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Carin Karlsson, nämndsekreterare
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2022-08-24 — 2022-09-14, omedelbar justering av §§ 55 — 59
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§55 Dnr 32931

Medgivande av adoption enligt 6 kapitlet 12 § SoL
Paragrafen är omedelbart justerad.

Justerarnas signaturer
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§56 Dnr 32932

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kapitlet 7
§ FB

Paragrafen är omedelbart justerad.

Justerarnas signaturer
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Protokollsutdraget bestyrks
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§57 Dnr 32921

Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

Paragrafen är omedelbart justerad.

Justerarnas signaturer ii:
l'.

Protokollsutdraget bestyrks
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§58 Dnr 33010

Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU
Paragrafen är omedelbart justerad.

Justerarnas signaturer , 1 Protokollsutdraget bestyrks
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§59 Dnr 33011

Beslut om umgängesbegränsning enl igt  14 § LVU

Paragrafen är omedelbart justerad.

signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§60 Dnr 2022/00074

Socialnämndens budgetunderlag för åren 2023-2025

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att överlämna budgetunderlaget för flerårsplanen
2023-2025 till budgetberedningen.

Sammanfattn ing

Enligt gällande riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning beslutar
budgetberedningen om budgetförutsättningar som skickas till nämnderna.
Förvaltningarna tar därefter fram ett budgetunderlag som beslutas av nämnd
att överlämna till budgetberedningen.

Underlaget innebär i huvudsak en förstärkning och satsning på sociala
aktiviteter inom särskilda boenden för äldre. En viss förstärkning finns även
inom hemtjänsten samt funktionsnedsättning.

Socialförvaltningen föreslår även en ramförflyttning på 5 000 tkr från
förvaltningsgemensam budgetpost till Individ- och familjeomsorgens ram.
Socialnämnden prognosticerar ett underskott på över 20 000 tkr för Individ-
och familjeomsorgen och socialförvaltningen uppfattning är att det måste till
en budgetförstärkning med åtminstone de medel som socialnämnden själv
har till sitt förfogande.

Bakgrund

Under det senaste året har socialnämnden gjort satsningar för att utveckla
arbetet med aktiviteter till personer i ordinärt boende genom
aktivitetssamordnare och IT -fixare. Dessa satsningar kommer fortsätta och
till del utökas kommande år.

Samtidigt har förvaltningen kunnat konstatera att brukare inom särskilda
boenden för äldre upplever större behov av sociala aktiviteter än de som
erbjudits. Detta har framgått av de återkommande brukarundersökningar som
genomförs. Socialförvaltningen föreslår en satsning på att anställa personer
inom äldreboenden vars uppdrag blir att förstärka sociala aktiviteter inom de
särskilda boendena för äldre. På så sätt kommer undersköterskor att kunna få
mer tid för omvårdnadsarbetet samtidigt som annan personal kan fokusera på
att skapa aktiviteter och förstärka det sociala arbetet.

En viss förstärkning inom daglig verksamhet föreslås också. Daglig
verksamhet har växt i deltagarantal de senaste 10 åren och förvaltningen
bedömer att den kommer fortsätta växa de närmaste åren.

Socialförvaltningen föreslår också en flytt mellan ramarna. Individ- och
familjeomsorgens ram har gått minus under flera år och underskottet har
växt över tid, framförallt beroende på antalet placerade barn och unga.

Justerarnas signaturer
71;
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Samtidigt finns uppskattningsvis 5 000 tkr inom den
förvaltningsgemensamma budgeten som går att använda för detta ändamål.

Det är socialförvaltningen uppfattning att detta är de enda medel som
nämnden själv förfogar över och som det finns möjlighet att använda för att
åtminstone till viss del minska det underskott som växt under många år utan
att några medel tillförts.

Finansier ing

Finansiering sker inom ramen för de angivna förutsättningarna.

Beslutsunder lag

• Socialnämndens arbetsutskott, § 258/2022

• Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-08-15

• Budgetunderlag för år 2023-2025, socialnämnden

• Checklista barnkonventionen

Paragrafen sk ickas t i l l
Budgetberedningen
Ekonomiavdelningen

Justerarnas signaturer

(1/1

Protokollsutdraget bestyrks
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§61 Dnr 2022/00007

Ekonomiuppföljning 2022

Socialnämndens beslut
1 Informationen läggs till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Prognos per juni -juli 2022

Paragrafen skickas till
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrksk
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§62 Dnr 2022/00108

Samverkansavtal digitala hjälpmedel 2022 - 2026

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till samverkansavtal för
digitala hjälpmedel.

Sammanfattn ing

Västkom har utrett möjligheten att låta digitala hjälpmedel ingå som en del
av utbudet av hjälpmedel. Utredningen Välfärdsteknik i samverkan pågick
mellan mars — december 2021. Resultaten från utredningen visar att
invånarna får en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel inom vård och
socialtjänst om regionen och kommunerna kan samarbeta kring att
tillhandahålla detta. Nämnden behandlade förslaget till samverkansavtal och
lämnade ett remissvar 2022-03-23, § 23.

Västkom har nu behandlat remissvaren och återkommit med ett förslag till
samverkansavtal.

Bakgrund

Med stöd i utredningen Välfårdsteknik i samverkan skickade SRO i januari
2022 ut ett förslag på ett samverkansavtal kring digitala hjälpmedel på
remiss till de 49 kommunerna i Västra Götaland samt till Västra
Götalandsregionen under perioden 19 januari — 18 april. Det var frivilligt att
besvara remissen och totalt inkom 36 huvudmän med svar.

Remissvaren visar sammantaget att det finns ett brett stöd i länet för att
utöka samarbetet kring hjälpmedel i linje med förslaget. Flera av
remissinstanserna betonar stora fördelar med den föreslagna samverkan,
bland annat att det väntas bidra till en mer jämlik och nära vård, att det är i
linje med intentionerna i omställningen och ett sammanhållet Västra
Götaland. Flera lyfter också fram det som positivt att produktområdet införs
på ett gemensamt och samlat sätt samt att befintliga välfungerande strukturer
används vid införandet.

Förvaltn ingens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att den är positivt att digitala hjälpmedel blir
en del av hjälpmedelsutbudet och att Regionservice kan tillhandahålla ett
bredare sortiment till medborgarna. Det innebär att förutsättningarna för en
jämlik vård i Västra Götaland ökar.

Det är positivt att kommunerna inte själva behöver upphandla och teckna
avtal med leverantörer för digital teknik, eftersom det är svårt för
kommunerna att hålla sig uppdaterade på den teknik som finns och vilka

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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krav som kan ställas i en upphandling. Att låta digitala hjälpmedel finnas
som en del av utbudet hos hjälpmedelscentralen underlättar för kommunerna
att erbjuda digitala hjälpmedel utifrån brukarnas individuella behov.

Finansier ing

Samarbetsavtalet innebär inledningsvis att kommunerna finansiera de
inledande inköpen med 10 kronor per kommuninnevånare. För Falköpings
del innebär det att Socialförvaltningen ska betala ca 330 000 kr.
Förvaltningen planerar att finansiera detta med hjälp av riktade statsbidrag, t
ex de medel som finns för teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i
fokus.

Beslutsunder lag

• Socialnämndens arbetsutskott, § 254/2022
• Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-08-03
• Checklista barnkonventionen
• Samverkansavtal digitala hjälpmedel
• Tjänsteutlåtande till Västkoms styrelse, 2022-05-10
• Protokollsutdrag Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte, 2022-

06-03

Paragrafen skickas t i l l
Västkom

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§63 Dnr 2021/00158

Resultatet av undersökningen "Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen?"

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfat tn ing

Socialstyrelsen genomför varje år brukarundersökningen Vad tycker de äldre
om äldreomsorgen. I juni korn resultaten för 2022 och i bifogade bildspel
redovisas resultaten övergripande för hemtjänsten och särskilt boende för
äldre.

För Falköpings del ligger resultaten för hemtjänsten bättre än
riksgenomsnittet inom samtliga områden som undersökningen omfattar.
Resultaten för äldreboende är mer varierande. I huvudsak ligger resultaten på
samma nivå som riksgenomsnittet, men inom området aktiviteter och
möjlighet att komma utomhus har verksamheten sämre betyg än
riksgenomsnittet och resultatet har försämrats sedan tidigare år.

Bakgrund

Socialstyrelsen genomför varje år brukarundersökningen Vad tycker de äldre
om äldreomsorgen. Undersökningen är en enkätundersökning som skickas
till samtliga brukare som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende för
äldre. Årets enkät skickades ut i januari och svarstiden pågick till mars.

I riket är årets resultat oförändrat eller något försämrat jämfört med 2020.
Resultaten är generellt sätt något sämre för särskilt boende än för
hemtjänsten. Det beror i huvudsak på att personer som bor på äldreboende
har en sämre hälsa och är därmed mindre nöjda med sin livssituation än de
som bor i ordinärt boende. Falköpings resultat har i det här avseendet
överensstämmande med riket.

Inom hemtjänsten svarade 374 personer, vilket är 59,6 % av brukarna. Inom
äldreboende svarade 116 personer, vilket är 42,3 %.

För hemtjänsten har Falköping bara ett resultat för hela verksamheten. När
det gäller äldreboende finns ett övergripande resultat samt resultat för varje
boende, utom Elvagården och Frökindsgården som har för få svarande och
därmed inte egna resultat.

Inom hemtjänsten har Falköpings kommun bättre resultat är riksgenomsnittet
och snittet för Västra Götaland inom alla områden. Det sammanfattande
omdömet är att 89 % av nöjda med hjälpen från hemtjänsten i Falköping
jämfört med 86 % i genomsnitt för riket. Extra bra resultat finns inom

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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områdena hjälpens utförande samt trygghet, förtroende och tillgänglighet.
När det gäller hjälpens utförande ligger Falköpings resultat 5-10 % över
riksgenomsnittet.

När det gäller äldreboenden är den sammanfattande bedömningen att 78%
nöjda med vården på boendet. Det är samma resultat som riksgenomsnittet.
Falköping har goda resultat gällande boendemiljö och mat och måltidsmiljö.
När det gäller hjälpens utförande, bemötande, trygghet och förtroende samt
tillgänglighet har Falköping ungefär samma resultat som riket. Inom
områden aktiviteter och möjlighet att komma utomhus har Falköping sämre
resultat än riksgenomsnittet och resultaten har dessutom försämrats sedan
tidigare år. Resultatet på frågan hur tryggt det känns att bo på äldreboende är
dock bättre än riksgenomsnittet och resultatet har förbättrats med 7
procentenheter, vilket är mycket positivt.

Bäst resultat får verksamheterna inom området bemötande, där 96 % av
brukarna inom hemtjänsten och 92 % av de boende på äldreboenden är nöjda
med bemötandet de får av verksamheten.

Förvaltn ingens bedömning

Förvaltningen använder resultaten av brukarundersökningen för
verksamhetsutveckling.

När det gäller hemtjänsten gör förvaltningen bedömningen att inga insatser
behöver göras. Förvaltningen behöver dock göra insatser för att förbättra
resultatet för aktiviteter och möjlighet att komma utomhus.

Varje verksamhet har också i uppdrag att gå igenom sina egna resultat och
planera för egna förbättringar, eftersom de inte har samma
utvecklingsområden utan olika styrkor och förbättringsområden. Vilka
insatser som genomförs kan därför skilja sig åt mellan olika boenden.

Finansier ing

Brukarundersökningen innebär inga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Beslutsunder lag

• Socialnämndens arbetsutskott, § 256/2022
• Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-08-15
• Bildspel Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, 2022, resultat

hemtjänsten
• Bildspel Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, 2022, resultat särskilt

boende

Paragrafen skickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§64 Dnr 2022/00045

Kompletterande svar till kommunrevisionen avseende
Granskning av äldreomsorgen

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag och lämna
nedanstående svar till revisionen avseende granskningen av
äldreomsorgen.

Reservat ion

Roger Lundberg (S), Kovan Akrawi (S), Maria Henriksson (S) och Lisbeth
Ek (S) reserverar sig till förmån för Kovan Akravis yrkande.

Ajourner ing

Nämnden ajournerar sig klockan 11:28 - 11:40.

Sammanfat tn ing

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
äldreomsorgen i Falköpings kommun.

KPMG:s sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att
styrningen av äldreomsorgen bör stärkas och lämnande en rad förslag till
nämnden. I förvaltningens tjänsteskrivelse lämnades några förslag som
revisionen bedömer att nämnden inte svarat på. Revisionen begär därför en
komplettering. Förvaltningen föreslår att frågorna hanterad i enlighet med
den tidigare tjänsteskrivelsen, med några förtydliganden.

Bakgrund

KPMG: granskning av äldreomsorgen behandlades på Socialnämndens möte
2022-04-27, § 36. I tjänsteskrivelsen från förvaltningen lämnades några
förslag för nämnden att ta ställning till.

Revisionen önskar nu att nämnden kompletterar med sitt ställningstagande
gällande förvaltningens förslag till nämnden.

KPGM rekommenderade att nämnden ska ta fram en utbildningsplan kopplat
till arbetet med värdegrund.. Förvaltningen har i sin tjänsteskrivelse skrivit:
Vill socialnämnden äga beslutet om den utbildningsplanen är det en
nyordning som tidigare inte varit aktuell.

Gällande rekommendationen säkerställa att genomföra regelbundna
egenkontroller genomförs i syfte att minimera riskerna för bristande
uppföljning och verkställighet av genomförandeplanerna inom ramen för
IBIC metodstöd skriver förvaltningen: Om nämnden så önskar kan

Justerarnas signaturer A Protokollsutdraget bestyrks
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egenkontrollen rapporteras till nämnden, förslagsvis årligen inom ramen för
internkontroll.

KPMG rekommenderade att nämndens ska säkerställa samt kontinuerligt
följa upp att rutinerna för utbildning av vikarier och nyanställda efterlevs.
Förvaltningen anger att såväl personalkontinuitetsutvecklingen samt att
rutiner för utbildning av nyanställda följs är frågor som förvaltningen
ständigt följer och om nämnden så önskar kan rapport även ske till nämnden.

Revisionen anser att nämnden i sitt beslut inte tagit ställning till ovanstående
förslag och begär därför att nämnden kompletterar med sitt ställningstagande
senast 30 september 2022.

Förvaltn ingens bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden inte tar fram en specifik utbildningsplan
för värdegrund och att förvaltningen även fortsatt äger frågan om utbildning
till personal.

Förvaltningen föreslår att granskning av genomförandeplaner läggs in som
en kontrollpunkt som i nämndens internkontrollplan fr o m 2023

När det gäller rutiner för utbildning av vikarier och nyanställda föreslår
förvaltningen att det även fortsättningsvis är ett ansvar och beslut för
förvaltningen, men att det rapporteras till nämnden under rubriken
personalredovisning i nämndens verksamhetsredovisning.

Beslutsunder lag

• Socialnämndens arbetsutskott, § 255/2022
• Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-08-15
• Checklista barnkonventionen
• Begäran om komplettering

Yrkanden

Kovan Akravi (S) yrkar att:

"Socialdemokraterna ställer sig bakom svaret till revisionen med tillägget att
att avrapportering till nämnden ska ske i samband med tertialrapporten
gällande första och tredje punkten"

Beslutsgång

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

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunrevisionen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks,.
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§65 Dnr 2022/00063

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2, 2022

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda
gynnande beslut för kvartal 2, perioden 2022-04-01 till och med 2022-06-
30.

2 Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige
och kommunrevisionen.

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.

Under kvartal 2 2022 har Socialnämnden 16 beslut som inte verkställts inom
tre månader från beslutsdatum. Tre av dessa har verkställt under kvartal 2.
Huvuddelen av de ej verkställda besluten avser gruppbostad enligt 9 § 9
LSS, där skälet att ej verkställa är brist på plats och daglig verksamhet enligt
9 §10 LSS, där skälet att ej verkställa ligger hos den enskilde.

Beslutsunder lag

• Socialnämndens arbetsutskott, § 257/2022
• Tjänsteutlåtande, 2022-08-02
• Ej verkställda beslut — sammanställning kvartal 2 — 2022

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§66 Dnr 2022/00106

Förlängning av inriktningsdokument
ungdomsmottagningar 2023 - 2024

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden ställer sig bakom förslaget om förlängning av befintligt
inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland, dock
längst till och med 2024.

Sammanfattn ing

Sedan 2018 finns ett inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar
som omfattar Västra Götalandsregionen samt länets 49 kommuner. Befintligt
dokument gäller 2018-2022 och arbete med utvärdering och revidering är
påbörjat. Ett färdigt samverkansavtal kommer dock inte hinna antas innan
nuvarande inriktningsdokument går ut. För att undvika glapp och för att ge
förutsättningar för att lokala avtal och överenskommelser ska kunna
förlängas behöver nuvarande inriktningsdokument förlängas.

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) ställde sig bakom förslaget om
förlängning den 4 april och det politiska samrådsorganet (SRO) gjorde
detsamma den 28 april. Skaraborgs Kommunalförbunds direktion beslutade
den 3 juni att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med
förslaget.

Bakgrund

Sedan 2018 finns ett inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar
som omfattar Västra Götalandsregionen samt länets 49 kommuner.
Dokumentet ligger som grund för lokala avtal och överenskommelser som
omfattar ungdomsmottagningarna. Ungdomsmottagningen ska vara en
lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara lätt för alla ungdomar att
söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor och verksamheten ska vara
lättillgänglig och anpassad efter ungdomars behov. Tillgängligheten ger
stora möjligheter till tidiga insatser. Ungdomsmottagningarnas målgrupp är
ungdomar och unga vuxna med alla de likheter och olikheter som var och en
i denna heterogena grupp uppvisar.

Ungdomsmottagningen är till för alla unga till och med 24 år. Befintligt
dokument gäller 2018-2022. Arbetet med utvärdering och revidering är
påbörjat och kommer sannolikt presenteras i Vårdsamverkan Västra
Götaland (VVG) och det politiska samrådsorganet SRO under 2022. Ett
färdigt samverkansavtal kommer dock inte hinna antas innan nuvarande
inriktningsdokument går ut. För att undvika glapp och för att ge
förutsättningar för att lokala avtal och överenskommelser ska kunna
förlängas behöver nuvarande inriktningsdokument förlängas. VVG ställde

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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sig bakom förslaget om förlängning den 4 april och SRO gjorde detsamma
den 28 april.

Förvaltn ingens bedömning

Socialförvaltningen delar de bedömningar som ligger till grund för beslut i
VVG och SRO.

Finansier ing

Finansieras inom ram.

Beslutsunder lag

• Socialnämndens arbetsutskott, § 259/2022

• Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-06-30

• Checklista bamkonventionen

• Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte den
3 juni 2022, § 29/22.

• Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar 2018-2022.

Paragrafen skickas t i l l
Skaraborgs kommunalförbund, info@skaraborg.se
Elisabeth Andersson, verksamhetschef
Maria Andersson, enhetschef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



FMILKÖPRig
Socialnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(26)
Sammanträdesdatum
2022-08-24

§67 Dnr 2022/00112

Mini -Maria i Skaraborg - förslag på hur Mini -Maria kan
utvecklas och drivas i Skaraborg

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden ställer sig bakom förslaget om hur Mini -Maria kan
utvecklas och drivas i Skaraborg.

2 Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att underteckna avtalet när ett
sådant upprättats.

Sammanfat tn ing

En partssammansatt grupp med representanter från Västra
Götalandsregionen samt flera kommuner har utrett förutsättningarna för att
skapa en Mini -Maria i Skaraborg. Mini -Maria finns redan etablerat i Södra
Älvsborg, är uppstartat i kranskommuner till Göteborg och är på gång även
inom Fyrbodal. Förslaget innebär att det övergripande målet med Mini-
Maria Skaraborgs verksamhet ska vara att motverka alkohol- och
drogberoende och beroende kopplat till spel om pengar bland unga upp till
21 år. Mini -Maria Skaraborg ska nå unga människor i ett tidigt skede av risk-
och skadligt bruk för att förhindra att detta utvecklas till ett beroende,
allvarlig psykisk ohälsa och att arbeta hälsofrämjande och förebyggande
utifrån en tvärprofessionell ansats.

Förslaget innebär att Mini -Maria -verksamheten föreslås ha två
huvudmottagningar, en i Skövde och en i Lidköping. Två ytterligare
mottagningar ska finnas och vara förlagda till Falköping och Mariestad.
Dessa ska fungera som satellitmottagningar och bemannas av personalen
från huvudmottagningarna. Kostnaden för verksamheten kommer delas
mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen och för Falköpings del
beräknas den uppgå till ca 460 tkr under 2023 och 570 tkr under 2024 och
framåt. Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden ställer sig bakom den
partssammansatta gruppens förslag och ger socialchefen i uppdrag att
underteckna avtal när ett sådant finns framtaget.

Bakgrund

En förstudie har genomförts av en partssammansatt grupp på uppdrag av
Vårdsamverkan Skaraborgs styrgrupp. Gruppen har tagit fram ett förslag på
hur ett Mini -Maria kan utvecklas och drivas i Skaraborg. Gruppen har i
förslaget utgått ifrån den modell för Mini -Maria -verksamhet som är
etablerad i Södra Älvsborg sedan början av år 2021. Samma modell har även
varit en utgångspunkt i arbetet med att utforma Mini -Maria -verksamheten i
kranskommunerna kring Göteborg och för den pågående processen för
uppstart av verksamhet i Fyrbodal.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Det övergripande målet med Mini -Maria Skaraborgs verksamhet föreslås
vara att motverka alkohol och drogberoende och beroende kopplat till spel
om pengar bland unga upp till 21 år. Mini -Maria Skaraborg ska nå unga
människor i ett tidigt skede av risk- och skadligt bruk för att förhindra att
detta utvecklas till ett beroende, allvarlig psykisk ohälsa och att arbeta
hälsofrämjande och förebyggande utifrån en tvärprofessionell ansats.

Förstudien ger förslag på hur insatser och förebyggande stöd kan utformas.
Insatserna till enskilda unga och deras närstående kan ske genom:

• Rådgivning och behandling i öppna former, utifrån den unges behov
• Samtal individuellt, med familj/närstående samt i nätverk
• Behandling enligt manualbaserade metoder enligt rekommendation i

Socialstyrelsen — Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk
och beroende

• Medicinsk behandling och bedömning samt hälsofrämjande insatser
• Drogtester
• Arbeta i samverkan med andra aktörer kring den unga och

komplettera befintliga resurser och insatser.

Utåtriktade förebyggande insatser kan ske genom:

• Konsultativa insatser och rådgivning till professionella.
• Gruppverksamhet i form av utbildningar för föräldrar och

informationsträffar och utbildning för professionella.
• Utåtriktat informationsarbete som syftar till att förmedla samlad

kunskap till unga, föräldrar och professionella om bland annat droger,
utvecklingsmönster i användande av alkohol, droger och spel om
pengar och erfarenheter av rådgivnings- och behandlingsinsatser.

• Utveckling av arbetsformer för tidiga och förebyggande insatser.
• Utveckling av arbetsformer för att möta de ungas familjer och sociala

nätverk.

Verksamheten kommer bemannas av personal från både Västra
Götalandsregionen och kommunerna och utgångspunkten bygger på ett
tvärprofessionellt teamarbete. Utredningens förslag är att Skövde kommun är
kommunal huvudman i Skaraborg. Den kommunala huvudmannen är
ansvarig för kommunernas del i verksamheten och är den kommun som
tecknar samverkansavtal om Mini -Maria med hälso- och sjukvårdsnämnden.
De andra kommunerna tecknar i sin tur hängavtal med den kommunala
huvudmannen för att omfattas av verksamheten. Om Skövde av något skäl
inte har möjlighet att ta den rollen, är förslaget att Lidköping blir kommunal
huvudman.

Förslaget innebär att Mini -Maria -verksamheten föreslås ha två
huvudmottagningar, en i Skövde och en i Lidköping. Två ytterligare

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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mottagningar ska finnas och vara förlagda till Falköping och Mariestad.
Dessa ska fungera som satellitmottagningar och bemannas av personalen
från huvudmottagningarna.

Verksamheten ska årligen lämna en verksamhetsbeskrivning och
årsberättelse till sina huvudmän. Årsberättelsen ska minst innehålla
ärendestatistik, information om drogutveckling, belastning, ekonomi,
avvikelser samt utveckling i övrigt. Verksamheten ska årligen följas upp
utifrån olika perspektiv:

• Brukar- och medborgarperspektiv
• Tillgänglighetsperspektiv
• Verksamhetsperspektiv
• Personalperspektiv
• Ekonomiskt perspektiv

Uppföljningen ska utformas av verksamheten tillsammans med
representanter för uppdragsgivarna. Förutom den professionella
bedömningen ska brukarnas synpunkter efterfrågas. Utvärdering av de
enskilda insatser som utförs på Mini -Maria ska ske systematiskt och
presenteras årligen.

Om kommunerna och Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslaget
kommer ett förslag till avtal att arbetas fram under hösten 2022 och planerad
uppstart ska kunna ske under 2023.

Förvaltn ingens bedömning

Socialförvaltningen bedömer att utredningens förslag svarar väl mot de
behov av utveckling av verksamhet som jobbar med att möta ungas missbruk
och riskbruk av alkohol och droger samt beroende kopplat till spel om
pengar.

Finansier ing

Verksamheten beräknas kosta cirka 600 tkr/år för socialnämndens del och
kommer belasta Individ- och familjeomsorgens budgetram.

Beslutsunder lag

• Socialnämndens arbetsutskott, § 260/2022
• Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-07-07
• Checklista barnkonventionen
• Utredning "Mini -Maria i Skaraborg — förslag på hur Mini -Maria kan

utvecklas och drivas i Skaraborg". Version 9, daterad 2022-06-23

Paragrafen skickas t i l l
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Eva Olofsson, biträdande socialchef
Elisabeth Andersson, verksamhetschef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§68 Dnr 2022/00005

Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut för perioden
2022-06-01 — 2022-07-31.

Bakgrund

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till
socialnämnden. Handlingarna finns tillgängliga för socialnämnden under
sammanträdet.

Beslutsunder lag

Deleeationsl istor
Delegationslista, VIVA, IFO, 2022-06 275
Delegationslista, VIVA, ÄO/LSS, 2022-06 658

Delegationslista, Bostadsanpassning, 2022-06 26

Jämkning dubbla boendekostnader, 2022-06 1

Avskrivning skuld, 2022-01 — 2022-07 4

Delegationslista, VIVA, IFO, 2022-07 181

Delegationslista, VIVA, ÄO/LSS, 2022-07 542

Delegationslista, Bostadsanpassning, 2022-07

Jämkning dubbla boendekostnader, 2022-07 1

Per sonal/anställnin2ar
Tillsvidare, 2022-06 23

Visstid, 2022-06 10

Timanställda, 2022-06 117

Tillsvidare, 2022-07 11

Visstid, 2022-07 4

Timanställda, 2022-07 39

Socialnämndens ar betsutskott
Socialnämndens arbetsutskott, 2022-06-01 §§ 150 — 169
Socialnämndens arbetsutskott, 2022-06-15 §§ 170— 186
Socialnämndens arbetsutskott, 2022-06-29 §§ 187 —215
Socialnämndens arbetsutskott, 2022-07-27 §§ 216 — 235

Justerarnas signaturer (N. Protokollsutdraget bestyrks
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Diarienummer Beslut Delegat
2022/95 Anmälan av personuppgiftsincident Biträdande socialchef

till Integritetsskyddsmyndigheten
2022/40 Fullmakt till Birgitta Harberg att Socialchef

föra nämndens talan vid muntliga
förhandlingar i rätten

2022/40 Fullmakt till Antonie Bräuer att Socialchef
föra nämndens talan vid muntliga
förhandlingar i rätten

2022/107 Anmälan av personuppgiftsincident Verksamhetschef
till Integritetsskyddsmyndigheten

2022/36 Utdelning ur PG Anderssons Förvaltningsekonom
donationsfond, nr 258

Paragrafen skickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer
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Protokollsutdraget bestyrks
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§69 Dnr 2022/00004

Rapporter till socialnämnden 2022

Socialnämndens beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattn ing

Socialchef Magnus Schedin informerar nämnden om följande:

- Den 16/8 kom anvisningar om ukrainska flyktingar. Det handlar om 16
personer varav sju barn och det kommer sannolikt fler anvisningar inom
kort.

- Det har varit svårt att få ihop bemanningen under sommaren. Svårast var
det under första perioden. Det har varit flera avslut och personer som helt
uteblivit efter något arbetspass utan att höra av sig. Övertidsuttagen har
därför periodvis varit höga.

- Det har förekommit stölder hos brukare inom ett hemtjänstområde.
Händelserna är polisanmälda och med hjälp av Intraphone kunde
förvaltningen inom ett par timmar få kunskap om vilken medarbetare
som varit hos de brukare som anmält stöder.

- Det är ingen stor spridning av Covid-19 även om det förekommer
punktvisa utbrott, nu senast på Ranliden.

- Förvaltningen kommer erbjuda all omvårdnadspersonal och legitimerad
personal kostnadstäckning för influensavaccination.

- Falköping har fått nytt förslag på anvisningstal på sju personer för 2023.

- Förvaltningen arbetar med en omstrukturering inom missbruksvården
och nämnden kommer att informeras om detta på nästa sammanträde.

Beslutsunder lag

Kommunfullmäktige, § 79/2022

Paragrafen skickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§70 Dnr 33073

Övriga frågor

Socialnämndens beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfat tn ing

Möjligheten för  br ukar e/boende att  r östa?
- En ambulerande röstmottagare finns och bokas av varje boende.

Kösituationen
- Det är i dagsläget 12 personer som har ett beslut om särskilt boende som

inte är verkställt ännu, men de 3 månader som kommunen har på sig att
ordna plats har inte passerat.
Om de 3 månaderna passeras och man inte blivit erbjuden plats så
rapporteras det till nämnden, revisionen och fullmäktige som ett ej
verkställt gynnande beslut.

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer
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