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Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Organ

Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslaget är uppsatt

Skype/Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 09:00 — 11:40
Ajournering 09:50 — 10:00

Sture Olsson (M), Ordförande
Rune Lennartsson (C), 1:e vice ordförande
Roger Lundberg (S), 2:e vice ordförande
Kovan Akrawi (S)
Lisbeth Ek (S), Skype, §§ 27 - 33
Maria Henriksson (S), Skype
Birgitta Lindh (C)
Malin Aslund (KD), tjänstgörande ersättare
Ann -Britt Larsson (C), Skype, tjänstgörande ersättare
Jonathan Kahrs (M), Skype, tjänstgörande ersättare
Marita Ljus (SD)
Jonas Larsson (SD), Skype
lowan Hedendahl (V)

Ingrid Schwanborg (S), Skype
Anette Andersson (S)
Kjell Bertilsson (S), Skype

Magnus Schedin, socialchef
Carin Karlsson, nämndsekreterare
Anna Ahlin, 1:e socialsekreterare, §§ 21 - 25
Marie Gustafson, verksamhetschef, § 26
Susanna Friberg, enhetschef, § 26
Annika Henningsson, enhetschef, § 26
Maria Dahlån, SAS/verksamhetsutvecklare, § 27
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom, § 28
Viktoria Olander, ekonom, §§ 28 — 29

Roger Lundberg (S)

i
Carin Karlsson

Sture Olsson

C4
Roger/Lundberg

Albin Gilbertsson (SD)
Anette Larsson (SD)

Paragrafer §§ 21 — 33

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Socialnämnden

2021-02-17

2021-07-17

2021-02-17 — 2021-03-10

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen

Underskrift

Carin Karlsson
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Ärendelista
§21 Dnr 30615

Ändring av barnbidrag enligt socialförsäkringsbalken 106 kapitel
6 §, .................................................................. 3

§ 22 Dnr 30633
Ändring av barnbidrag enligt socialförsäkringsbalken 106 kapitel
7 §, ........................................................................... 4

§23 Dnr 30557
Nedläggning av faderskapsutredning enligt Föräldrabalken 2
kapitlet 7 §, ......................................................... 5

§24 Dnr 30563
Beslut om hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 stycket
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........................................................ 6
§25 Dnr 30608

Övervägande av umgängesbegräsning enligt 14 § lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),

....................................................................................... 7
§26 Dnr 2021/00016

Verksamhetsinformation till socialnämnden - äldreomsorgen ......................8
§ 27 Dnr 2020/00016 700

Rapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL,
2020, kvartal 4 ...................................................................................................9

§28 Dnr 2021/00025
Socialnämndens verksamhetsredovisning 2020 ..........................................10

§29 Dnr 2021/00024
Socialnämndens internkontrollrapport 2020 ................................................11

§30 Dnr 2021/00015
Besvarande av remiss från Kommunstyrelsen avseende
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och
Västra Götalandsregionen om samverkan för barns och ungas
hälsa ................................................................................................................12

§ 31 Dnr 2021/00027
Gallring av pappersoriginal efter inskanning för en digital
ärendehantering för socialnämnden .............................................................13

§32 Dnr 2021/00004
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................15
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§26 Dnr 2021/00016

Verksamhetsinformation till socialnämnden -
äldreomsorgen

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Bakgrund

Verksamhetschef Marie Gustafson och enhetscheferna Susanna Friberg och
Annika Henningsson informerar nämnden om äldreomsorgens arbete under
den pågående pandemin covid-19.

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 27 Dnr 2020/00016 700

Rapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och
SoL, 2020, kvartal 4

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda
beslut för kvartal 4, perioden 2020-10-01 till och med 2020-12-31.

2 Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige
och kommunens revisiorer.

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 §§1SS att rapportera beslut om bistånd
enligt 9 §1SS 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.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott § 42/2021
Tjänsteutlåtande, 2021-01-27
Ej verkställda beslut kvartal 4, 2020
Ej verkställda beslut — sammanställning kvartal 4 2020

Paragrafen skickas t i l l
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsens kansli
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§28 Dnr 2021/00025

Socialnämndens verksamhetsredovisning 2020

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden godkänner upprättat förslag till verksamhetsredovisning
för år 2020.

Bakgrund

Socialnämnden skall årligen upprätta en verksamhetsredovisning som
redogör för det gångna årets målarbete och ekonomiska utfall.
Verksamhetsredovisningen bifogas tjänsteutlåtandet.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott § 43/2021
Underlag antal placeringar och kostnader
Tjänsteutlåtande, 2021-02-02
Socialnämndens verksamhetsredovisning 2020

Paragrafen skickas t i l l
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom
Viktoria Olander, ekonom
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens kansli

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§29 Dnr 2021/00024

Socialnämndens internkontrollrapport 2020

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att anta internkontrollrapporten för 2020.

Bakgrund

Nämnden antog årets internkontrollplan 2020-01-15. Under 2020 har
socialförvaltningen genomfört internkontroll i huvudsak enligt upprättad
internkontrollplan med undantag för kontrollpunkten som avser GDPR som
inte genomförts alls under året på grund av hög arbetsbelastning.

Covid-19 och införandet av förvaltningens nya verksamhetssystem har
påverkat arbetet med internkontrollen under året vilket har inneburit att inget
utvecklingsarbete har genomförts. Arbetet under året har begränsats till en
genomgång av riskerna och att genomföra kontrollerna.

Förvaltn ingens bedömning

Utfallet av kontrollerna är överlag goda och inga allvarliga brister har
upptäckts. Flera av kontrollpunkterna som kontrollerade föregående år har
visat på förbättrade resultat.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott § 44/2021
Internkontrollrapport 2020
Tjänsteutlåtande, 2021-01-31

Paragrafen sk ickas t i l l
Viktoria Olander, ekonom
Ekonomiavdelningen
Kommunrevisionen

Justerarnas signaturer
r

P rotokollsutdraget bestyrks
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§30 Dnr 2021/00015

Besvarande av remiss från Kommunstyrelsen
avseende överenskommelse mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen om
samverkan för barns och ungas hälsa

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom
överenskommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa.

Bakgrund

Samverkan om barns och ungas hälsa har tidigare regleras i två olika
överenskommelser, Västbus riktlinjer och överenskommelse om trygg och
säker vård för barn och unga som vårdas utanför de egna hemmet. Dessa två
uppdrag har nu slagits samma till ett och samma dokument —
Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa.

Överenskommelsen säkerställer barns och ungas rätt till samordnade insatser
och innebär att behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska
fångas upp och tillgodoses i ett tidigt skede. Det tydliggör fokus på barnet
och den unga i samverkan. Överenskommelsen ska skapa en tydlig struktur
för samverkan på alla nivåer - inga barn eller ungdomar ska falla mellan
stolarna och ska säkerställer barns och ungas rätt till delaktighet.

I november 2020 ställde sig Västkoms styrelse bakom överenskommelsen
och rekommenderade att kommunerna i Västra Götaland ställer sig bakom
överenskommelsen.

Socialnämnden gör bedömningen att Falköpings kommun ska ställa sig
bakom överenskommelsen, då det utgör ett viktigt stöd för samverkans
mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott § 45/2021
Tjänsteutlåtande, 2020-02-02
Delegationsbeslut
Samverkan för barn och ungas hälsa, presentation
Samverkan för barn och ungas hälsa
Protokollsutdrag § 116 barn och ungas hälsa

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsens kansli

Justerarnas signaturer
q

Protokollsutdraget bestyrks
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§31 Dnr 2021/00027

Gallring av pappersoriginal efter inskanning för en
digital ärendehantering för socialnämnden

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att allmänna handlingar i pappersform, som
skannats in och diarieförts, får gallras efter kontroll av att den skannade
versionen är likalydande med ursprungshandlingen och efter att
originalhandlingen inte längre behöver sparas av annan anledning.

2 Beslutet gäller från och med den 1 januari 2021.

Bakgrund

Under de senaste åren har socialförvaltningen i allt större omfattning skannat
pappershandlingar för att hantera dem digitalt samtidigt som digitala
handlingar skrivits ut till pappersakterna. Dubbelarbetet med att hantera
digitala och analoga versioner av samma dokument är ineffektivt. Med
digital ärendehantering frigörs arbetstid för medarbetare och kostnader för
förbrukning av papper, aktomslag och toner minskar. En minskad
pappersförbrukning leder också till färre transporter och en minskad
belastning på miljön.

Den pågående digitaliseringen beskrivs som den enskilt starkaste
förändringsfaktorn i samhället och är en ständigt pågående process. Den
digitala utvecklingen berör och påverkar samhällets alla områden.

Genom att aktivt ta sig an den digitala utvecklingen kan socialnämnden dra
nytta av dess möjligheter och låta digitaliseringen bidra till ökad kvalitet och
effektivitet.

I policyn för digitalisering som antogs av kommunfullmäktige den 29 maj
2017, § 66, sätts det upp tre kommunövergripande mål.

• Enklare vardag för privatpersoner och företag

• Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och
delaktighet

• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning, krävs gallringsbeslut för
att få gallra allmänna handlingar.

Gallring får enligt 3 § arkivlagen (1990:782) endast ske under förutsättning
att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms
sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. För att kunna gallra
pappersoriginalet och endast bevara det skannade exemplaret krävs att det
framställs på ett sätt som säkerställer ett elektroniskt bevarande. Kravet

Justerarnas signaturer ' Protokollsutdraget bestyrks
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uppfylls genom att myndigheten skannar till ett format som är godkänt för
slutarkivering.

Gallring innebär avsiktlig och planmässig förstöring av allmänna handlingar
eller uppgifter i enlighet med ett i förväg fattat myndighetsbeslut. Som
gallring räknas även åtgärder som utförs med handlingarna och som ger
upphov till:

• förlust av betydelsebärande data (informationsförlust), förlust av
möjliga sammanställningar,

• förlust av sökmöjligheter, eller

• förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas äkthet och
ursprunglighet

Exempel på handlingar som ska bevaras i papper och registreras

• Justerade protokoll

• Handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande

• Handlingar som behövs för bevisvärde

• Handlingar som på grund av format, gråskala, färg eller andra
egenskaper inte tillfredsställande kan bevaras enbart som bild

Verksamheten ska utreda vilka handlingar som kan behöva sparas en viss tid
efter skanning om det behövs för bevisvärde eller av andra skäl.

Förvaltn ingens bedömning

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att allmänna
handlingar som skannats och diarieförts får gallras.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott § 46/2021
Tjänsteutlåtade, 2021-01-29

Paragrafen sk ickas t i l l
Eva Olofsson, biträdande socialchef
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare/systemansvarig

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§32 Dnr 2021/00004

Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

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

Bakgrund

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

Delegationslistor
Beslut fattade under perioden 2021-01-01 — 2021-01-31

Ordförandebeslut 1
Individ- och familjeomsorg 1099
Äldreomsorg/funktionsnedsättning 214
B o stads anp assningsbidrag 11
Dödsboanmälan 0
Personal/anställningar — tillsvidare 16
Personal/anställningar — visstid 15
Bisyssla 4
Utdelning fonder 1
Jämkning dubbla boendekostnader 3
Avskrivning skuld 0
Tillståndsenheten i samverkan 2
Socialnämndens arbetsutskott — protokoll 2

Beslutsunder lag

Handlingarna finns tillgängliga för socialnännden under sammanträdet.

Paragrafen skickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer t i Protokollsutdraget bestyrks
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