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Plats och tid

Beslutande

Falköpingssalen, Stadshuset klockan 09:00 — 11:45
Ajournering 09:03 — 09:34, 10:18 — 10:45

Sture Olsson (M), Ordförande
Rune Lennartsson (C), 1:e vice ordförande
Roger Lundberg (S), 2:e vice ordförande
Margareta Warr&I Stom berg (M), tjänstgörande ersättare
Lisbeth Ek (S)
Maria Henriksson (S)
Birgitta Lindh (C)
Malin Äslund (KD)
Emanuel Ström (KD)
Jonathan Kahrs (M)
Marita Ljus (SD)
Albin Gilbertsson (SD), tjänstgörande ersättare
Maria Vångell Rehn (C), tjänstgörande ersättare

Ersättare Ann -Britt Larsson (C)

Övriga närvarande

Justerare

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Magnus Schedin, socialchef
Eva Olofsson, biträdande socialchef
Carin Karlson, nämndsekreterare
Maria Andersson, enhetschef, § 49
Emelie Arvidsson, fältsekreterare, § 49
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom, § 50 — 52
Viktoria Olander, ekonom, § 50 — 52

Roger Lundberg (S)

Cev4n-Kb~
Carin Karlsson

Sture Olsson

7-JU

/(42-61• -
Roger/Lundberg

Paragrafer §§ 49 — 54

Organ

Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslaget är uppsatt

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Socialnämnden

2022-06-22

2022-06-22

2022-06-22 — 2022-07-13

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen

Underskrift

Carin KarlssonKarlsson
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§49 Dnr 2022/00016

Verksamhetsinformation till socialnämnden -
Fältsekreterarna

Socialnämndens beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfat tn ing

Enhetschef Maria Andersson och fältsekreterare Emelie Arvidsson
informerar nämnden om arbetet som "nitare" och SSPF (samverkan mellan
socialtjänst, skola, polis och fritid) i kommunen. Nämnden ges möjlighet att
ställa frågor.

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§50 Dnr 2022/00083

Granskning av socialnämndens efterlevnad av
behandling av personuppgifter vid överföring till tredje
land

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden godkänner redovisningen gällande behandling av
personuppgifter vid överföring till tredje land.

Sammanfat tn ing

Dataskyddsombudet begär in underlag från personuppgiftsansvariga i
Falköpings kommun som utvisar om de har genomfört en inventering av om
det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess
verksamhet.

Syftet med granskningen är att utvärdera om de personuppgiftsansvariga
följer dataskyddsförordningens regler vad gäller hantering av
personuppgifter i samband med överföring till tredje land.

Socialnämndens personuppgiftsansvarige har gått igenom de
personuppgiftsbiträdesavtal som socialnämnden tecknat och funnit att det
inte förekommer någon överföring av personuppgifter till tredje land.

Förslag till beslut leder inte till några ekonomiska konsekvenser för
nämnden.

Bakgrund

Enligt artikel 39 dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679) är en av dataskyddsombudets uppgifter att
övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

Genom dataskyddsförordningen har alla EU:s medlemsstater ett likvärdigt
skydd för personuppgifter och personlig integritet. Detta gäller även EES-
länderna. Personuppgifter kan därför föras över fritt inom detta område utan
begränsningar. Utanför EU/EES finns däremot inga generella regler som ger
motsvarande garantier. Dataskyddsförordningen innehåller därför regler om
under vilka förutsättningar det är tillåtet att föra över personuppgifter till
länder utanför EU/EES.

År 2020 ogiltigförklarade EU-domstolen Privacy Shield-avtalet mellan EU
och USA (dom i mål C-311/18 Data Protection Commissioner/Maximillian
Schrems och Faceook Ireland), vilket innebär att det inte längre är tillåtet för
personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra
personuppgifter till mottagare i USA. Efter att domen meddelats skickade
dataskyddsombudet en skrivelse, "Ny dom kräver översyn av

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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tredjelandsöverföringar av personuppgifter" daterad 2020-09-08 till samtliga
personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun.

Beslutsunder lag

• Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 183/2022

• Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-05-20

• Granskning för dataskyddsombudet första halvåret 2022 med begäran om
redovisning gällande behandling av personuppgifter vid överföring till
tredje land

• Checklista barnkonventionen

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-04-28

Granskningsplan första halvåret 2022

Paragrafen skickas t i l l
Dataskyddsombud

Pernilla Arwidsson, IT -samordnare

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§51 Dnr 2021/00075

Förordnande beslutanderätt i vissa ärenden enligt LVU
och LVM för perioden 2022-06-22 - 2022-12-31

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att förordna enhetschefen Mia Blom samt förste
socialsekreterare Anna Ahlin och Rocio Balagué till beslutsfattare då
nämndens beslut inte kan avvaktas gällande beslut om att begära biträde
av Polismyndigheten/Kriminalvården för att genomföra beslut om vård
eller omedelbart omhändertagande, 43 § 1 st, p. 2 LVU

2 Förordnandet gäller perioden 2022-06-22 — 2022-12-31 eller, om
förändringar i ovan angivna personkrets sker, till dess frågan om
förordnande beslutas på nytt.

3 Socialnämnden beslutar att återkalla tidigare beslutat förordnande
avseende enhetschefen Fredrik Axelsson.

Bakgrund

Av 10 kap. 4 § socialtjänstlagen, SoL, framgår att många beslut med stöd av
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, inte får delegeras
till tjänsteperson. Däremot finns det i LVU stöd för att förordna ledamot och,
när det gäller begäran om biträde av Polismyndigheten/ Kriminalvården för
att genomföra beslut om vård eller omedelbart omhändertagande enligt 43 §
1 st, p. 2 LVU, viss namngiven tjänsteperson att besluta om nämndens beslut
inte kan avvaktas. Syftet är att det alltid ska finnas någon som är
beslutsbehörig att tillgå.

Socialnämnden har tidigare (SN § 54/2021 samt SN § 116/2021) förordnat
ordförande, förste och andre vice ordförande, enhetschef för barn och unga
samt handläggare vid socialjouren, samtliga namngivna, som beslutsfattare
när det gäller begäran om biträde av Polismyndigheten/Kriminalvården för
att genomföra beslut om vård eller omedelbart omhändertagande.

För att effektivisera arbetet och tillse att det finns behöriga beslutsfattare i
samband med semesterperioder, klämdagar och så vidare finns behov av att
utöka antalet förordnade beslutsfattare. Förste socialsekreterare på enheten
för barn och unga fungerar som arbetsledare och tar aktiv del i det löpande
arbetet vilket gör dem lämpliga som beslutsfattare i aktuell fråga.

Tidigare enhetschef på barn och unga Fredrik Axelsson har avslutat sin tjänst
inom Falköpings kommun. Hans förordnande (beslutat i SN § 54/2021) ska
därför återkallas. I avvaktan på en ersättare går enhetschefen Mia Blom in
som tillförordnad enhetschef på enheten för barn och unga. Hon behöver

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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därför förordnas som beslutsfattare gällande handräckningsbegäran enligt
LVU.

Beslutsunder lag

• Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 182/2022

• Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-06-03

Paragrafen sk ickas t i l l
Helena Broberg, förvaltningsjurist
Elisabeth Andersson, verksamhetschef
Mia Blom, enhetschef
Rocio Balagu, 1:e socialsekreterare
Anna Ahlin, 1:e socialsekreterare

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§52 Dnr 2022/00007

Ekonomiuppföljning 2022

Socialnämndens beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

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

Beslutsunder lag

Prognos per maj 2022

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer ,-
6

Protokollsutdraget bestyrks
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§53 Dnr 2022/00005

Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut för perioden
2022-05-01 — 2022-05-31.

Bakgrund

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

Beslutsunder lag

De1e2ationslistor för  maj  2022
Individ- och familjeomsorg — VIVA 260

Äldreomsorg och funktionsnedsättning — VIVA 702

Bostadsanpassningsbidrag 4

Jämkning dubbla boendekostnader 1

Tillståndsenheten i samverkan 2

Per sonal/anställningar maj 2022
Tillsvidare 27

Visstid 9

Timanställda 110

Socialnämndens ar betsutskott  maj 2022
Socialnämndens arbetsutskott, 2022-05-04 §§ 113 — 119
Socialnämndens arbetsutskott, 2022-05-18 §§ 120— 149

Allmänna är enden
Diarienummer Beslut Delegat
SN 2022/92 Ordförandebeslut — Beslut att pausa Socialnämndens

insatser från Trygg hemgång ordförande
SN 2022/40 Fullmakt — Johanna Thorn, Biträdande socialchef

målnummer 1631-22

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§54 Dnr 2022/00004

Rapporter till socialnämnden 2022

Socialnämndens beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattn ing

Socialchef Magnus Schedin informerar socialnämnden om följande;

- SiS har gått upp i stabsläge på grund av platsbristen för ungdomsvård
i landet. Detta påverkar kommunernas möjlighet att kunna inleda
vård.

- Information om att Falans hemtjänster har sagt upp avtalet och
upphör som hemtjänstföretag i Falköping. Information har gått ut till
de brukare som påverkas där de ges möjlighet till omval.

- Rekryteringssituationen inför sommaren är ansträngd och
rekryteringen kommer fortgå under hela sommaren.

- Covid-19. Finns en rapporterat smittad brukare inom hemtjänst.
Source control används nu endast vid misstänkt eller konstaterad
smitta. Brukare provtas fortfarande vid vårdövergångar.

- Kommunerna i Västra Götaland har tagit in en juristfirma som stöd i
processen kring FVM.

- Den 16/6 fattade Regeringen beslut om de förordningar som träder
ikraft 1 juli. Kommunen kommer få 10' i startbidrag/lägenhet för att
möblera och därefter 300 kr/dygn för vuxna och 150 kr/dygn för
unga under 18 år. Detta ska täcka samtliga uppstarts-, drifts-, och
avvecklingskostnader.

- Förvaltningen utreder förutsättningar att gå från en ersättningsmodell
inom boenden som bygger på årsarbetare/plats till en dygnskostnad.
Syftet är att låta verksamheter och enheter själva kunna avgöra hur de
resurser som skickas ut används.

- Det har begärts ut uppgifter om anmälningar som inkommit avseende
Vårkullen.

Beslutsunder lag

• Brev till nämndledamöter om hemtjänstens kvalitet

• Politiska verksamhetsbesök inom socialnämndens verksamhetsområde
rutin — PDF

• Minnesanteckningar rådet för funktionshinderfrågor 2022-05-23

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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• Verksamhetsberättelse 2021 — Socialjouren

• Statistik socialjouren 2021

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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