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§40 Dnr 2020/00056

Närvaro via ljud- och bildöverföring för
socialnämndens ej tjänstgörande ersättare vid
socialnämndens sammanträde den 15 april 2020

Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden beslutar att ej tjänstgörande ersättare får lyssna på

nämndens sammanträde den 15 april 2020 via ljud- och bildöverföring.

2 Deltagare via ljud- och bildöverföring kan ej tjänstgöra eller vara en del
av beslutsfattandet.

3 Vid ärenden med sekretessbelagda uppgifter kommer de som deltar via
ljud- och bildöverföring att kopplas bort från sammanträdet.

Bakgrund
Folkhälsomyndigheten har till följd av smittspridning av covid-19 uttalat att
sammankomster med större antal deltagare bör begränsas och att
förutsättningarna för evenemang ska ses över med hänsyn till storlek på
lokal.

I det PM som kommunledningen och kommunstyrelsens ordförande
skickade ut till samtliga förtroendevalda den 17 mars 2020 var
rekommendationen till ersättare att inte närvara vid sammanträdet om man
inte skulle tjänstgöra som beslutande.

För att ge de ej tjänstgörande ersättarna möjlighet att ta del av
överläggningar, föredragningar och diskussioner föreslås att man ger dessa
möjligheten att följa sammanträdet i realtid via ljud- och bildöverföring. De
kan inte tjänstgöra eller vara en del av beslutsfattandet. Ej tjänstgörande
ersättare som vill delta via ljud- och bildöverföring ska anmäla detta till
ordförande och nämndsekreterare senast 2 dagar innan sammanträdet.

Vid behandling av nämndens ärenden som innehåller sekretessbelagda
uppgifter kommer ersättare som deltar via ljud- och bildöverföring att
kopplas bort.

De regler som finns angivna i PM daterat den 3 april 2020 ansvarar den
förtroendevalda för att de följs.

Socialnämnden ska fatta beslut om att tillåta ersättare att lyssna på
sammanträdet via ljud- och bildöverföring. Vilka ej tjänstgörande ersättare
som gör detta ska noteras på protokollets framsida.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 9 april 2020, har utarbetats av
nämndsekreterare Carin Karlsson.

Justerarnas signaturer
i

Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsunderlag
Covid-19 PM rekommendation gällande sammanträden m.m. 200317
Covid-19 PM rekommendation gällande deltagande på distans 200403

Paragrafen skickas till
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdrage bestyrks
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§ 42 Dnr 2020/00050

Riktlinje för djur inom avdelning äldreboende

Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden beslutar att anta bifogade riktlinje för djur inom avdelning

äldreboende.

Bakgrund
Socialnämnden antog 2011-10-10 riktlinjer för djur på avdelningen
äldreboende. Av riktlinjer framkommer att nämnden är positiv till husdjur på
äldreboende. Av riktlinjen framkommer ansvarsfördelning mellan djurägare
och verksamheten, på vilka äldreboenden det är möjligt att ha husdjur samt
vad som gäller om personal vill ta med sig husdjur till äldreboendet.

Revideringen i riktlinjen är mindre förtydliganden samt en uppdatering kring
på vilka äldreboenden det är möjligt att ha med sig husdjur. Verksamheten
gör bedömning att det inte är möjligt att ta emot husdjur på Tåstorp. Det
finns personal som har allergi och flera ytor runt boendet har konstgräs, där
man inte kan rasta hundar.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 26 mars 2020, har utarbetats av biträdande
socialchef Eva Olofsson.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 99/2020.

Paragrafen skickas till
Marie Gustafson, avdelningschef
Akt

Justerarnas signaturer
i

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 43 Dnr 2020/00004 700

Ekonomiuppföljning 2020

Socialnämndens beslut
1 Informationen noteras till protokollet.

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

Paragrafen skickas till
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§44 Dnr 2020/00046

Remiss - Policy för lokalförsörjning och
projektinvesteringar

Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden beslutar att lämna nedanstående synpunkter på förslaget

till Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar.

Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
arbetat fram ett förslag på ändring av policyn för lokalförsörjning och
projektinvesteringar. (Tidigare benämnd policy för lokalförsörjning och
byggnadsinvesteringar.) Samtliga nämnder ges möjlighet att lämna
synpunkter på förslaget.

Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningen är positiva till policyn för lokalförsörjning och
projektinvesteringar, men vill lämna följande synpunkter.

Punkten 5. Finansier ing av lokalför sör jningen
Synpunkt: Lokalförändringar som inte är initierade av en projektinvestering
hanteras inte i policyn. Om en nämnd väljer att lämna en lokal/fastighet
saknas uppgift om hur tomhyran ska hanteras.

Punkten 6. Lokalför sör jningspr ocess
Lokalförsörjningsplanen ska rymma lokalbehov under en kommande 10-
årsperiod. Planen ska också "tydliggöra projektinvesteringarnas drift- och
kapitalkostnader".

Synpunkt: För att drift- och kapitalkostnader ska kunna tydliggöras krävs att
en ekonomisk kalkyl på såväl omfattning av projektet som när i tiden ett
projekt kan genomföras. Enligt processen ska detta göras genom att
beställande nämnd beställer ett projektdirektiv från Tekniska nämnden. Ett
projektdirektiv är en samlad bild med schablonberäknade kostnader för
projektet. Direktivet ska utgöra underlag för beslut om förstudie eller beslut
att avsluta projektet.

Det saknas även uppgift om hur lång tid det kan ta innan förvaltningen får ett
svar om projektinvesteringen

Justeramas signaturer Protokol sutdraget bestyrks
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Punkten 6.5 Lokalförändringar/investeringar utanför beslutade
projektinvesteringar
"Tekniska nämnden ges anslag i budget för lokalförändringar/investeringar
utanför beslutade projektinvesteringar. Investeringens drift- och
kapitalkostnader belastar beställande nämnds internhyra."

Synpunkt: Skrivningen kan tolkas som att tekniska nämnden dels får
budgetanslag, dels får ta ut internhyra. Rimligen borde den nämnd som
betalar hyran också få driftbudgeten för lokalförändringen/investeringen.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 2 april 2020, har utarbetats av biträdande
socialchef Eva Olofsson.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 101/2020.

Paragrafen skickas till
KS kansli

Juster mas signaturer Protoko Isutdrag t bestyrks
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§45 Dnr 2020/00049

Remiss - Bildandet av Samordningsförbundet
Skaraborg

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom bildandet av
Samordningsförbundet Skaraborg.

Bakgrund
De tre samordningsförbunden i Skaraborg, Samordningsförbundet Östra
Skaraborg, Samordningsförbundet Norra Skaraborg och
Samordningsförbundet Västra Skaraborg diskuterat ett samgående och
bildande av ett gemensamt samordningsförbund, kallat
Samordningsförbundet Skaraborg.

Frågan aktualiserades 2017 och en första utredning genomfördes.
Remissvaren kring ett samgående visade då att det inte fanns en samsyn
kring ett bildande av ett gemensamt samordningsförbund.

Frågan aktualiserades på nytt 2019. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen
och Västra Götalandsregionen, som tillsammans finansierar 75 % av
samordningsfirbunden förordar ett samgående. Även styrelsen för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg, där Falköping ingår, har ställt sig
bakom bildandet av ett gemensamt samordningsförbund.

Fördelen med att ha ett gemensamt samordningsförbund för Skaraborg är att
samordningsförbundet då följer övriga huvudmäns organisation och att
samverkan därmed kan bli mer effektiv.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 26 mars 2020, har utarbetats av biträdande
socialchef Eva Olofsson.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 98/2020.

Paragrafen skickas till
KS kansli
Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Justerarnas signaturer ( Protokollsutdraget bestyrks
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§46 Dnr 2020/00031

Motion från Henric Hagberg (S) och Kelesh Hussein (S)
om att införa pluspolarkort i Falköpings kommun

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Reservation
Roger Lundberg (S), Kovan Akrawi (S), Lisbeth Ek (S) och Maria
Henriksson (S) reserverar sig till förmån för sitt eget tilläggsyrkande.

Bakgrund
Socialdemokraterna har genom Henne Hagberg och Kelesh Hussein
motionerat om att kultur- & fritidsförvaltningen ska få i uppdrag att utreda
möjligheterna för Falköpings kommun.

Pluspolarkortet är att kort som individer med funktionsnedsättningar kan
ansöka om från kommunen och kortet ger då individen möjlighet att ta med
en kompis som får gratis inträde till kommunens verksamheter och olika
typer av arrangemang. Pluspolarkort är något flera har kommuner har infört.
Bland de kommuner som infört pluspolarkort finner vi Lidköping, samtliga
kommuner i region Jönköping och många fler.

Motionen är ställd till kultur- och fritidsnämnden, men kommunstyrelsen har
remitterat motionen även till Socialnämnden för yttrande.

Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningen är positiva till att insatser görs för att öka
funktionsnedsattas möjligheter att delta i samhällslivet, kultur- och
fritidsverksamhet. Nämnden ser det dock som angeläget att insatserna inte
begränsas till nämndens målgrupper, utan vänder sig till en bredare grupp av
funktionsnedsatta.

Nämnden har i arbetet med sitt yttrande varit i kontakt med kultur- och
fritidsförvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen önskar att få en
möjlighet att utreda hur fler funktionsnedsatta ska få tillträde till nämndens
insatser och arrangemang och menar att pluspolarekortet kanske inte är enda
sättet att tillgodoses detta. De önskar därför få möjlighet att genomföra en
bredare utredning kring hur målet med pluspolarekortet bäst kan uppnås.

Socialnämnden ställer sig bakom kultur- och fritidsförvaltningen bedömning
och anser att motionen ska avslås och att kultur och fritidsnämnden istället
får i uppdrag att utreda hur funktionsnedsattas möjlighet att delta i kultur-
och fritidsaktiviteter kan öka.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 3 april 2020, har utarbetats av biträdande
socialchef Eva Olofsson.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 102/2020.

Yrkanden

Roger Lundberg (S) yrkar att socialnämnden ser det som angeläget att
kultur- och fritidsförvaltningen får ett bredare uppdrag att arbeta vidare med
frågan så att fler funktionsnedsatta ska tillträde till nämndens insatser och
arrangemang.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive Roger
Lundberg (S) yrkande och finner att socialnämnden beslutat enligt
arbetsutskottets förlag.

Paragrafen skickas till
KS kansli

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 47 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 4 -2019, perioden 2019-10-01 — 2020-01-30.

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.

Rapporten har en längre period eftersom Inspektion för Vård och Omsorg
bytte rapporteringssystemet. Detta gjorde att rapporteringen av Ej verkställda
gynnande beslut blev framflyttat.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 april 2020, har utarbetats av
utredare/administratör Zahran Dabbagh.

Beslutsunderlag
Presentation "Ej verkställda beslut kvartal 4 — 2019".
Rapporterad statistik som avser kvartal 4, 2019

Paragrafen skickas till
KS kansli
Kommunrevisionen
Akt

Justeramas signaturer Protoko sutdraget bestyrks
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§48 Dnr 2020/00054

Anstånd för betalning av fakturor enligt Alkohollag
(2010:1622) och Lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter

Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden beslutar att ge möjlighet till anstånd för betalning av

fakturor riktade till näringsidkare och föreningar. Betalningstiden utökas
till 90 dagar.

Bakgrund
Med anledning av rådande omständigheter på grund av Coronaepidemin och
de restriktioner som regeringen har infört i Sverige har många företagare i
Falköping drabbats hårt. De verksamheter som främst drabbas av epidemin
är lokala företagare som verkar inom restauranger, handel,
serviceverksamheter och besöksnäring. Staten beslutade nyligen om
stödåtgärder till näringslivet för att mildra de ekonomiska effekterna av
Coronaepidemin. Denna linje har följts av flera kommuner som fattade
beslut om att stötta näringslivet genom olika stödpaket. Inom
Socialnämndens verksamhet har socialnämnden ansvaret för
serveringstillstånd och tobakstillstånd samt tillsyn enligt Alkohollag
(2010:1622) och Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Socialnämnden i Falköpings kommun kan stötta lokala företagare och
föreningar genom att ge anstånd för betalning av fakturor inom det område
som socialnämnden ansvarar för. Detta är i linje med de åtgärder som andra
kommuner har vidtagit.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 april 2020, har utarbetats av
utredare/administratör Zahran Dabbagh.

Paragrafen skickas till
TiS- Tillstånd i Samverkan — Lidköpings kommun

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 49 Dnr 2020/00051

Delegering av arbetsmiljöuppgifter

Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden beslutar att delegera socialnämndens arbetsmiljöansvar

till förvaltningschef Magnus Schedin.

Bakgrund
Arbetsgivaren har huvudansvaret för att arbetsmiljölagen,
arbetsmiljöförordningen och gällande föreskrifter från arbetsmiljöverket
(AFS) efterlevs i verksamheten.

Arbetsgivaren ska, enligt arbetsmiljölagen, vidta alla åtgärder som behövs
för att förebygga att den anställde utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet.
Detta ansvar omfattar såväl fysiska som psykiska och sociala
påverkansfaktorer. Arbetsgivaren är ytterst Falköpings kommun.
Kommunfullmäktige har i nämndernas reglemente delegerat/fördelat
arbetsmiljöansvaret till respektive nämnd.

För respektive nämnd är det omöjligt att övervaka att aktuella föreskrifter
efterlevs i verksamheten. Skyldigheter och ansvar för arbetsgivaren som
formuleras i föreskrifterna måste därför skriftligen delegeras/fördelas i
förvaltningens personal.

Den som tar  emot en deleger ing/för delning ska:
• Vara medveten om vad delegeringen/fördelningen innebär
• Kontinuerligt tillse att inneha tillräckliga kunskaper om interna

policyer/riktlinjer, lagstiftning och föreskrifter samt vid behov
genomgå utbildning inom arbetsmiljöområdet.

• Ha kunskap om rättigheten/skyldigheten att returnera en
delegerad/fördelad arbetsuppgift

Delegering,/fördelning — syfte och mål
Målsättningen med delegeringen/fördelningen är att säkerställa att
arbetsmiljöarbetet bedrivs i linjeorganisationen och utgör en naturlig del av
det dagliga arbetet. Delegeringen/fördelningen ska uppfylla kraven som
framgår av interna policyer/riktlinjer, lagstiftning och föreskrifter på ett
sådant sätt att verksamheten utmärks av en säker arbetsmiljö, ett utvecklat
förebyggande arbete och ett stimulerande socialt klimat.

Delegeringen/fördelningen syftar också till att garantera att den
dokumentationsplikt som föreligger uppfylls på ett tillfredställande sätt.

Delegeringen/fördelningen avser att klargöra vem som har till uppgift och
därmed har rättighet och skyldighet fatta de beslut som krävs för att
lagstiftningen ska efterlevas. Det straffrättsliga ansvaret utdöms ytterst av

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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domstol, men att ha mottagit en korrekt genomförd delegering/fördelning
innebär normalt att man bär det straffrättsliga ansvaret.

Brott mot arbetsmiljölagen som leder till allvarliga personskador kan
medföra åtal enligt brottsbalken (3 kap. 10 §) och kan leda till böter eller
fängelse.

En delegering/fördelning innebär inte att den som ger
delegationen/fördelningen frånsäger sig sitt övergripande ansvar för
arbetsmiljön. Tillsyns-. övervaknings och uppföljningsplikt kvarstår alltid.

För valtningschefen ska
• Bedriva hälso- och arbetsmiljöarbetet enligt rutinerna i systematiskt

arbetsmiljöarbete.
• Organisera arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen enligt rutinerna i

systematiskt arbetsmiljöarbete.
• Känna till kommunens policydokument inom hälsa och arbetsmiljö

och arbeta i enlighet med dessa.
• Skapa ekonomiska och personella förutsättningar för ett väl

fungerande hälso- och arbetsmiljöarbete i praktiken
• Fördela arbetsmiljöuppgifter så att det klart visar vem i

organisationen som har ansvar för vilka arbetsmiljöuppgifter.
• Se till att det inom förvaltningen finns en på lämpligt sätt organiserad

rehabiliteringsverksamhet.
• Genomföra utvecklingssamtal med sina direkt underställda

medarbetare.
• Se till att systematiskt arbetsmiljöarbete planeras enligt

dokumentationsmall för årscykel/årlig uppföljning och att revidering
sker fortlöpande samt att åtgärda brister eller hänskjuta (returnera)
frågan till nämnden.

• Omedelbart anmäla mycket allvarliga olyckor och mycket allvarliga
tillbud till Arbetsmiljöverket samt förvaltningsledning.

• Till nämnden returnera varje arbetsmiljöfråga för vilken man anser
sig sakna befogenheter/resurser att vidta erforderliga åtgärder.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 26 mars 2020, har utarbetats av biträdande
socialchef Eva Olofsson.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 100/2020.

Paragrafen skickas till
Magnus Schedin, socialchef
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdrag et bestyrks
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§ 50 Dnr 2020/00053

Delegation att besluta om tilldelning och teckna avtal
vid upphandling av cirkulationstvätt

Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden beslutar att ge socialchef Magnus Schedin delegation att

besluta om tilldelning av avtal och tecknande av avtal till vald leverantör i
den av upphandlingsenheten i Skövde kommun genomförda
upphandlingen av cirkulationstvätt.

Bakgrund
Nuvarande avtal med Textilila Tvätt & Textilservice AB om
cirkulationstvätt vid kommunens äldreboenden upphör den 31 maj 2020. En
ny anbudsupphandling genomförs nu av upphandlingsenheten vid Skövde
kommun på uppdrag av kommunerna i Falköping, Hjo, Karlsborg,
Lidköping, Skara, Skövde samt Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Denna upphandling avser i huvudsak bäddtextilier och patientkläder vid
kommunens äldreboenden, som inte har egen tvätt av de boendes textilier.
Personalkläder har redan brutits ut och genomförts i en egen upphandling.

Sista anbudsdag är 2020-04-13. Upphandlingsenheten genomför utvärdering
av inkomna anbud i enlighet med förfrågningsunderlaget, vilket leder fram
till ett underlag för beslut om tilldelning till den leverantör som lämnat
anbudet med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med grund i pris.
Tilldelningsbeslut om att upprätta avtal med vald leverantör ska fattas av
respektive deltagande kommun eller förbund.

Tjänsteutlåtandet, daterat den7 april 2020, har utarbetats av
utredningssekreterare Johan Magnusson.

Paragrafen skickas till
Magnus Schedin, socialchef
Eva-Lotta Unnerfelt, Eva-Lotta.Unnerfeltgskovde.se Upphandhngsenheten
Skövde kommun

(
Justerarnas signaturer Protokol su draget bestyrks

< /
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§ 51 Dnr 2020/00005 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 200301 —200331 i följande
områd en/ärend egrupp er

Individ- och familjeomsorg 1240
Äldreomsorg/funktionsnedsättning 239
Ordförandebeslut 4
Dödsboanmälan -
Jämkning dubbla boendekostnader 2
Personal/anställningar - tillsvidare 16
Personal/anställningar - visstid 28
Bisyssla 1
Bostadsanpassning 6
Utdelning fonder -
Avskrivning skuld -

Socialnämndens arbetsutskott — protokoll
2020-03-01 — 2020-03-31

Handlingarna finns tillgängliga för socialnämnden under sammanträdet

Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 april 2020, har utarbetats av
nämndsekreterare Carin Karlsson.

Paragrafen skickas till
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

1
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§ 52 Dnr 2020/00006 700

Rapporter til l socialnämnden

Socialnämndens beslut
1 Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund
Socialchef Magnus Schedin informerar nämnden om följande;

• Anmälan av personuppgiftsincident - 2228

• Statistik Synpunkter, DF Respons, kvartal 1

• Utjämning av LSS-kostnader 2020, reviderat utfall

• Covid -19
Lägesuppdatering kring hur covid-19 påverkar socialnämndens
verksamheter.

Paragrafen skickas till
Akt

Justerarnas signaturer ( Protokollsutdraget bestyrks

- '


