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Plats och tid Skype/Falköpingssalen, Stadshuset klockan 9:00-10:21

Beslutande

Ersättare

Övriga närvarande

Justerare

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Ajournering klockan 9:20 — 9:35

Sture Olsson (M), ordförande
Rune Len nartsson (C), 1:e vice ordförande
Roger Lundberg (S), 2:e vice ordförande
Kovan Akrawi (S)
Ingrid Schwanborg (S) tjänstgörande ersättare §§ 1 — 6, deltar på distans
Lisbeth Ek (S) §§ 7— 10
Maria Henriksson (S), deltar på distans
Birgitta Lindh (C), deltar på distans
Malin Åslund (KD)
Margareta Warrn Stomberg (M) tjänstgörande ersättare, deltar på distans
Jonathan Kahrs (M), deltar på distans
Marita Ljus (SD)
Jonas Larsson (SD), deltar på distans
lowan Hedendahl (V)

Ingrid Schwanborg (S) §§ 7 — 10, deltar
på distans
Ann -Britt Larsson (C)
Albin Gilbertsson (SD), deltar på distans

Magnus Schedin, socialchef
Anna -Karin Andersson, nämndsekreterare
Annika Lindblad, 1:e socialsekreterare, § 1-6
Natalia Kegel, samordnare våld i nära relationer, § 7
Maria Johansson, enhetschef, § 7

Roger Lundberg (S)

Anna -Karin Andersson

624-,
Stare Olsson

Roger Kundberg

Paragrafer §§ 1-10

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2022-01-19

Justeringsdatum 2022-01-24

Anslaget är uppsatt 2022-01-25 — 2022-02-15

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen

Underskrift

Anha-Karin Andersson
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§ 7 Dnr 2022/00016

Verksamhetsinformation till socialnämnden om våld i
nära relationer

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Natalia Kegel, samordnare våld i nära relationer, och Maria Johansson,
enhetschef, informerar om våld i nära relationer och kostnad för placeringar.

Nämnden ges möjlighet att ställa frågor.

Paragrafen skickas t i l l
Verksamhet Myndighet och Hälso- och sjukvård

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrksk
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§ 8 Dnr 2021/00084

Val av ledamot till Stiftelsen 1913 års Maltdrycksbolags
understödsfond

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att utse Lisbeth Ek (S) till ledamot i
fondstyrelsen för ett år, 2022-02-01-2023-01-31.

Bakgrund

Enligt stiftelsens stadgar ska socialnämnden utse en ledamot till fondens
styrelse för ett år, 2022-02-01-2023-01-31.

Yrkanden

Roger Lundberg (S) nominerar Lisbeth Ek (S) till ledamot i
Maltdrycksbolags understödsfond.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Roger Lundbergs (S) yrkande och finner
att socialnämnden beslutar enligt yrkandet.

Paragrafen skickas t i l l
Akt
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 9 Dnr 2022/00005

Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut för perioden
2021-12-01-2021-12-31.

Bakgrund

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

Delegationslistor  för  december  2021
Individ- och familjeomsorg — VIVA 242
Äldreomsorg och funktionsnedsättning — VIVA 639
Bostadsanpassningsbidrag 13
Jämkning dubbla boendekostnader 3
Tillståndsenheten i samverkan 0

Per sona l/anstä llningar december  2021
Tillsvidare 38
Visstid 21

Timanställda 26

Socialnämndens ar betsutskot t  december  2021
Socialnämndens arbetsutskott, 2021-12-08 §§ 341-356
Socialnämndens arbetsutskott, 2021-12-09 § 357
Socialnämndens arbetsutskott, 2021-12-22 §§ 358-380

Allmänna är enden
Diarienummer Beslut Delegat

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer Protokolisutdraget bestyrks

---_---,, Kr
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§10 Dnr 2022/00004

Rapporter till socialnämnden

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfat tn ing

Socialchef Magnus Schedin informerar socialnämnden om följande:

- Det är ett mycket ansträngt läge inom stora delar av förvaltningen.
Personalbortfallen har slagit mot alla verksamhetsområden och
hemstöd är värst drabbat.

- Idag är sex brukare inom SABO, en inom hemtjänst och tre inom
funktionsnedsättning som är konstaterat smittade.

- Förra veckan fattades ordförandebeslut om att stänga
dagverksamheten, IT-fixaren, fritiden, trygg hemgång, ung omsorgs
fysiska besök, träffpunkter och aktivitetssamordnarnas aktiviteter.
Beslutet att stänga beror dels på att personalen behövs i hemtjänsten
och dels för att minska kontakterna mellan människor för att minska
smittspridningen

- Förvaltningen har återinfört beredningsgruppen som har i uppdrag att
bevaka myndigheters beslut och fatta beslut om åtgärder, ta fram
informationsmaterial samt bevaka frågor om skyddsutrustning

- Förvaltningen har förberett för att återöppna covid-19 avdelning på
Trädgårdsgatan 21, om ett behov uppstår. Personalen på trygg
hemgång kommer i så fall att bemanna avdelningen.

- Det pågår ett arbete i kommunen om att ev använda personal från
andra delar i kommunen

- Det är högt tryck på förvaltningens egentestcenter för provtagning
och verksamheten har fått stänga vid ett par tillfållen p.g.a brist på
testmaterial. På KLG imorgon komemr en diskussion om prioritering
kring vilka som ska testas äga rum.

- Förvaltningen kommer inte ta emot APL-elever i nuläget. Beslutet
omprövas så snart situationen stabiliserat sig.

- Förvaltningen har gått ut med en allmän avrådan från besök på alla
kommunens boende. Det är inte ett besöksförbud, utan en avrådan
från besök.

- Minerva påbörjade sitt arbete i förra veckan och har börjat arbeta av
de utredningar som fått vänta.

- Förvaltningen kommer få sex miljoner för ÄO-lyftet och
förvaltningen har jobbat med förberedelser kring rekrytering och
utbildning.

Justerarnas signaturer

fik
Protokolisutdraget bestyrks

—,--/-
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Roger Lundberg (S) informerar om att han varit ute på verksamhetsbesök,
hos hemtjänsten.

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer ,-) Protokollsutdraget bestyrks
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