bland det
högsta antalet äldre äldre av de som är 65 år och äldre, 30 %.
I Falköpings kommun finns det 131 platser med demensinriktning av
totalt 369 platser, vilket utgör 36 %.
Av antalet ansökningar till äldreboende har andelen med bifall till
boende med demensinriktning kontinuerligt ökat och är nu 47 %.
7-10 boende på korttid får inte permanent plats på äldreboende med
demensinriktning, vilket hindrar genomflödet i korttiden.

Justerarnas signaturer
(

W
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Sammanträdesdatum

2020-02-19

Socialnämnden

•

•

•

•

•

•

I januari 2020 finns 28 obelagda platser i äldreboende, varav 7 platser får
användas till korttidsplatser i väntan på mer permanenta plaster i boende
med demensinriktning.
Av ovanstående framgår att det finns stöd för att antalet platser i äldreboende med demensinriktning behöver öka, medan antalet rena
äldreboendeplatser behöver minska.
Utöver ökningen av antalet äldreboendeplatser med demensinriktning
behöver en utveckling ske med möjligheter till mer omfattande insatser i
ordinärt boende innan det blir aktuellt med äldreboende, den s.k.
kvarboendeprincipen. Något som ligger utanför denna utredning.
Föreslås att hela Bergsliden 1 omvandlas till äldreboende med demensinritning, genom att 32 äldreboendeplatser (avd. B och C) konverteras till
boende med demensinriktning, vilket gör att andelen platser med
demensinriktning ökar till drygt 45 %.
Ombyggnad av 18-22 äldre- och demensplatser vid Frökindsgården medför att det totala antalet platser minskar i motsvarande omfattning då ersättningsboende kan ges, t.ex. vid Katarinagården, där det finns obelagda
platser. Innebär en minskning av antalet äldreboendeplaster med ca 6 %
(347 platser) under ombyggnadstiden och 2 % (361 platser) därefter.
I denna delutredning sker inte någon övergripande översyn av platsantal
då det kommer att redovisas i den kommande utredningen i juni 2020.

B ak g r u n d
Socialnämnden gav den 22 november 2019 förvaltningen i uppdrag att
utreda och ge förslag på en omfördelning av befintliga platser i särskilda
boendeformer för äldre, samt en översyn av samtliga platser. Ett första
förslag ska lämnas till socialnämndens sammanträde i februari 2020. Detta är
en delredovisning inför den samlade översyn av äldreboendeplatser som ska
redovisas för socialnämnden vid sammanträdet i juni månad 2020.
Denna utredning har genomförts i samverkan med avdelningscheferna för
äldreboende, Marie Gustafson och gemensamma området, Elisabeth
Andersson.

Utveck lingen av demenssjuk domar bland äldr e
Av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demenssjukdom framgår att det
saknas entydiga uppgifter om hur många personer i Sverige som har en
demenssjukdom. Tidigare har man utifrån demografi och prevalensberäkningar uppskattat antalet till ungefär 160 000 personer. Ny epidemiologisk
forskning tyder på att förekomsten av demenssjukdom har minskat bland de
äldsta. Därför uppskattas antalet personer med demenssjukdom nu till mellan
130 000 och 150 000. Skattningen inkluderar inte personer med lindrig
kognitiv störning, som inte uppfyller de diagnostiska kriterierna på
demenssjukdom. Om man lägger till dessa personer är antalet sannolikt mer
än 200 000.
..

Justerarnas signaturer
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2020-02-19

Socialnämnden

Risken att insjukna i demenssjukdom ökar med stigande ålder. Åtta procent
av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller
äldre har en demenssjukdom. Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000
svenskar i en demenssjukdom och ungefär lika många med demenssjukdom
dör. Antalet personer med demenssjukdom kommer att öka efter 2020, när
det stora antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår en hög ålder.
Fram till år 2050 förväntas antalet personer med demenssjukdom nästan
fördubblas, vilket innebär en stor framtida utmaning för samhället.
Befolkningssammansät t ning och ut veckling
Befolkning
Totalt
65 år och äldre
Andel 65+
Antal demens 65+
80 år och äldre
Andel 80+
Andel 80+ av 65+
90 år och äldre
Antal demens 90+

2016
32 806
7 134
21,7%
570
2 122
6,5 %
29,7 %
384
188

2018
33 155
7 239
21, 8%
579
2 153
6,5 %
29,7 %
376
184

2017
33 077
7 187
21, 7%
575
2 130
6,4 %
29,6 %
370
181

2019
33 185
7 319
22,1 %
586
2 194
6,6 %
30,0 %
390
191

I kommande utredning ska befolkningsutvecklingen bland äldre analyseras
ytterligare.
Andel 80 år och äldr e av antalet 65 år och äldr e

."
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Falköping är en av kommunerna i landet som har bland den högsta andelen
80 år och äldre av alla som är 65 år och äldre. Högst i Västra Götaland.

Platser i sär skilda boendefor mer
Utgångspunkten för insatser med hjälp och stöd är att det sker i den ordinarie
bostaden så långt det är möjligt, den s.k. kvarboendeprincipen. Det är först
när kvarboende inte är möjligt som det kan behövas särskilda boendeformer,
äldre- eller demensboende.

Protokollsutdraget bestyrks

Justerarnas signaturer
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Sammanträdesdatum
2020-02-19

Socialnämnden

Utmärkande för Falköpings kommun är att tillgången på platser i särskilda
boendeformer varit relativt goda. Detta framgår bl.a. av följande mått.
Andelen hemtjänsttagar e 65 år och äldr e i or dinär t boende med 120
beviljade timmar hemtjänst eller mer per månad, i Västr a G ötalands
kommuner 2018.

Piket 3)

------------------------------------111111111111
Falköping har en relativt liten andel 65 år och äldre med omfattande
hemtjänstinsatser i ordinärt boende. En faktor som delvis kan påverka detta
är att servicelägenheterna räknats till särskilda boendeformer, trots att
hemtjänsten utfört hjälpen, och ingår då inte i diagrammet ovan.

Väntetid i antal dagar fr ån ansökningsdatum till för sta er bjudet
inflyttningsdatum till sär skilt boende, medelvär de i Västr a Götalands
k ommuner 2019

Falköping

II
Sökande till särskilt boende i Falköping kan i jämförelse med andra
kommuner relativt fort få tillgång till boendeplats. Sammantaget kan de
värden som anges tyda på att möjligheterna till att få service, stöd och vård i
den ordinarie bostaden inte prövats framför möjligheten att få plats i särskilt
boende. Utanför denna utredning pågår därför ett uppdrag inom äldreomsorgen att utveckla kvarboendeprincipen i handläggningen av ansökningar
till särskilt boende.

Justerarnas signaturer
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Sammanträdesdatum

2020-02-19

Socialnämnden

Vid inledningen av 2020 har socialnämnden genomfört en omfattande
förändring vad gäller de särskilda boendeformerna för äldre. Tidigare 135
biståndsbedömda servicelägenheter för äldre har övergått till att bli andra
ordinarie boendeformer.
Genom fårdigställandet av Tåstorps Demenscentrum i slutet av 2019 har
Falköpings kommun stärkt möjligheterna för demenssjuka att få vård och
omsorg. Dels med 70 permanenta boendeplatser och dels med 10 platser för
korttidsvistelse, samt dagverksamhet och tillagningskök.
Inför öppnandet av Tåstorps Demenscentrum beslutade socialnämnden om
en översyn av platser i särskilda boendeformer. Avsikten med översynen var
att göra en omflyttning av platser i syfte att fylla Tåstorps Demenscentrum
med boende, där Ranliden och Trädgårdsgatan 19-21 lades ned som äldreoch demensboenden, samt där Katarinagårdens och S:t Olofsgatans
demensplatser blev äldreboendeplatser.
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.
Platser 2020-01-01
Demen sb oen d e
Sum m a Andel platser
Äldr eboende
201
54 %
86
115
57 %
43 %

Falköpings tätort
Andel Äbo/demens
46 %
45
168
123
Utanför Falköping
27 %
73 %
Andel Äbo/demens
100%
131
369
238
Sa. platser kommunen
36 %
Andel Äbo/demens
64 %
Anm. Ovan avser särskilda boendeformer för äldre. För målgruppen under 65 år finns det
särskilda boendeformer enligt SoL vid Warenbergsgatan 22 och Trädgårdsgatan 21 i
Falköping, samt Kapellgatan och Vilskegården i Floby. Dessa beaktas inte i denna översyn.

Ansökan till särskilt boende
En ansökan till demens- eller äldreboende leder antingen till avslag eller till
bifall. Om det blir bifall till ansökan ska den enskilde inom tre månader ges
ett erbjudande om plats utifrån det beslut som givits. Det kan av olika
anledningar innebära att beslutet inte alltid kan verkställas omedelbart. Dels
ska det finnas lediga platser i den form som den enskilde sökt och dels kan
den enskilde ha önskemål om att få bo på ett visst demens- eller äldreboende. När det inte går att tillgodose den enskildes önskemål i tid så uppstår
det en kö. Dessutom finns det en intern flyttlista i de fall den enskilde flyttar
till ett inte önskat demens- eller äldreboende, men därefter vill få erbjudande
om flytta till ett önskat boende.
Här redovisas beslutssituationen, ansökningar med bifall till demens- och
äldreboenden under 2019. Det görs även jämförelser med de mätningar som
gjordes mellan 2013-2018.
Justerarnas signaturer
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Socialnämnden

Boendetyp
År

Antal äldr eboende

Andel äldr e- Antal demens- Andel demens- Summa antal
boende
boende
boende
boende

2019

87

53%

76

47%

163

2018

100

62%

62

38%

162

2015
2014

123
106

67%
67%

61
52

33%
33%

184
158

2013

111

74%

38

26%

149

Det är tydligt att en omsvängning skett under 2019 vad gäller beslut om
bifall till demens- och äldreboenden. Andelen ansökningar med bifall till
äldreboende med demensinriktning har ökat markant, samtidigt som det
minskar till äldreboende. Totalt antal ansökningar med bifall är i stort sett
oförändrat jämfört med 2018.
Under 2019 har 163 ansökningar om bifall till äldreboende behandlats. Av
dessa hade 47 %, 76 st. fått bifall till boende med demensinriktning. 48 st.,
63 % av dem har fått erbjudande som de tackat ja till vid första erbjudandet.
21 st., 28 % har ej fått erbjudande. Övriga 7 st., 9 % har tackat nej/inväntar
mer anpassat boende.
Andelen platser med demensinriktning utgör 36 %, vilket visar på att
andelen platser är lägre än andelen sökande med bifall, 47 %.
Därtill finns det 7-10 på korttidsplats i väntan på permanent plats i demensboende, som hindrar flödet i korttidsverksamheten. 7 flyttar till
Katarinagården på korttidsplats för att klara det tillfälliga behovet. De ska
sedan flytta till en permanent bostad i takt med att det finns lediga.
I nte belagda platser i äldr eboende
Genom förändringen med en minskning av ansökningar till äldreboende har
det uppstått att det blir tomplatser på äldreboendena. Den 9 januari fanns det
28 platser i äldreboende, 12 %, som inte var belagda.
Boendeenhet

Boendeenhet
Bergsliden 1
S:t Olofsg 11
Trätorget
Katarinagården

Antal platser
3
1
1
2 (avd 2) 8 (avd 3)

Boendeenhet
Frökindsgården
Floby äbo
Stenstorp
Elvagården

Antal platser
0
0
4
2

Av 28 obelagda platser fanns 17 på Katarinagården. Under januari/februari
2020 har 7 platser ianspråktagits för korttidsplatser under en begränsad tid.
Katarinagården har påverkats mer än andra äldreboenden på grund av den
ändrade inriktningen och en större andel som flyttade i samband med

Justerarnas signaturer
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-02-19

omflyttningarna till Tåstorps Demenscentrum. Sammantaget finns det kring
21 obelagda äldreboendeplatser
För valtningens slutsatser och bedömning
Inom Falköpings kommun finns det efter genomförandet av omflyttningarna
till Tåstorps Demenscentrum 131 platser med demensinriktning. Därtill finns
det 238 äldreboendeplatser, alltså 369 platser sammanlagt. Andelen demensplatser utgör 36 %. Av 163 ansökningar med bifall till särskilt boende vid
biståndsenheten så avser 76 stycken, 47 % bifall till äldreboende med
demensinriktning.
Andelen ansökningar med bifall till demensboende har ökat påtagligt, men i
samband med besluten om anpassning till Tåstorps demenscentrum har det
inte gjorts några förändringar i relationen mellan demensboende och
äldreboende. Andelen platser i demensboende behöver öka. En omflyttning
av en avdelning med 32 platser från äldreboende till demensboende ökar
andelen demensboendeplatser till 45 %.
En annan förändring är att beslut tagits om ombyggnad av Frökindsgården,
med start under andra halvan av 2020. En ombyggnad innebär att 36 platser
minskas till 28 platser varav 10 med demensinriktning. I den del som avser
ombyggas finns 18 platser med lika många boende. Därtill finns det 4
boendeplatser som ligger i nära anslutning, vilka även de kan komma att
påverkas av ombyggnationen. Vid en ombyggnad behöver dessa, upp till 22
boende beredas plats på andra boenden, samtidigt som platsantalet minskar
med 8 platser. Genom borttagandet av 8 äldreboendeplatser ökar andelen
demensboendeplatser något och det totala antalet platser minskar till 361.
Platser 2021-07-01
Falköpings tätort
Andel Äbo/demens
Utanför Falköping
Andel Äbo/demens
Sa. platser kommunen
Andel Äbo/demens

Äldr eboende Demensb oend e Summa Andel platser
201
56%
118
83
59 %
41 %
45
160
44%
115
28 %
72 %
100%
163
361
198
55 %
45 %

För att öka andelen demensboendeplatser anses det lämpligast att ianspråkta
2:a och 3:e våning på Bergsliden 1, även kallad 1B och 1C. Det finns redan
en avdelning på 1:a våning med 16 demensboendeplatser och i översynen
inför omflyttningen av demensplatser till Tåstorps demenscentrum ansåg
Bergsliden 1 (utöver Tåstorp) mest lämpad inom Falköpings tätort att
fortsätta bedriva demensvård på.
Idag har flera av de som bor på Bergsliden 1B och C redan flyttat från andra
delar av kommunens äldreboenden som upphört, t.ex. Ranliden, varför det
vore oklokt att besluta om att Bergsliden 1B och C ska omvandlas till
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demensboende vid en given tidpunkt. Mot bakgrund av detta förslås att det
beslutas om ett inriktningsbeslut där Bergsliden 1B och C ska omvandlas till
demensboende i takt med att nuvarande boende med äldreboendeplats flyttar
ut. Därav behövs även intagningsstopp på Bergsliden 1B och C för de som
behöver äldreboende.
Genom ombyggnationen av Frökindsgården behöver 18-22 boendeplatser
utrymmas under andra halvåret av 2020, och anpassas till 10 boendeplatser
knappt ett år längre fram. Genom att det uppstått tomplatser på Katarinagården föreslås att det planeras för en överflyttning från Frökindsgården till
Katarinagården inför ombyggnationen. Av dessa skäl behöver det beslutas
om intagningsstopp på Frökindsgården och Katarinagården (för den del som
ska motsvara mottagandet).
De i denna utredning lämnade förslagen utgör en del i den uppkomna
situationen med att tillgodose det ökade behovet av platser med
demensinriktning och ett minskat behov av äldreboendeplatser. Här sker
dock inte någon övergripande översyn av platsantal då det kommer att
redovisas i den kommande utredningen i juni 2020.
Finansier ing
Anpassning till beslutade förändringar får ske i nuvarande och kommande
års budget.
Tjänsteutlåtandet, daterat den 31 januari 2020, har utarbetats av
utredningssekreterare Johan Magnusson.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 43/2020.

Paragrafen sk ic k as till
Marie Gustafson, avdelningschef
Elisabeth Andersson, avdelningschef
Johan Magnusson, utredningssekreterare
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§21

Dnr 2020/00021 700

Verksamhetsredovisning 2019
So c ialn ämn d en s b eslu t
1 Socialnämnden antar upprättat förslag till verksamhetsredovisning för
2019.

2 Socialnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om att ombudgetera
1.000 tkr av investeringsmedlen för 2019 till 2020.
Bak gr und
Socialnämnden skall årligen upprätta en verksamhetsredovisning som
redogör för det gångna årets målarbete och ekonomiska utfall.
Verksamhetsredovisningen bifogas tjänsteutlåtandet.

Under 2019 öppnades Tåstorps demenscentrum. Inför detta beviljades
socialnämnden 11.200 tkr i investeringsmedel för inventarier, datorer med
mera. Inflyttningen blev framflyttad vilket ledde till att alla inköp inte hann
göras under 2019. Med anledning av detta ansöker socialnämnden om att få
ombudgetera 1.000 tkr till 2020 för att slutföra inköpen av inventarier.
Tjänsteutlåtandet, daterat den 3 februari 2020, har utarbetats av
förvaltningsekonom Annelie Hedegård.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 41/2020.

Paragrafen sk ic k as till
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom
Viktoria Jeising, ekonom
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
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§ 22

Dnr 2019/00089 700

Internkontrollrapport 2019
So c ialn ämn d en s b eslu t
1 Socialnämnden beslutar att anta rapport över utförd internkontroll 2019.
B ak g r u n d
Nämnden antog årets internkontrollplan 2019-02-20. I korthet ingår följande
kontrollåtgärder i planen:
G emensamma kont r oller
1.
2.
3.
4.

Nämndbeslut
Avtalssignering
Avtalsbevakning
Utbetalningar

Socialför valtningens kontr oller
5. Förhandsbedömningar (IFO)
6. Biståndsbedömning äldreboende (Bistånd)
7. Städrutin nyckelfritt låssystem (Hemtjänst)
8. Personal som inte är delegeringsbar (HSL & Rehab)
9. Bristande utrustning i fordon för transport av brukare
(Funktionsnedsättning)
10. Hantering av obokad tid (Äldreboende)
11. Granskning av antal skador och kostnader på förvaltningens bilar
(Socialförvaltningen)
12. Granskning av fakturahanteringen (Socialförvaltningen)
För valt ningens bedömning
Under 2019 har socialförvaltningen genomfört internkontroll i huvudsak
enligt upprättad internkontrollplan.
Utfallet av kontrollerna är överlag goda och inga allvarliga brister har
upptäckts.
Följande förbättringsområden har framkommit i kontrollerna:

Justerarnas signaturer
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•

Skriva rutinbeskrivningar för hantering av utbetalningar i
socialförvaltningens verksamhetssystem.

•

Ta fram ett dokumentstöd till handläggare där det tydligt framgår
vilka delar som ska inkluderas i en förhandsbedömning.
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 31 januari 2020, har utarbetats av ekonom
Viktoria Jeising.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 42/2020.

Paragrafen sk ic k as till
Akt
Ekonomi
Revision
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§23

Dnr 2020/00025

Förordnande beslutanderätt, 2020-03-05 - 2022
So c ialn ämn d en s b eslu t
1 Socialnämnden beslutar att förordna Sture Olsson (M), ordförande, Rune
Lennartsson (C), vice ordförande och Roger Lundberg (S), andre vice
ordförande till beslutsfattare i frågor där nämndens beslut inte kan
avvaktas i enlighet med följande förteckning
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Beslut om omedelbart omhändertagande, 6 § LVU
Beslut om att ett omedelbart omhändertagande ska upphöra, 9 § LVU
Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under
vårdtiden, 11 § första stycket LVU
Beslut om att den unge får vistas i det egna hemmet, 11 § andra
stycket LVU
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud, 27 § LVU
Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra, 30 § LVU
Beslut om att begära biträde av polismyndighet för att genomföra
läkarundersökning av den unge, 43 § första stycket LVU
Beslut om att begära biträde av polismyndighet för att genomföra
beslut om vård eller omedelbart omhändertagande, 43 § andra stycket
LVU
Beslut om omedelbart omhändertagande, 13 § LVM
Beslut om att begära biträde av polismyndighet för att föra en
missbrukare till beslutad läkarundersökning, 45 § första stycket LVM
Beslut om bistånd till barn och unga i form av placering/omplacering
utanför kommunens egna verksamhet, 4 kap. 1 § SoL

2 Förordnandet gäller perioden 2020-03-05 — 2022 eller, om förändringar i
ovan angivna personkrets sker, till dess frågan om förordnande beslutas
på nytt.
Bak gr und
Vissa beslut enligt LVU och LVM får, om socialnämndens beslut inte kan
avvaktas, fattas av nämndens ordförande eller någon annan ledamot som
nämnden har förordnat. Detta är inte att se som en delegation i sedvanlig
ordning utan ett förordnande där beslutshavarna ska namnges. Det är således
inte möjligt att delegera till viss funktion.
I tidigare gällande delegationsbestämmelser har ordförande, vice och andra
vice ordförande namngetts. Delegationsbestämmelserna i stort bygger
emellertid på att beslutanderätten ges till olika funktioner inom
nämnden/förvaltningen, inte vid namn utpekade personer.
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I samband med att delegationsbestämmelserna senast reviderades den 24
oktober 2018 angavs istället i allmänna bestämmelser punkten 9 att "behörig
beslutsfattare i rollen som ordförande, vice ordförande samt andre vice
ordförande framgår av särskilt förordnande". Vid respektive punkt angavs
funktionerna som delegat kompletterat med upplysningen "* Namngivna
genom särskilt förordnande".
Socialnämnden i Falköpings kommun har valt samma tillvägagångssätt när
det gäller placeringar/omplaceringar av barn och unga enligt
socialtjänstlagen utanför kommunens egen verksamhet.
Tjänsteutlåtandet, daterat den 31 januari, har utarbetats av nämndsekreterare
Carin Karlsson.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 44/2020.

Paragrafen sk ic k as till
Sture Olsson, ordförande
Rune Lennartsson, 1:e vice ordförande
Roger Lundberg, 2:e vice ordförande
IFO
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§24

Dnr 2020/00029

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt
socialtjänstlagen vid biståndsenheten inom
äldreomsorgen
So c ialn ämn d en s b eslu t
1 Socialnämnden beslutar att anta riktlinje för handläggning av ärenden
enligt socialtjänstlagen vid biståndsenheten inom äldreomsorgen.
Bak gr und

Med anledning av att nämnden nu erbjuder dagverksamhet alla dagar i
veckan, att "trygg hemgång" permanentats och att serviceboende upphört
som en insats har det uppstått ett behov av att revidera biståndsenhetens
riktlinjer för handläggning.
De justeringar som gjorts i riktlinjerna är, förutom ovanstående, några
mindre ändringar, t ex att Äldres behov i centrum nu heter Individens behov
i centrum, IBIC.
De nya riktlinjerna innebär ingen förändring i inriktning eller arbetssätt, utan
enbart en anpassning till de beslut som socialnämnden fattat tidigare.
Tjänsteutlåtandet, daterat den 4 februari 2020, har utarbetats av biträdande
socialchef Eva Olofsson.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 45/2020.

Paragrafen sk ic k as till
Akt
Biståndsenheten
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§ 25

Dnr 2020/00005 700

Anmälan av delegationsbeslut
Soc ialnämndens beslut

1 Anmälan av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.
Bak gr und

Beslut fattade med stöd av gällande delegationsordning anmäls till
socialnämnden.
Delegationslistor
Beslut fattade enligt delegation under perioden 2020-01-01 till 2020-01-31 i
följande områden/ärendegrupper:
Individ- och familjeomsorg, 1182 st
Äldreomsorg/Funktionsnedsättning, 278 st
Jämkning dubbla boendekostnader, 1 st
Personal/anställningar, 13 st tillsvidare och 22 visstid
Bisyssla, 4 st
Bostadsanpassning, 14 st
Utdelning fonder, 2 st
Socialnämndens ar betsutskott - pr otokoll
2020-01-08 — 2020-01-15 — 2020-01-22 — 2020-01-29
Handlingarna finns tillgängliga för socialnämnden på sammanträdet.
Tjänsteutlåtandet, daterat den 12 februari, har utarbetats av administratör
Zahran Dabbagh.

Paragrafen sk ic k as till
Akt
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§ 26

Dnr 2020/00006 700

Rapporter till socialnämnden
So c ialn ämn d en s b eslu t

1 Informationen noteras till protokollet.
B ak g r u n d

Socialchef Magnus Schedin informerar nämnden om följande;
-

Svar på begäran om yttrande från tekniska nämndens arbetsutskott
avseende Ranliden.

-

Inkomna skrivelser.

-

Information kring budgetdagarna, 6 — 7 februari 2020.

Information från nämnden
-

Lisbeth Ek (S) återrapport kring rehabiliteringsersättning från Rådet
för funktionshindersfrågor.

Paragrafen sk ic k as till
Akt
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