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Jonas Larsson (SD), Skype
lowan Hedendahl (V)

Anette Andersson (S), Skype
Kjell Bertilsson (S), Skype
Albin Gilbertsson (SD), Skype
Anette Larsson (SD), Skype

Magnus Schedin, socialchef
Carin Karlsson, nämndsekreterare
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§ 9 Dnr 2021/00016

Verksamhetsinformation till socialnämnden -
Anhörigstöd

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Bakgrund

Malin Dittmer informerar socialnämnden om sitt arbete som
anhörigsamordnare i Falköpings kommun.

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§10 Dnr 2020/00130

Ändring av reglementen för socialnämnden,
kompetens- och arbetslivsnämnden och
kommunstyrelsen

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till reglemente för
socialnämnden med giltighet från och med den 1 maj 2021.

Bakgrund

I beslut den 28 september 2020, § 109, gav kommunfullmäktige kommun-
styrelsen i uppdrag att utreda hur arbetet med arbetsmarknadsinsatser och
ekonomiskt bistånd ska samlas under kompetens- och arbetslivsnämnden.
Med anledning av den beslutade förändringen behöver socialnämndens,
kompetens- och arbetslivsnämndens respektive kommunstyrelsens
reglementen ses över.

Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen och
kompetens- och arbetslivsförvaltningen tagit fram förslag på ändringar i
nämndernas reglementen. Ändringarna innebär i korthet att

- kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen för försörjningsstöd och
övrigt ekonomiskt bistånd flyttas över till kompetens- och
arbetslivsnämnden. Socialnämnden behåller emellertid ansvaret för
sådant ekonomiskt bistånd som är direkt kopplat till inledd utredning av
socialnämnden och därpå beviljade insatser. Anledningen är att visst
ekonomiskt bistånd redan idag hanteras inom ramen för handläggning av
vuxen- och barnärenden.

- kommunens ansvar för bistånd till boende i akuta situationer flyttas över
till kompetens- och arbetslivsnämnden. Undantag görs för boendesociala
avtal samt placeringar. Dessa ansvarar socialnämnden även
fortsättningsvis för.

- kommunens ansvar för uppgifter om dödsboanmälan och provisorisk
förvaltning enligt ärvdabalken och beslut att ordna gravsättning enligt
begravningslagen flyttas över till kompetens- och arbetslivsnämnden.
Anledningen är att dessa frågor anses ha ett sådant nära samband med
frågan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.

I socialnämndens reglemente förtydligas att socialnämnden även
fortsättningsvis ansvarar för ensamkommande flyktingbarn, mottagandet av
nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning från

signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket samt kommunens budget- och
skuldrådgivning.

Socialnämnden har fått förslaget på ändringar i reglementet på remiss. Svar
ska lämnas till kommunstyrelsen, kommunledningskansliet, senast den
1 februari 2021. Enligt plan ska de nya reglementena beslutas av
kommunfullmäktige den 29 mars 2021.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, § 3/2021
Tjänsteutlåtande, 2020-12-16
Remiss
Delegationsbeslut
Utkast nytt reglemente för kommunstyrelsen 201119
Utkast nytt reglemente för socialnämnden 201201
Utkast nytt reglemente för kompetens- och arbetslivsnämnden 201201

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt
Kommunstyrelsens kansli

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§11 Dnr 2020/00122

Motion från Milada Wurm (SD) angående språkkrav i
samband med anställningar inom äldreomsorg,
funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet.

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Reservation

Marita Ljus (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig till förmån för
Marita Ljus yrkande.

Bakgrund

Sverigedemokraterna har genom Milada Wurm motionerat om att
Falköpings kommun ska genomföra språklyft för anställda samt ta fram och
införa språktest i svenska för nyanställning inom äldreomsorg,
funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet.

När det gäller anställning inom äldreomsorg och avdelning för
funktionshinder är lägsta utbildningsnivå för att få tillsvidareanställning att
den enskilde genomgått vård- och omsorgsutbildning och fått ett diplom från
Vård- och omsorgscollege. För att få diplomet ska den enskilde ha godkänt
betyg i Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1, sval.

Utöver det genomförs anställningsintervjuer där förmåga att förstå och göra
sig förstådd i svenska språket är en av de delar som anställande chef
bedömer inför anställning.

Den arbetssökande genomför också en delegationsutbildning med avslutande
test, för att säkerställa att den enskilde har tillräckliga kunskaper för att
kunna genomföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. För att klara
testet behöver den enskilde ha vissa kunskaper i svenska, framför allt i
medicinska begrepp och termer.

Det sker således tre avstämningar kring kunskaper i svenska inför en
anställning inom socialförvaltningen, betyg i svenska, anställningsintervju
och delegationsutbildning. Socialnämnden håller därför inte med om
bedömningen att det inte ställs språkkrav för anställning i äldreomsorgen och
avdelning för funktionshinder i Falköpings kommun.

Socialnämnden instämmer i att en god förmåga att förstå och tala svenska är
en förutsättning för att verksamheten ska fungera och både brukare och
personal ska känna trygghet.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrksffi
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Socialförvaltningen samarbetar med utbildningsanordnarna genom vård- och
omsorgscollege, såväl lokalt som regionalt och för via vård och
omsorgscollege ständigt en dialog om hur utbildningen ska kunna förbättras
och anpassas mot arbetsgivarens krav samtidigt som arbetsgivaren, genom
arbetsplatsförlagt lärande, APL, ser till att eleverna får förståelse för hur
utbildningen omsätts i praktiken. APL är en viktig del i att öva sig i svenska i
det sammanhang som man senare kommer att arbeta, om man slutför vård-
och omsorgsutbildningen.

Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg består av arbetsgivarna och
utbildningsanordnarna i Falköping och Tidaholm och Vård och
omsorgscollege Skaraborg består av alla kommuner och
utbildningsanordnare i Skaraborg, inkl Skaraborgs sjukhus, primärvården
samt arbetsförmedlingen. De utbildningsanordnare som ingår i vård- och
omsorgscollege ställer sig bakom de gemensamma kraven på utbildningen.

Det förekommer att arbetssökande har genomgått utbildning som inte ingår i
vård- och omsorgscollege och då görs en bedömning av om utbildningen
lever upp till kraven och är likvärdig en utbildning inom vård och
omsorgscollege. Om den enskilde har genomgått en utbildning som inte
bedöms vara likvärdig bedöms den inte vara aktuell för en anställning hos
socialförvaltningen. Socialförvaltningen arbetar aktivt med att säkerställa
kvaliteten på utbildning hos den personal vi anställer inom våra
verksamhetsområden.

Socialförvaltningen har och har haft synpunkter på de svenskakunskaper
som enskilda elever har efter genomgången utbildning, men gör
bedömningen att ett separat spår med språklyft och språktest inför
anställning inte är rätt väg att gå.

Socialnämnden gör bedömningen att en fortsatt dialog om utbildning i
svenska och de svenskakunskaper som kan förväntas inför anställning bör
ske inom ramen för vård- och omsorgscollege, vilket sker redan idag.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, § 16/2021
Tjänsteutlåtande, 2020-12-21
Motion från Milada Wurm
Beslut från kommunstyrelsen ang remittering av motion

Yrkanden

Marita Ljus (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden har
beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerarnas signaturer
2-;,,

Protokollsutdraget bestyrks
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Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§12 Dnr 2020/00123

Gränsdragningslista - Vem ansvarar för vad i våra
fastigheter

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden antar nedanstående yttrande som sitt eget och skickar det
till tekniska nämnden

Bakgrund

Tekniska nämnden har antagit en policy för lokalförsörjning och
projektinvesteringar. Av denna framkommer att nämnden ska ta fram
riktlinjer. Gräsdragningslistan är sådan riktlinje och syftet är att precisera
vad som ingår i hyran för kommunen interna hyresgäster. Förvaltningarna
ska veta vilka rättigheter och skyldigheter man har gentemot hyresvärden
(fastighetsavdelningen).

Förvaltn ingens bedömning

Socialförvaltningen har gått igenom förslaget till riktlinje och konstaterar att
tekniska nämnden anger att gräsdragningslistan är till för både hyresvärd och
hyresgäst. Dokumentet är dock skriver endast utifrån hyresvärdens, tekniska
nämndens perspektiv, vilket gör att gränsdragningslistan inte blir det stöd för
hyresgästerna som tekniska nämnden anger att den ska vara.

Inledningsvis anges syftet med gränsdragningslistan samt att senast
reviderade version ska finnas på Falnet. Socialförvaltningen ställer sig
frågande till att detta i praktiken innebär att tekniska nämnden kan ändra i
gränsdragningslistan under ett pågående avtal och därmed ändra i
förutsättningarna för hyresgästerna. Det innebär att de nämnder som hyr
lokaler av tekniska nämnden kan få förändrade avtal på ett sätt som
nämnderna inte får vid externa förhyrningar, där avtalet gäller. Det behöver
anges hur ev ökade kostnader till följd av ändringar ska hanteras av
nämnderna.

Under avsnittet om ansvarsfördelning anges att hyresgästen tecknar avtal
med hyresvärden. Kommunen kan dock inte teckna juridiskt bindande avtal
mellan nämnderna, varför detta stycke behöver formuleras om och
förtydligas.

Det framgår också att hyresgästen omgående ska felanmäla brister i lokal
eller fastigheter. Det framgår dock inte hur snabbt hyresgästen kan få brister
åtgärdade. Om tidsangivelser ska anges bör de vara ömsesidiga och gälla
förväntningar på båda parter.

Rubriken om ekonomiskt tänkande är överflödig då den regleras av
kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Om rubriken ända ska

Justerarnas signaturer

—, N
Protokollsutdraget bestyrks
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användas bör texten ändras till "arbetet utförs av rätt person, på rätt plats och
i rätt tid"

När det gäller sabotage, skada eller skadegörelse är socialnämnden
tveksamma till att hyresgästen ska betala för inre och yttre sabotage under
pågående verksamhet. För socialnämnden, som i många lokaler har
verksamhet dygnet runt, skulle det innebära att nämnden alltid skulle vara
ansvariga för yttre sabotage, även om det sker av utomstående personer. Det
är rimligare att nämnderna är ansvariga för det som orsakas av
verksamheten.

De stycken som handlar om larm och passagesystem samt nycklar och
passagekort behöver skrivas om då de är svåra att förstå och innehåller delar
som behöver specificeras. Följdkostnader till följd av stöld, förlust eller
förstörelse behöver t ex inte bli ett ansvar för hyresgästen, utan kan också bli
en försäkringsfråga.

När det gäller den samlade informationen om felanmälningar behöver även
hyresgästen få tillgång till denna, för att kunna lära av ev misstag som leder
till skador och på så sätt förändra i sin verksamhet så att mindre skador
uppstår.

Vad gäller verksamhetsservice konstaterar socialnämnden att förvaltningarna
inte fått någon budget för detta samtidigt som fastighetsavdelningen lagt en
nollbudget. Det innebär att kostnaden inte är upptagen någonstans i
kommunens budget. Det strider mot de kommunala budgetreglerna. Det
framgår att verksamhetsservice utförs i mån av tid, vilket i praktiken innebär
att hyresgästen inte kan förvänta sig fastighetsservice. Det bör därför anges
vem som är ytterst ansvarig för att verksamhetsservice i lokaler blir utfört.

I listan på ansvarsfördelning står överst på alla sidor att hyresgästen är
ansvarig vid utökning och nyanskaffning, men det kan knappast gälla alla
delar i listan, t ex mark och tomt. Nämnden konstaterar även att listan är
mycket detaljerad, men att vissa delar ändå saknas. Vissa saker står även på
flera ställen i listan.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, § 17/2021
Tjänsteutlåtande, 2020-12-16
Ordförandebeslut
Gränsdragningslista komplett 20201111

Paragrafen skickas t i l l
Tekniska nämnden
Eva Olofsson, biträdande socialchef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§13 Dnr 2020/00137

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år
2020 och ansökan om statsbidrag för personligt ombud
år 2021

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att skicka redovisningen och ansökan till
Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Bakgrund

Falköpings kommun har personligt ombud tillsammans med Vara kommun.
Falköping är värdkommun verksamheten, som organisatoriskt finns inom
socialpsykiatrin, avdelningen för funktionshinder. Det är fyra personer som
arbetar som personligt ombud i de två kommunerna.

År 2020 beviljades Falköping och Vara 1 610 552 kr i statsbidrag för
verksamheten. Enligt redovisningen nådde verksamheten 83 personer, vilket
är en minskning med 5 personer sedan 2019. Under året tillkom 38 nya
brukare och 27 personer avslutades i verksamheten.

Den ansökan som socialnämnden gör till länsstyrelsen för 2021 innebär en
fortsatt verksamhet i samma omfattning som tidigare. För 2020 utgick
statsbidrag med 402 638 kr per heltidstjänst. Vilka belopp som kommer att
gälla för 2021 är ännu inte fastställt. Socialstyrelsen fastställer beloppen för
statsbidragen, som sedan hanteras av Länsstyrelserna

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, § 19/2021
Tjänsteutlåtande, 2021-01-07
Ansökan om stadsbidrag för verksamhet med personligt ombud
Redovisning — Stadsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med
personligt ombud

Paragrafen sk ickas t i l l
Camilla Dahl, enhetschef
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Justerarnas signaturer (7' Protokollsutdraget bestyrks
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§14 Dnr 2021/00010

Avskaffande av separat formulerad värdegrund för
Socialförvaltningen

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att från och med 2021-02-01 avskaffa den separat
formulerade värdegrunden för Socialförvaltningen.

Bakgrund

En värdegrund står för ett stabilt system av utvalda gemensamma
värderingar. Den 2 november 2008 antogs ett separat formulerat dokument
som beskrev den värdegrund som önskades på socialförvaltningen. Denna
värdegrund syftade till att utgöra en grund för arbetet. I framtagandet av
värdegrunden var all personal på socialförvaltningen delaktig genom
reflektion och samtal omkring en rad olika värdeord. Dessa samtal låg till
grund för en gemensam värdegrund.

Ett kommunövergripande arbete har gjorts kring framtagandet av en
gemensam värdegrund för Falköpings kommun med syfte att ha en
gemensam samsyn kring detta.

"Det goda livet är kommunens vision om det hållbara samhället inom den
sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling
Ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer.

Det goda livet bygger på allas lika värde och på samhällsak-tiva människor.
Syftet med att arbeta med en gemensam värdegrund är att stärka hela
kommunens arbete med att skapa Det goda livet i Falköping och målet är
nöjda Falköpingsbor.

(Ur  det kommunövergr ipande dokumentet
"Värdegrund, förväntningar  och 5 åtaganden")

Förvaltn ingens bedömning

I det kommunövergripande dokumentet som citeras ovan framkommer att
det är mycket viktigt att arbeta med värdegrund då ett allt mer komplext
samhälle växer fram. Alla medarbetare behöver ha en samsyn kring vad som
anses vara ett professionellt och respektfullt förhållningssätt, då målet är att
detta ska genomsyra allt som kommunen gör.

En förutsättning för att få en samsyn kring kommunens uppdrag är en
gemensam värdegrund. Flera punkter i socialförvaltningens värdegrund finns
även i det kommunövergripande materialet. Den kommunövergripande
värdegrunden är emellertid mer omfattande och mer beskrivande än
socialförvaltningens värdegrund, vilket skapar en tydlighet i betydelsen av
värdegrunden. Detta förenklar möjligheten att förstå innebörden av
värdegrunden. Att det finns olika dokument som beskriver värdegrund skulle

Justerarnas signaturer . Protokollsutdraget bestyrks
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kunna vara en potentiell källa till förvirring hos medarbetarna, då det finns
risk att fokus läggs på annat än det som anses vara prioriterat utifrån ledning
och styrning i kommunen.

Den värdegrund som arbetades fram 2008 har inte reviderats och således inte
genomgått samma utveckling som det kommunövergripande materialet.
Dessutom finns delar av socialförvaltningens värdegrund även inbegripna i
Socialtjänstlag (2001:453). Socialförvaltningens värdegrund tillför därmed
inte ytterligare värde, eftersom de nationella kraven är tvingande att följa.

Under hösten 2020 har socialförvaltningens värdegrund följts upp i
socialförvaltningens ledningsgrupp. Med anledning av värdegrundsfrågor
återfinns i såväl författningskrav som det kommunövergripande materialet
kring värdegrund, ser inte verksamheten någon nytta av en separat
formulerad värdegrund för enbart socialförvaltningen. Dokumentet har i
utvecklingsarbetet förlorat sin relevans och får inte längre den verkan som
avsågs när den togs fram. Därför görs bedömningen att socialförvaltningens
värdegrund bör avskaffas.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, § 18/2021
Granskning av socialförvaltningens värdegrund
Socialförvaltningens värdegrund
Falköpings kommuns värdegrund

Paragrafen skickas t i l l
Akt
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Intranät och Hemsida

Justerarnas signaturer
-

Protokollsutdraget bestyrks
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§15 Dnr 2020/00073

Redovisning av personuppgiftsincidenter

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda de
registrerades rättigheter genom att se att all personuppgiftsbehandlingen sker
på ett korrekt sätt. Socialnämnden är personuppgiftsansvarig och därmed
ytterst ansvarig för behandlingen av personuppgifter och att uppgifterna
behandlas på ett korrekt sätt och lagenligt inom förvaltningen. Det är därför
alla personuppgiftsincidenter inom socialförvaltningen behöver anmälas till
socialnämnden som personuppgiftsansvarig.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, § 22/2021
Tjänsteutlåtande, 2020-11-30
Information om inträffad personuppgiftsincident i acceptanstestmiljö för
SAMSA IT -tjänst
Beslut om personuppgiftsincident i acceptanstestmiljö för SAMSA
Anmälan om personuppgiftsincident - 3996

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 16 Dnr 2020/00116

Socialnämndens internkontrollplan 2021

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 2021.

Bakgrund

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

Socialnämndens internkontrollplan (bilaga 1) 2021 innehåller sju kontroller
där två är kommunövergripande och fem är socialnämndens egna kontroller.

Nytt från och med 2021 är att de kommunövergripande kontrollerna kommer
kontrolleras centralt av kommunledningsförvaltningen.

Under 2020 har en genomgång av riskerna genomförts och uppdaterats med
nya risker och de risker som inte längre är relevanta har tagits bort. För
övrigt har arbetet med internkontrollen varit väldigt begränsat under 2020 på
grund av covid-19. Detta med tanke på att många av våra verksamheter har
haft hög arbetsbelastning och därmed inte kunnat prioritera detta arbete.

Kommunöver gr ipande kontr oller
1. Leverantörstrohet
2. Dataskyddsförordningen (GDPR)

Socialför valtningens kontr oller
3. Förhandsbedömningar (IFO)
4. Förhandsbedömningar, orosanmälningar (IFO)
5. Biståndsbedömning äldreboende (Bistånd)
6. Personal som inte är delegeringsbar (HSL & Rehab)
7. Granskning av antal skador och kostnader på förvaltningens bilar

(Socialförvaltningen)

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, § 15/2021
Internkontrollplan 2021

Paragrafen skickas t i l l
Viktoria Jeising, ekonom
Ekonomiavdelningen
Revisionen
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§17 Dnr 2020/00121

Revisionsrapport från KPMG för yttrande gällande
granskning av implementering av barnkonventionen
som svensk lag

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden avger yttrandet till kommunrevisorerna.

Bakgrund

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerade
område. Revisorerna har överlämnat revisionsrapporten till nämnden för
yttrande med följande frågeställningar:

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni
att genomföra?

- Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder?

Revisionsrapporten pekar ut fem punkter som berör socialnämnden och som
de anser bör ses över. Dessa redogörs för nedan och följs av förvaltningens
fortsatta förslag på hantering:

1. Socialnämnden bör säkerställa att befintlig rutin avseende tillämpning av
checklistan efterlevs inom ramen för tjänsteskrivelserna inför beslut i
framförallt individärenden.

Förvaltningens bedömning och förslag
Socialförvaltningen har redogjort för var i lagstiftning och arbetsformer
barnkonventionen finns inarbetad. Genom att följa dessa dokument,
rutiner och arbetsformer är det förvaltningens uppfattning att
socialnämnden efterlever barnkonventionen. Att införa ytterligare
administrativa pålagor som en checklista för individärenden kommer,
enligt förvaltningens bedömning, inte medföra annat än en utökning av
administrativa inslag utan effekt på det som eftersträvas. Förvaltningens
föreslår därför socialnämnden att lämna detta förslag utan åtgärd.

2. Vi rekommenderar att samtliga granskade nämnder tillämpar samt
dokumenterar barnkonsekvensanalys inom ramen för beslut på
delegation.

Förvaltningens bedömning och förslag
Inom socialnämndens verksamhetsområde kommer under 2020 över
18.000 beslut fattas på delegation. Förvaltningen hänvisar till svaret som
avges under punkt 1. Förslaget skulle innebära en remarkabel utökning

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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av de administrativa inslagen, återigen utan effekt på det som
eftersträvas. Genom att följa det arbete som redan beskrivits menar
förvaltningen att socialnämnden efterlever barnkonventionen och föreslår
därför nämnden att revisionens förslag lämnas utan åtgärd.

3. Vi rekommenderar att socialnämnden utökar kontrollmålen inom ramen
för internkontrollarbetet till att även omfatta genomförandeplanerna.

Förvaltningens bedömning och förslag
Internkontrollplanen för 2021 är fastställd av nämnden och förvaltningen
föreslår därför att socialnämnden i beslut om 2022 års internkontroll
inför en punkt om att granska hur barnkonventionen efterlevs vid
upprättandet av genomförandeplaner.

4. Vi rekommenderar att barnkonventionen beaktas i olika processer så som
resursfördelning, budgetprocesser, tilldelning av bidrag och
taxor/avgifter.

Förvaltningens bedömning och förslag
Vid framtagandet av processer för arbetet inom förvaltningen ska alltid
tas in alla de principer som ska vara vägledande för arbetets utförande, i
det här fallet barnkonventionen vars intentioner finns inarbetade i
lagstiftning som berör enskilda personer.

Avseende stöd och upprättade avtal till t ex föreningar inom nämndens
verksamhetsområde ska den av förvaltningen upprättade checklistan
användas och därmed kommer hänsyn till barnkonventionen tas vid
beslut.

När det kommer till budgetprocesser samt resursfördelning inom
nämnden så utgår den från den av fullmäktige fastställda ramen. Inför
varje års interna budgetarbete utförs dialoger med de olika
verksamheterna kring det framtida behovet. Ett arbete som skall
synliggöra hur kommunen och nämnden inför beslut i fullmäktige och
därefter i nämnderna beaktat barnkonventionen bör utgå från det
kommuncentrala budgetarbetet och förvaltningen föreslår därför att
kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med
förvaltningarna arbeta fram tillvägagångsätt kring hur barnkonventionens
ska beaktas och synliggöras i budgetarbetet.

5. Vi rekommenderar att socialnämnden tillser att samtliga tjänstepersoner
erhåller adekvat utbildning avseende barnkonventionen.

Förvaltningens bedömning och förslag
Utbildningarna som var planerade ställdes in under vintern/våren 2020
på grund av att förvaltningens arbete fick ställas om och anpassas till

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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hantering av covid-19. Utbildningarna ska dock genomföras och
förvaltningens plan är att de ska kunna vara slutförda under 2021.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, § 21/2021
Tjänsteutlåtande, 2020-12-14
Missiv — Granskning av implementering av barnkonventionen som svensk
lag
KPMG — Granskning av implementering av barnkonventionen som svensk
lag

Paragrafen skickas t i l l
Akt
Kommunrevisionen
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§18 Dnr 30359

Beslut gällande tobaksförsäljning, ändrad
bolagssammansättning ÖoB Falköping

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att godkänna anmälan från ÖoB Aktiebolag,
organisationsnummer 556439-8120, avseende förändrad
bolagssammansättning enligt 5 kap 7 § 2 st lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter (LTLP).

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, § 352/2020
Tjänsteutlåtande, Tillståndsenheten i samverkan, 2020-11-11

Paragrafen sk ickas t i l l
Tillståndsenheten i Samverkan - TiS

Justerarnas signaturer K.' Protokollsutdraget bestyrks
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§19 Dnr 2021 /00004

Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut för perioden

2020-12-01 —2020-12-31.

Bakgrund
Beslut som fattats med stöd av gällande delegationsordning anmäls till
socialnämnden.

Delegationslistor
Beslut fattade under perioden 2020-12-01 — 2020-12-31

Ordförandebeslut 0
Individ- och familjeomsorg 1323
Äldreomsorg/funktionsnedsättning 264
Bostadsanpassningsbidrag 19
Dödsboanmälan
Personal/anställningar — tillsvidare 14
Personal/anställningar — visstid 33
Bisyssla
Utdelning fonder
Jämkning dubbla boendekostnader 3
Avskrivning skuld 6
Tillståndsenheten i samverkan 1
Socialnämndens arbetsutskott — protokoll 2

Beslutsunder lag
Handlingarna finns tillgängliga för socialnämnden under sammanträdet.

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer A Protokollsutdraget bestyrks
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