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§40 Dnr 2022/00016

Verksamhetsinformation till socialnämnden - Lex Lilla
Hjärtat

Socialnämndens beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Förvaltningsjurist Helena Broberg informerar nämnden om propositionen
"Barnets bästa när vård enligt LVU upphör — lex Lilla hjärtat".

I denna proposition har regeringen lämnat förslag som syftar till att stärka
principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet
för barn som vårdas enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga, förkortad LVU, och socialtjänstlagen (2001:453), förkortad
SoL.

Paragrafen skickas t i l l
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§41 Dnr 2022/00047

Besvarande av remiss avseende författningsförslag i
promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt
LVU, dnr. 1416-2021/22

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget och
översända det till socialutskottet.

Sammanfat tn ing

Socialutskottet beslutade den 6 maj 2021 att ge en utredare i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att införa barnets bästa som ett självständigt
rekvisit vid prövning av upphörande av vård i familjehem enligt lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Utredningen
har letts av hovrättspresident Anders Hagsgård. Som ett led i socialutskottets
beredning av fråga om ändring i LVU har Falköpings kommun fått
promemorian på remiss.

I promemorian lämnas förslag som syftar till att stärka tryggheten för barn
som vårdas med stöd av LVU. Det konstateras i promemorian att den
perspektivförskjutning som skett där barnets behov och rättigheter i vissa fall
ska trumfa föräldrarnas intressen inte har fått tillräckligt genomslag i LVU.
Det behövs därför bestämmelser som ger utrymme för ett större
barnperspektiv.

I promemorian lämnas i huvudsak följande författningsförslag.

Prövningen av om vård enligt LVU ska upphöra ska prövas i två steg. I det
första steget ska prövas om förutsättningarna för vård enligt 2 eller 3 § LVU
fortfarande är uppfyllda. Det föreslås en kodifiering av praxis innebärande
att de omständigheter som ledde till beslut om vård ska ha förändrats på ett
genomgripande och varaktigt sätt för att vården ska upphöra. Om
förutsättning för fortsatt vård på dessa grunder inte längre finns ska en
prövning ske om det finns en risk för att barnets hälsa eller utveckling
allvarligt skadas genom att vården upphör. Vid denna prövning ska vad som
bedöms vara bäst för barnet vara avgörande. Det införs således en ny grund
för fortsatt vård enligt LVU i 21 § andra stycket. Denna grund ska endast
vara tillämplig för barn under 18 år. Om beslut om fortsatt vård enligt 21 §
andra stycket LVU fattas ska beslutet underställas förvaltningsrättens
prövning inom fyra veckor från beslutsdagen. Om detta inte görs upphör
beslutet om vård att gälla. Det införs en skyldighet för socialnämnden att
revidera vårdplanen i de fall vården fortsätter med stöd av 21 § andra stycket
LVU.

Justerarnas signaturer.. 07\-
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Vidare införs det en begränsning i möjligheten att begära att vård enligt 2 §
LVU ska upphöra, en s.k. hemtagningsbegäran. I dagsläget saknas helt
begränsningar i denna möjlighet. Enligt föreslagen ändring behöver inte
socialnämnden pröva en sådan begäran om frågan om vård har prövats av
nämnden eller rätten de senaste sex månaderna.

Bestämmelserna om flyttningsförbud föreslås tas bort i LVU och istället
flyttas till socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Det innebär att det inte längre
ska vara möjligt att besluta om flyttningsförbud när det beslutas att vård
enligt LVU ska upphöra. Bestämmelserna syftar till att hindra skadliga
hemtagningar och förbereda en skonsam hemflytt för barnet samt att bevaka
barnets bästa. Dessa situationer ska enligt utredningen kunna hanteras inom
ramen för den nya grunden för fortsatt vård i 21 § andra stycket LVU.

För att stärka och synliggöra barnrättsperspektivet föreslås att den unge
genomgående ändras till barnet eller den unge. Namnet på lagen föreslås
ändras till lagen med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga och
kan förslagsvis förkortas LBU.

Bakgrund
Socialutskottet har konstaterat att samhället har ett stort ansvar för utsatta
barn och unga. Ansvaret är särskilt tydligt i fråga om barn och unga som
befinner sig i samhällets vård. Sedan den 1 januari 2020 har
barnkonventionen ställning som lag i Sverige. Enligt barnkonventionen har
Sverige en skyldighet att tillgodose ett barns rättigheter vilket bland annat
innebär en skyldighet att vidta åtgärder för att skydda barn och barns rätt att
uttrycka sina åsikter. Enligt socialutskottet är det angeläget att stärka
barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga som
tvångsvårdas enligt LVU. Tryggheten och stabilitet för långsiktigt placerade
barn måste öka. Det är av stor vikt att regleringen är tydlig och svarar mot
högt ställda krav på rättssäkerhet då det är fråga om tvångsvård.

Trots att flera utredningar har övervägt hur principen om barnets bästa kan
stärkas har detta inte lett till någon ändrad lagstiftning. I promemorian
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör — lex lilla hjärtat, ansågs inte att
barnets bästa ska föras in som ett självständigt rekvisit vid vårdens
upphörande. Med hänsyn till vikten av att en ny reglering stärker
barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga ansåg
socialutskottet att ytterligare ett uppdrag bör ges för att analysera frågorna
och ta fram lagförslag om barnets bästa som självständigt rekvisit när fråga
är om vård enligt LVU ska upphöra.

Förvaltn ingens bedömning
Det är positivt att barnrättsperspektivet ges ett tydligare fokus i den reglering
som gäller barn och unga. Grundintentionen är bra även om det behövs mer
på sikt för att förstärka skyddet för barn och unga som vårdas/har vårdats
med stöd av LVU.

Justerarnas signaturer i Protokollsutdraget bestyrks
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Socialförvaltningen tillstyrker att det införs en ny grund för fortsatt LVU-
vård kopplad till barnets bästa. Däremot efterfrågas ett tydligt nationellt
kunskapsstöd gällande hur den nya grunden ska bedömas. Förvaltningen kan
se en stor risk i att bedömningarna i dessa fall kan komma utgöra en svår
utmaning för socialsekreterare och beslutsfattare. Med tanke på vilket
ingripande beslut vård enligt LVU innebär är det oerhört viktigt att
bedömningen inte blir godtycklig och därmed rättsosäker. Det krävs även att
det är tydligt att beslut om fortsatt vård med stöd av 21 § andra stycket LVU
inte ska fattas som ett alternativ till ansökan om överflytt av vårdnaden i de
fall sådan ansökan är möjlig.

Socialförvaltningen anser även att det är positivt att det införs en
begränsning i möjligheten att begära att vård enligt 2 § LVU ska upphöra,
särskilt med hänsyn till barnets bästa och den negativa påverkan pågående
rättsliga processer kan innebära för det placerade barnet. Även om
socialförvaltningen har förståelse för argumenten för att bestämma
tidsspärren till sex månader kan det ifrågasättas vilken effekt den relativt
korta tidsspärren kommer att få. Med hänsyn till socialnämndens skyldighet
att på eget initiativ besluta om att vård enligt LVU ska upphöra när det inte
längre finns förutsättningar för sådan vård anser förvaltningen att tidsspärren
skulle kunna fastställas till tolv månader.

Frågan om hur socialnämnden ska hantera en begäran om vårdens
upphörande inom föreskriven spärrtid bör belysas ytterligare. I förslaget
anges att socialnämnden inte behöver pröva en hemtagningsbegäran om
frågan om vård har prövats de senaste sex månaderna. Förvaltningen ser en
stor risk i att den skrivningen kan komma att medföra en tidskrävande
hantering av klienters/ombuds argumentation kring nämndens möjlighet att
ändå pröva en sådan begäran. Det bör därför övervägas hur en sådan begäran
formellt ska hanteras.

Förvaltningen anser att det är olyckligt att det pågår olika utredningar
parallellt gällande utsatta barn och unga och att något helhetsgrepp inte har
tagits från lagstiftarens sida. Det gör det svårt att under rådande
omständigheter få en helhetsbild. Det innebär även att socialnämnden kan
behöva införa nya rutiner som endast kommer att gälla under en begränsad
period. Exempelvis har det i lagrådsremissen Barnets bästa när vård enligt
LVU upphör — lex lilla hjärtat, föreslagits en skyldighet för socialnämnden
att överväga flyttningsförbud när vården upphör. I nu aktuell promemoria
föreslås bestämmelserna om flyttningsförbud helt tas bort från LVU.

I promemorian bedöms de ekonomiska konsekvenserna av föreslagna
ändringar rymmas inom socialnämndens befintliga budget även om det i
dagsläget finns en osäkerhet i detta. Förvaltningen vill betona att det finns en
risk att förslaget gällande ny grund för fortsatt vård enligt LVU kan medföra
att vårdtiden för vissa barn blir länge än vad den är idag även om
intentionen inte har varit att förlänga vårdtiden. Det går emellertid inte att i
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dagsläget bedöma för hur många barn det kan bli aktuellt och därmed inte
heller vilka ekonomiska konsekvenser det kommer att få för socialnämnden.

Beslutsunder lag

• Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 144/2022
• Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-05-11
• Checklista barnkonventionen
• Promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU
• Remisslista

Paragrafen skickas t i l l
Helena Broberg, förvaltningsjurist
Socialutskottet

Justerarnas signaturer
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§42 Dnr 2022/00073

Socialnämndens verksamhetsrapport per den 30 april
2022

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden godkänner verksamhetsrapporten per den 30 april 2022.

Bakgrund

Socialnämnden skall genomföra en tertialuppföljning per den 30 april enligt
kommunens riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning.

Socialnämnden har två ekonomiska ramar, där ramen för individ- och
familjeomsorg prognosticerar ett underskott. I enlighet med kommunens
styrprinciper rapporterar socialnämnden det prognosticerade underskottet till
kommunstyrelsen och bilägger en handlingsplan.

Beslutsunder lag

• Socialnämndens arbetsutskott, § 142/2022
• Tjänsteutlåtande, 2022-05-09
• Socialnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2022
• Handlingsplan IFO Ti
• Placeringar barn och unga, Ti
• Placeringar vuxen, Ti
• Checklista bamkonventionen

Paragrafen sk ickas t i l l
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom
Viktoria Olander, ekonom
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
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§ 43 Dnr 2022/00084

Plan för beredskap och ledning vid krissituationer och
extraordinära händelser inom socialförvaltningen

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden antar Plan för beredskap och ledning vid krissituationer
och extraordinära händelser inom socialförvaltningen.

2 Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra mindre
revideringar i planen, som inte innebär en ändring av ansvar eller
arbetssätt.

Bakgrund

I samband med Rysslands invasion av Ukraina 2022-02-24 aktualiserades
frågan om att Socialnämndens plan för beredskap och ledning vid
krissituationer behövde uppdateras. Den senaste planen antogs av
Socialnämnden 2017.

2019 antog kommunstyrelsen en Risk- och sårbarhetsanalys för Falköpings
kommun för tidsperioden 2019-2022. Risk- och sårbarhetsanalysen
sårbarheter i kommunens verksamhet och ska sedan kompletteras med planer
för respektive nämnd. En ny risk- och sårbarhetsanalys kommer att
genomföras 2023. Det betyder att en ny uppdatering av nämndens plan för
beredskap och ledning vid krissituationer behöver uppdateras på nytt under
2023.

Förvaltn ingens bedömning

Förvaltningen konstaterar att nämndens nuvarande plan för beredskap och
ledning vid krissituationer är inaktuell. Det innehåller t ex en gammal
organisationsskiss samt en inaktuell telefonlista till förvaltningen
ledningsgrupp. Listan över äldreboenden och gruppboenden som har uttag
för reservkraft behöver också kompletteras. Planen behöver också anpassas
till kommunens nuvarande grafiska profil.

Eftersom en ny Risk- och sårbarhetsanalys för kommunen kommer att
genomföras under 2023 har förvaltningen gjort bedömningen att en större
revidering av planen för beredskap och ledning vid krissituationer och
extraordinära händelser inte ska genomföras i dagsläget, då en nu revidering
sannolikt behöver genomföras inom ett år.

Förvaltningen föreslår också att förvaltningen får i uppdrag att genomföra
mindre justeringar i planen, likt de ändringar som genomförs här, kan göras
av förvaltningen utan att planen lyfts till nämnden. Det gäller dock inte
ändringar som innebär en förändrad ansvarsfördelning eller förändrat
arbetssätt. Då ska planen även fortsättningsvis antas av nämnden.

Justerarnas signaturer
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Beslutsunder lag

• Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 145/2022
• Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2021-05-05
• Checklista barnkonventionen
• Förslag — Plan för beredskap och ledningvid krissitutioner och

extraordinära händelser inom socialförvaltningen

Paragrafen sk ickas t i l l
Eva Olofsson, biträdande socialchef

Justerarnas signaturer
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§44 Dnr 2022/00070

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende
Trafikstrategi

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till Trafikstrategi för
Falköpings kommun.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har skickat förslag på Trafikstrategi för Falköpings
kommun på remiss till nämnderna.

Trafiksstrategin syftar till att skapa ett attraktivt, hållbart och jämlikt
trafiksystem. Det ska vara lätt att välja rätt transportmedel för sin resa och
dess syften.

I Trafikstrategins nulägesanalys konstrateras att den finns en god
tillgänglighet med bil i hela kommunen, men att det finns
förbättringspotential för resande med andra färdmedel, som gång-, cykel-
och kollektivtrafik.

Trafikstrategin innehåller fyra fokusområden:

1. Infrastruktur med hållbara flöden
2. Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd
3. Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet
4. Tillgänglig och attraktiv stad

Trafikstrategin kompletteras av kommunens policy för möten och resor, som
socialnämnden ställde sig bakom vid sitt sammanträde i april -22.

Förvaltn ingens bedömning

Socialförvaltningen ställer sig positiv till grundtanken med trafiksstrategin,
att förbättra flöden och göra det lättare att välja rätt färdmedel. Genom att
förbättra flöden och åtgärder för att skapa restidsförkortningar skapas en
bättre trafiksituation för såväl Falköpingsborna som för förvaltningens
verksamhet.

Transporter är en stor del av nämndens verksamhet, varför det är viktigt för
nämnden att trafikflöden fungerar i hela kommunen och att nämndens
personal lätt kan ta sig fram i till brukarna i tid och på ett trafiksäkert sätt.

Socialförvaltningen ser positivt på de åtgärder som föreslås för att
omställning till fossilfria fordon och ökad tillgänlighet på cykel.
Socialförvaltningen personal uppmanas att använda cykel vid kortare resor
och förvaltningen har även köpt in ett antal elcyklar. En omställning mot mot
elbil pågår av ,förvaltningens bilpark. Förvaltningen ser dock att

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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infrastrukturen behöver förbättras, med t ex fler laddstolpar för elbil, framför
allt för att elbil ska kunna användas på landsbygden. Förvaltningen vill
arbeta med hållbara transporter, men ser idag utmaning med detta då det inte
är hållbart att personal behöver köra in till Falköpings tätsort för att kunna
ladda elbil. Det är därför positivt att strategin lyfter fram behovet av en
laddinfratrukturplan. Det är viktigt att omställningen till fossilfria transporter
följer denna infrastukturplan.

Dialogen för planering av kollektivtrafik behöver förbättras, så att
nämnderna behov lyfts fram. I samband med att Socialnämnden öppnas
Tåstorps demenscenter saknades en dialog för att få kollektivtrafik till
Tåstorp, vilket försvårade för besökare. Socialnämnden har fått många
synpunkter gällande detta.

Socialnämnden föreslås ställa sig bakom strategin, men ovanstående
medskick till strategins praktiska genomförande

Beslutsunder lag

• Socialnämndens arbetsutskott, § 147/2022
• Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-05-04
• Checklista barnkonventionen
• Utkast - Trafikstrategi för Falköpings kommun
• Delegationsbeslut om remiss av trafikstrategi

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
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§45 Dnr 2022/00054

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende
ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden ställer sig bakom föreslaget till allmänna lokala
ordningsföreskrifter.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen och Samhällsskydd mellersta Skaraborg har
tagit fram ett förslag på ändrade allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Falköping kommun.

Ett tidigare förslag till ändring av föreskrifterna har behandlats av
socialnämnden. På grund av att omfattande förändringar har gjorts därefter
ges samtliga nämnder nu på nytt möjlighet att inkomma med synpunkter
innan fullmäktige fattar beslut.

I det nya förslaget har vissa förändringar gjort när det gäller språkbruket.
Vissa paragrafer har förtydligats, medan andra innebär att nämnd på
specifika platser tagit bort till förmån för beskrivning. Vilka förändringar
som gjorts framgår av förslaget

Förvaltn ingens bedömning

Socialförvaltningen gör bedömningen att det nya förslaget till
ordningsföreskrifter är tydligt och lagom specificerat. Det är bra att namn på
t ex äldreboenden tagit bort till förmån för beskrivningen äldre- och
omsorgsboenden.

Utifrån förvaltningen uppdrag är det positivt att det föreslås ett förbud mot
förtäring av alkohol i stora delar av Falköpings tätort. Det bedöms vara
positivt för den allmänna ordningen och för barns- och ungdomars situation.

Det är också bra att ordningsföreskrifterna föreslår att pyrotekniska varor
förbjuds närmare än 100 meter från vård- och omsorgsboenden i kommunen.

Förvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom förslaget till ändring av
allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Finansier ing

Ej aktuellt

Beslutsunder lag

• Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 146/2022
• Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-05-09

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrksk
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• Checklista barnkonventionen
• Kommunledningsförvaltningen förslag till lokala ordningsföreskrifter
• Bilaga förbudsområde alkoholförtäring Falköping

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks714
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§46 Dnr 2022/00063

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1, 2022

Socialnämndens beslut

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

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

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.

Beslutsunder lag

• Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 148/2022
• Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-04-26
• Rapport över de beslut som rapporterats till IVO.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§47 Dnr 2022/00005

Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut för perioden
2022-04-01 — 2022-04-30.

Bakgrund

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

Beslutsunder lag

Deleeationslistor  för  aur il 2022
Individ- och familj eomsorg — VIVA 256
Äldreomsorg och funktionsnedsättning — VIVA 665
Bostadsanpassningsbidrag 22
Jämkning dubbla boendekostnader 3
Tillståndsenheten i samverkan 2

Per sonal/anställningar  apr il 2022
Tillsvidare 27
Visstid 14
Timanställda 90

Socialnämndens ar betsutskott apr il 2022
Socialnämndens arbetsutskott, 2022-04-20 §§ 92 — 110
Socialnämndens arbetsutskott, 2022-04-28 §§ 111 — 112

Allmänna är enden
Diar ienummer Beslut Delegat
SN 2022/68 Yttrande - Samråd detaljplan Utredningssekreterare

Apotekaren 11
SN 2022/40 Fullmakt vid muntlig förhandling i Socialchef

förvaltningsrätt och kammarrätt,
Maria Johansson

SN 2022/40 Fullmakt vid muntlig förhandling i Socialchef
förvaltningsrätt och kammarrätt,
Mia Blom

SN 2022/40 Fullmakt vid muntlig förhandling i Socialchef
förvaltningsrätt och kammarrätt,
Fredrik Axelsson

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
•
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SN 2022/40 Fullmakt vid muntlig förhandling i Socialchef
förvaltningsrätt och kammarrätt,
Helena Broberg

SN 2022/40 Fullmakt vid muntlig förhandling i Socialchef
förvaltningsrätt och kammarrätt,
Erica Lann

SN 2022/40 Fullmakt vid muntlig förhandling i Socialchef
förvaltningsrätt och kammarrätt,
Anna Ahlin

SN 2022/40 Fullmakt vid muntlig förhandling i Socialchef
förvaltningsrätt och kammarrätt,
Rocio Balagué

SN 2022/40 Fullmakt vid muntlig förhandling i Socialchef
förvaltningsrätt och kammarrätt,
Jenny Karlsson

Paragrafen skickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer

- f i h

Protokollsutdraget bestyrks
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§48 Dnr 2022/00004

Rapporter till socialnämnden 2022

Socialnämndens beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattn ing

Socialchef Magnus Schedin informerar nämnden om följande:

- Det är lugnt kring Covid-19. Finns en misstänkt på ett boende men det är
inte bekräftat.

- Rapport om AO-lyftet.
Under våren har vi cirka 600 personer som går olika utbildningar inom
ramen för AO-lyftet. Det är kurser i psykiatri, skydd och säkerhet,
handledarutbildning och etik, kommunikation och bemötande i vården.
Under hösten -22 blir det också kurser i demens och antalet som är
inplanerade för utbildning är cirka 130. Förutom det så är det 11 som går
YH-utbildningar och 21 som läser till undersköterskor. Förvaltningen
räknar med att de sex miljoner som blivit beviljade kommer gå åt.

- Ukraina. Den 1/7 träder ny lag om mottagandet ikraft som ännu inte är
beslutad. De utlovade dialogerna från statliga myndigheter har uteblivit.
Av det som kommunicerats från SKR så framgår att flyktingar i
anläggningsboenden kommer prioriteras att bli anvisade till kommuner
och först därefter EBO. Falköping har Trinöje, några lägenheter i
Vartofta och Floby samt ett inlöst hus i centrum.

- Ordförandebeslut om att pausa Trygg hemgång under sommaren.
- Ny lagstiftning runt visselblåsare träder ikraft den 17 juli.
- P4 Skaraborgs inslag förra veckan om gamla Lex S samt mail som gått ut

till personal.
- Information om Mini -Maria, förslag om en huvudmannagemensam

beroendemottagning. Nämnden har tidigare informerats om att en
utredning påbörjats avseende en eventuell uppstart. Denna utredning
föreslår att det inrättas två mottagningar (Skövde, Lidköping) och två
satellitmottagningar (Falköping, Mariestad) i Skaraborg. Falköping har
deltagit i utredningen och förvaltningen är positiv till förslaget. Förslaget
kommer komma som ett underlag inför politiskt beslut i respektive
kommun. Preliminärt ser det ut som att kostnaden för Falköping blir ca
600 tkr/år men då bygger det på att samtliga kommuner 15 kommuner
går med.

- Förvaltningen påbörjade strax innan pandemin ett förberedande arbete
för att kunna inrätta serviceteam inom hemtjänst för att utföra
serviceinsatser. På grund av Covid-19 fick dock dessa planer skrinläggas
men återupptas nu igen. Förvaltningen presenterade ett sådant förslag för

Justerarnas signaturer
1

411
Protokollsutdraget bestyrks
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ca fem år sedan men mötte då invändningar kring att det riskerade
utveckla ett A och B lag inom verksamheten. Dessa farhågor tycks inte
längre kvarstå och förvaltningen arbetar för att kunna inrätta en sådan
verksamhet under hösten.

- Rutin för verksamhetsbesök.

Information från för troendevald

Lisbeth Ek (S) har deltagit vid Rådet för funktionshindersfrågor, måndagen
den 23 maj.

Beslutsunder lag

• Kommunfullmäktige § 43/2022 Falköpings kommuns årsredovisning
för år 2021

• Kommunfullmäktige § 44/2022 Revisionsberättelse för Falköpings
kommun år 2021

• Kommunfullmäktige § 45/2022 Prövning av ansvarsfrihet för
Falköpings kommuns styrelse och nämnder för verksamhetsåret 2021

• Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, Lex Sarah

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrksi, K,


