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Anmälan om du ska delta fysiskt eller via Skype ska skickas till socsamm@falkoping.se och ordförande 
sture.olsson@falkoping.se, senast två dagar innan mötet. 

Ledamöter 
Sture Olsson (M), Ordförande 
Rune Lennartsson (C), 1:e vice ordförande 
Roger Lundberg (S), 2:e vice ordförande 
Kovan Akrawi (S) 
Lisbeth Ek (S) 
Maria Henriksson (S) 
Birgitta Lindh (C) 
Gary Linnéusson (KD) 
Emanuel Ström (KD) 
Cathrine Croona (M) 
Marita Ljus (SD) 
Jonas Larsson (SD) 
Iowan Hedendahl (V) 
 

Ersättare 
Ingrid Schwanborg (S) 
Åke Högberg (C) 
Jonathan Kahrs (M) 
Anette Andersson (S) 
Kjell Bertilsson (S) 
Ann-Britt Larsson (C) 
Christiane Uhle (C) 
Angel Garcia (KD) 
Malin Åslund (KD) 
Ing-Marie Larsson (L) 
Albin Gilbertsson (SD) 
Anette Larsson (SD) 
Åsa Lidén (MP) 
 

Tjänstepersoner 
Magnus Schedin, socialchef 
Eva Olofson, biträdande socialchef 
Carin Karlsson, nämndsekreterare 
 

Protokollsjusterare, förslag 
Roger Lundberg (S)  
 

Presskonferens 
Torsdagen den 13 maj, klockan 13:00, Stadshuset 

Socialnämnden 

kallas till sammanträde onsdagen den 19 maj 2021 klockan 09:00 i Falköpingssalen/Skype, 

Stadshuset, för att behandla följande ärenden. 

Anmälan om du ska delta fysiskt eller via Skype ska skickas till socsamm@falkoping.se och 

ordförande sture.olsson@falkoping.se, senast två dagar innan mötet. 

Ärende Anteckningar 

1.  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB 
Dnr 31159   
Anna Ahlin, 1:e socialsekreterare 
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Ärende Anteckningar 

2.  Verksamhetsinformation till socialnämnden - 
Biståndsbedömning 
Dnr 2021/00016   
Elisabeth Andersson, verksamhetschef 
Mia Blom, enhetschef 
 

Ca 09:05 

 

3.  Gemensamt trafikförsörjningsprogram - Färdtjänst i 
Skaraborg 2021-2024 
Dnr 2021/00078   
Johan Magnusson, utredningssekreterare 
 
 
 
 
 

Ca.10:00 

4.  Behov och tillgång av platser i särskilda boendeformer 
för äldre 2023 - 2040 
Dnr 2021/00088   
Johan Magnusson, utredningssekreterare 
 
 
 
 
 

 

5.  Socialnämndens delårsrapport per april 2021  
Dnr 2021/00087   
Magnus Schedin, socialchef 
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom 
Viktoria Olander, ekonom 
 
 
 

 

6.  Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1, 2021 
Dnr 2021/00007   
Eva Olofsson, biträdande socialchef 
 
 
 
 

 

7.  Entledigande av Maria Jern (L) från uppdraget som 
ersättare i socialnämndens arbetsutskott 
Dnr 2021/00084   
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Ärende Anteckningar 

8.  Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2021/00004   
 
 
 
 
 

 

9.  Rapporter till socialnämnden 
Dnr 2021/00003   
Magnus Schedin, socialchef 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sture Olsson 

Ordförande 



  
  

 

 

 

Checklista barnperspektiv för socialnämnden 
Förenta nationernas barnkonvention är lag i Sverige. Barnkonventionen slår fast att 
alla barn och ungdomar under 18 år har rätt till likvärdiga villkor (art 2), har rätt till 
liv och utveckling (art 6), har rätt att uttrycka sina åsikter (art 12) samt att barnets 
bästa ska sättas i första hand (art 3). 

Frågorna nedan ska fungera som ett stöd för socialnämnden för att tillförsäkra att 
barnkonventionen övervägts vid beslutsfattande.  

1. Påverkar detta förslag barn och ungdomars situation nu och i framtiden? 
Ja ☐    Nej☐ 

2. Har barns lika värde beaktats och har det säkerställts att inget barn har 
diskriminerats (ex på diskrimineringsgrunder är fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar, social och ekonomisk status, etnicitet, 
könstillhörighet, tro etc.)? 
Ja☐     Nej☐ 

3. Har barns säkerhet, trygghet och rätt till utveckling beaktats? 
Ja☐     Nej☐ 

4. Har barn och ungdomar fått insyn och getts möjlighet att uttrycka sin 
mening? 
Ja ☐    Nej☐ 

5. Innebär ärendet vid en helhetsbedömning att barns bästa satts i främsta 
rummet? 
Ja ☐    Nej☐ 

 

Om något av svaren strider mot FN:s barnkonvention, beskriv varför och vilka 
överväganden som gjorts  

  



  
  

 

 

Barnkonventionens fyra grundprinciper 

Artikel 2 Barns rätt till likvärdiga villkor  
Barn har rätt till likvärdiga villkor och ska inte diskrimineras. Detta oberoende av 
exempelvis funktionsnedsättningar, social och ekonomisk status, etnicitet, 
könstillhörighet, tro hos såväl barn som förälder.  

Artikel 3- Barnets bästa i främsta rummet 
Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som är barnets bästa. 
Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska 
vad som är bäst för barnet vara avgörande.  

Artikel 6- Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling 
Barn har rätt att växa upp i en miljö som garanterar maximala möjligheter till 
överlevnad och utveckling och nämnden ska verka för att barn och unga växer upp 
under goda och trygga förhållanden 

Artikel 12- Barns rätt att uttrycka sina åsikter 
Barn har rätt att uttrycka sin åsikt i alla ärenden som rör barnet och barns åsikter ska 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad.  

 

Barnkonventionen har inget företräde framför andra lagstiftningar och ibland uppstår 
intressekonflikter. Det är då av vikt att de olika intressena vägs mot varandra och att 
ovanstående fyra grundprinciper beaktats. Exempel på vanliga intressekonflikter är 

• Barnets bästa ut kollektiv och individuell synvinkel. Det som är det bästa för 
ett barn i en given situation är inte nödvändigtvis det bästa för ett annat barn 
eller för alla barn. Ibland behöver ett övervägande kring de båda 
perspektiven göras. 

• Barnets bästa i förhållande till vårdnadshavare. En grundläggande 
intressekonflikt finns ibland mellan barnets rätt och vårdnadshavarens ansvar 
och rättigheter.  

• Barnets bästa i förhållande till andra samhällsintressen. Ibland kan andra 
samhällsintressen väga tyngre än principen om barnets bästa, ex kan det 
handla om samhällsekonomiska frågor, en avvägning måste därför göras i 
dessa ärenden.  

• Barnets rätt utifrån ålder och mognad. Det finns tillfällen när olika åsikter 
från barn står i strid mot varandra då målgruppen inte är homogen.  

• Perspektivträngsel. Ibland krockar olika perspektiv och rättigheter med 
varandra och prioriteringar måste då göras.  



 

Socialförvaltningen 

 

Johan Magnusson                            Utredningssekreterare   0515-88 53 63       johan.magnusson@falkoping.se              

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Socialnämnden 

Gemensamt trafikförsörjningsprogram - Färdtjänst i 
Skaraborg 2021-2024 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden har inget att erinra mot direktionen för Skaraborgs 

kommunalförbunds förslag om att Falköpings kommun ska anta 

Gemensamt trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Skaraborg, med 

tillämpning från och med 1 juli 2021. 

Bakgrund 

Färdtjänstreglementet för Falköpings kommun är gemensamt med övriga 14 

kommuner inom Skaraborg. Utöver gemensamt färdtjänstreglemente finns 

det lagkrav (Kollektivtrafiklagen SFS 2010:1065) att ett Trafikförsörjnings-

program för färdtjänst upprättas. Varje kommun ska där ange omfattningen 

av trafik enligt lagen om färdtjänst (1997:736) och lagen om riksfärdtjänst 

(1997:735).  

Trafikförsörjningsprogrammet har tagits fram av färdtjänsthandläggare från 

kommunerna i Skaraborg. Dokumentet har beretts av arbetsgruppen för 

gemensamt färdtjänstreglemente, bestående av några handläggare och chefer 

från Skaraborgs kommuner, och Skaraborgs kommunalförbund. Funktions-

hinderorganisationerna i Skaraborg har fått information under programmets 

framtagande, samt getts möjlighet att komma med inspel. 

Vid Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte den 5 februari 2021 

beslutades att förorda att kommunerna i Skaraborg antar Gemensamt 

Trafikförsörjningsprogram Färdtjänst i Skaraborg 2021-2024, samt att det 

börjar gälla från och med 1 juli 2021. 

Inför hantering av ärendet i kommunstyrelsen har socialnämnden getts 

möjligheter att lämna synpunkter på förslaget.  

Förvaltningens bedömning och sammanfattning 

Då Falköpings kommun sedan lång tid tillbaka har ett Färdtjänstreglemente 

som är gemensamt med övriga 14 kommuner inom Skaraborg har det även 

tidigare funnits ett gemensamt Trafikförsörjningsprogram.  
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Av det nu framarbetade förslaget till Trafikförsörjningsprogram för 2021-

2024 framgår omfattningen av färdtjänst och riksfärdtjänst i respektive 

kommun. Här framgår en uppföljning av vad kommunerna gemensamt 

arbetat med i föregående Trafikförsörjningsprogram 2016-2019, och en 

presentation av de områden som anses angelägna att fokusera på och 

utveckla 2021-2024. När det leder till nya förslag på revideringar i det för 

Skaraborgs kommuner gemensamma färdtjänstereglementet kommer det att 

läggas fram till det Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg (DKR) vid 

Skaraborgs Kommunalförbund. DKR har till uppgift att behandla frågor som 

avser det för kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet även om det 

sedan är varje enskild kommun som fattar beslut om antagande.  

Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att den inget har att erinra 

mot direktionen för Skaraborgs kommunalförbunds förslag om att 

Falköpings kommun ska anta Gemensamt trafikförsörjningsprogram för 

färdtjänst i Skaraborg, med tillämpning från och med 1 juli 2021. 

 

Beslutsunderlag 

1. Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbunds förslag till antagande av 

Gemensamt Trafikförsörjningsprogram Skaraborg 2021-2024, 2021-03-

12, § 31. 

2. Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2021-2024. 

3. Egenavgifter vid riksfärdtjänstresa. 

       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Johan Magnusson                          

Utredningssekreterare 
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 Socialnämnden 

 

Gemensamt trafikförsörjningsprogram - färdtjänst i 
Skaraborg 2021-2024 

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen remitterar förslag på Gemensamt 

trafikförsörjningsprogram – färdtjänst i Skaraborg 2021-2024 till 

socialnämnden för yttrande. 

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 10 februari 

2021, § 17. 

Bakgrund 

Skaraborgs kommunalförbund har tagit fram ett förslag på Gemensamt 

trafikförsörjningsprogram – färdtjänst i Skaraborg 2021-2024 och sänt det 

för antagande i respektive medlemskommun. 

Kommunstyrelsen önskar socialnämndens yttrande över förslaget före 

behandling i KSAU 2/6, KS 16/6 och KF 28/6. 

Förslaget har också skickats till rådet för funktionshinderfrågor för möjlighet 

att lämna synpunkter. 

 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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1 INLEDNING 

 

Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) ska, i de kommuner som inte överlåtit ansvaret 

för färdtjänsten till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, ett trafikförsörjningsprogram 

för färdtjänsten upprättas. Varje kommun ska där ange omfattningen av trafik enligt lagen 

(1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst samt grunderna för 

prissättningen för resor med sådan trafik. Kommunen ska anta programmet efter samråd med 

den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

 

Västra Götalandsregionen (VGR) är regional kollektivtrafikmyndighet i Västra 

Götalandsregionen. Kommunerna har inte överlåtit ansvaret för färdtjänsten till VGR, utan är 

var och en ekonomiskt ansvariga för färdtjänst och riksfärdtjänst och för den 

myndighetsutövning som utförs. 

 

Detta trafikförsörjningsprogram gäller för följande kommuner: Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Skara, 

Skövde och Vara. Benämningen ”kommunerna” används fortsättningsvis i programmet och 

avser då dessa kommuner. 

 

Föregående trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst avsåg tiden  

2016-2019. Detta program gäller för perioden 2021-2024 och kommer vid behov att 

revideras. I programmet lyfter vi bland annat fram de fokusområden som kommunerna arbetat 

och arbetar med. 

 

1.1  Strategisk inriktning 

Kommunernas ambition är att integrationen av särskild och allmän kollektivtrafik ska öka. I 

takt med att den allmänna kollektivtrafiken anpassas allt mer till olika personers fysiska och 

psykiska förutsättningar minskar behovet av färdtjänst och riksfärdtjänst med personbil och 

specialfordon. Det är dock kommunernas uppfattning att detta behov kommer att kvarstå för 

personer med vissa typer av funktionsnedsättning. 

 

 

2 FÄRDTJÄNST 

 

Samtliga kommuner har överlåtit till Västtrafik att upphandla transport- och 

beställningstjänster samt utföra samordningen av färdtjänsten med andra typer av 

anropsstyrda resor och sjukresor. Nuvarande transportörsavtal gäller till och med 2022-06-18 

Nuvarande avtal med Samres AB för tjänsten Kund- och resetjänst gäller till och med 2023-

03-04. 

 

Kommunerna har ett gemensamt färdtjänstreglemente. Beslut enligt färdtjänstlagen fattas av 

den sökandes folkbokföringskommun. Varje tillstånd är individuellt utformat, utifrån de 

personliga förutsättningar som gäller i varje enskilt fall. Nedan följer en beskrivning av de 

olika typer av färdtjänstresor som regleras i det gemensamma färdtjänstreglementet. 
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2.1 Färdtjänstområde 

För kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång, Grästorp, Götene, Hjo, Karlsborg, 

Lidköping, Mariestad, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Skara, Skövde och Vara utgörs 

färdtjänstområdet av Västra Götalands län samt av kommunerna Askersund, Habo, 

Kristinehamn, Laxå, Mullsjö. 

Inom de kommuner som utgör hemkommunens färdtjänstområde gäller obegränsat resande 

för de personer som beviljats tillstånd till färdtjänst. Det kan dock förekomma individuella 

begränsningar av hur färdtjänsten får nyttjas på sträckor som trafikeras av allmänna 

kommunikationer som anpassats för personer med funktionsnedsättning. 

 

2.2 Arbets- och utbildningsresor 

För den som är färdtjänstberättigad finns möjlighet till arbets- eller utbildningsresor efter 

individuell prövning. Arbetsresor kan beviljas mellan folkbokföringsadress och ordinarie 

arbetsplats. Utbildningsresor kan beviljas mellan folkbokföringsadress och adress för 

gymnasieskola, högskola, vuxenutbildning eller liknande utbildning. Tillståndet berättigar 

maximalt till två resor per dag. 

 

2.4  Omfattning av trafik 

I följande avsnitt redovisas omfattningen av färdtjänsten för kommunerna. I begreppet ingår 

färdtjänst enligt avsnitt 2.1-2.3 ovan. Statistiken är den samma som kommunerna redovisar 

årligen till Trafikanalys.  

På grund av pandemin, Covid-19, under 2020 var resandet begränsat och den statistiken 

speglar inte hur ett normalår ser ut. Statistiken som redovisas i programmet avser därför 2019 

års siffror. 

 

 
Tillstånd; antal personer med tillstånd till färdtjänst 2019-12-31: 

Kommun Gruppen 80 år och äldre Gruppen 65-79 år Gruppen under 65 år 

Essunga 109 69 47 

Falköping 869 290 302 

Grästorp 140 37 69 

Gullspång 111 68 25 

Götene 174 90 49 

Hjo 104 61 31 

Karlsborg 81 47 11 

Lidköping 606 230 218 

Mariestad 284 138 138 

Tibro 124 43 44 

Tidaholm 217 60 76 
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Töreboda 126 76 76 

Skara 271 124 112 

Skövde 753 292 273 

Vara 322 182 149 

 

 
Nyttjande; antal personer som rest med färdtjänst under 2019: 

Kommun Gruppen 80 år och äldre Gruppen 65-79 år Gruppen under 65 år 

Essunga 56 38 39 

Falköping 483 184 179 

Grästorp 83 33 51 

Gullspång 55 49 16 

Götene 122 68 33 

Hjo 56 45 15 

Karlsborg 49 25 19 

Lidköping 367 162 163 

Mariestad 153 76 114 

Tibro 64 26 23 

Tidaholm 85 41 49 

Töreboda 79 51 41 

Skara 162 74 89 

Skövde 433 194 202 

Vara 227 114 107 

 

 
Antal färdtjänstresor 2019 och antal färdtjänstresor per invånare 2019: 

Kommun Antal färdtjänstresor  Invånarantal (dec) Resor/invånare 

Essunga 2 827 5 654 0,5 

Falköping 16 776 33 246 0,5046 

Grästorp 2 467 5 693 0,433 

Gullspång 2 965 5 280 0,56 

Götene 3 612 13 207 0,27 

Hjo 2 206 9 210 0,24 

Karlsborg 1 595 6 940 0,23 

Lidköping 13 894 40 089 0,347 

Mariestad 8 250 24 537 0,34 

Tibro 1 860 11 240 0,165 
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Tidaholm 2 057 12 846 0,16 

Töreboda 3 096 9 293 0,33 

Skara 5 439 18 837 0,29 

Skövde 17 457 56 366 0,3097 

Vara 14 070 16 024 0,87 

 

 

2.5 Grunder för prissättning 

 

Färdtjänstens egenavgift för vuxen bygger på ett baspris på 60 kr med start 1 februari 2021. 

Taxan räknas upp i januari varje år enligt Taxi-index för anropsstyrd trafik. Basmånaden för 

indexuppräkning är oktober, basår 2020.  

  

Varje kommun räknas som en zon. Antalet zoner beräknas enligt principen om fågelväg. 

En resa i en zon kostar enligt baspriset. 

För resa i två eller flera zoner tillkommer ett zontillägg till baspriset. 

För varje zon som resan går genom adderas zontillägget till föregående zons taxa. 

Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 0,75 för resa i zon två och tre. 

Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 1,5 för resa i zon fyra och uppåt. 

Högsta egenavgift betalas för åtta zoner även om färdtjänstresan går genom fler zoner. 

Vid samåkning där en resa går genom flera zoner än vad fågelvägen visar, påverkas inte 

egenavgiften. 

Färdtjänstens egenavgift för barn och skolungdom, 0-19 år, är 75 % av färdtjänstens 

egenavgift för vuxna. 

Medresenären betalar enligt färdtjänstens egenavgifter och utifrån sin egen ålder, undantaget 

barn 0-6 år som åker kostnadsfritt. 

 

I tabellen ovan visas priset för egenavgiften år 2021. 
 

Enkel resa inom Vuxen Ungdom 

En zon 60 45 

Två zoner 105 79 

Tre zoner 150 113 

Fyra zoner 240 180 

Fem zoner 330 248 

Sex zoner 420 315 

Sju zoner 510 383 

Åtta zoner eller flera 600 450 
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För arbets- och utbildningsresor debiteras en egenavgift per kalendermånad eller betalning 

enligt färdtjänstens egenavgift för varje resa. 
 

Egenavgift för en kalendermånad år 2021 är; 

535 kr inom Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde tätort, 

775 kr inom en kommun,  

1250 kr inom två eller flera kommuner. 

 

Taxan för arbets- och utbildningsresor räknas upp i januari varje år enligt Taxi-index för 

anropsstyrd trafik. Basmånaden för indexuppräkning är oktober, basår 2020. 

 

 

3 FÄRDTJÄNST I ANNAN KOMMUN 

 

Utöver den färdtjänst som beskrivits i avsnitten ovan, och som uppdragits av kommunerna till 

Västtrafik att utföra, finns också möjlighet för kommuninvånare att ansöka om att få resa en 

eller flera färdtjänstresor inom en kommun utanför färdtjänstområdet. (Kommunernas 

färdtjänstområde framgår i avsnitt 2.1.) För att få tillstånd till resa i annan kommun krävs en 

särskild prövning av den färdtjänstberättigades hemkommun.  

 

För resa inom någon av landets kommuner som inte ingår i färdtjänstområdet och som ligger 

utanför Västra Götalands län, lämnas ersättning för 70 % av taxameterbeloppet. Resenären 

beställer en taxiresa hos valfritt taxibolag och inkommer i efterhand med kvitto till 

kommunens handläggare. 

 

4  RIKSFÄRDTJÄNST 

 

Anpassningen av kollektivtrafiken och det ökade utbudet av servicetjänster i samband med 

resor har bland annat som syfte att minska behovet av särlösningar för personer med 

funktionsnedsättning. Riksfärdtjänst beviljas av folkbokföringskommunen till de personer 

som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. 

Resor med riksfärdtjänst sker från en kommun till en annan inom Sverige (minst en kommun 

ska ligga utanför färdtjänstområdet). 

 

Flertalet av kommunerna har avtal med Riksfärdtjänsten Sverige för utförandet av 

riksfärdtjänstresor.  

4.1  Omfattning av trafik 

I följande tabeller redovisas omfattningen av riksfärdtjänsten för kommunerna. Statistiken är 

den samma som kommunerna redovisar årligen till Trafikanalys.  

På grund av pandemin, Covid-19, under 2020 var resandet begränsat och den statistiken 

speglar inte hur ett normalår ser ut. Statistiken som redovisas i programmet avser därför 2019 

års siffror 
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Nyttjande; antal personer som rest riksfärdtjänst under 2019: 

Kommun Gruppen 80 år och äldre Gruppen 65-79 år Gruppen under 65 år 

Essunga 3 1 0 

Falköping 25 11 14 

Grästorp 8 3 4 

Gullspång 3 2 0 

Götene 0 0 1 

Hjo 1 0 1 

Karlsborg 1 1 0 

Lidköping 4 3 1 

Mariestad 3 2 9 

Tibro 4 2 0 

Tidaholm 3 1 3 

Töreboda 1 3 0 

Skara 1 0 1 

Skövde 7 8 15 

Vara 25 5 16 

 

 
Antal riksfärdtjänstresor 2019 och antal resor per invånare 2019: 

Kommun Antal riksfärdtjänst-
resor  

Invånarantal (dec) 

Essunga 4 5 654 

Falköping 160 33 246 

Grästorp 45 5 693 

Gullspång 19 5 280 

Götene 1 13 207 

Hjo 6 9 210 

Karlsborg 4 6 940 

Lidköping 18 40 089 

Mariestad 51 24 537 

Tibro 17 11 240 

Tidaholm 24 12 846 

Töreboda 10 9 293 

Skara 4 18 837 

Skövde 83 56 366 

Vara 45 16 024 
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4.2 Grunder för prissättning 

Den avgift som den enskilde ska betala för en riksfärdtjänstresa regleras i förordningen 

(1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. Enligt riksfärdtjänstlagens 

förarbeten ska denna avgift uppgå till ett belopp som motsvarar det normala priset för att åka 

med allmänna kommunikationer. Utgångspunkten för vad som är normala reskostnader var 

SJ:s taxesättning för resa med tåg i 2 klass år 1997. Grunderna för prissättningen på 

tågbiljetter har dock genomgått omfattande förändringar sedan förordningen skrevs, och är 

numer efterfrågestyrd istället för avståndsrelaterad. De av regeringen fastställda 

egenavgifterna för riksfärdtjänstresor motsvarar därmed inte de verkliga kostnaderna för 

motsvarande resor för personer utan funktionsnedsättning. (Egenavgiftstabell för 

riksfärdtjänst framgår av bilaga 1.) 

 

 

5 UPPFÖLJNING AV TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 
2016-2019 

I följande avsnitt presenteras de områden som kommunerna har arbetat med under perioden 

2016-2019. Avsnitten 5.1-5.6 är beslutade av respektive kommuns fullmäktige. Avsnitt 5.7  

har beslut tagits av Västra Götalandsregionen. Avsnitt 5.8 har beslut tagits av Västtrafik. 

 

5.1 Individuella behov 

Det finns fall där resenären till följd av funktionsnedsättning är i behov av exempelvis 

särskild placering i fordonet eller undantag av samplanerade resor. Detta kallas särskilda 

behov och dessa behöver personen ansöka om specifikt. Ett förtydligande har gjorts i det 

gemensamma färdtjänstreglementet om vilken service som ingår samt vilka hjälpmedel som 

resenären har rätt att ta med sig. 

 

5.2 Färdtjänst för barn  

Av färdtjänstlagen framgår att ”om sökanden är under 18 år ska prövningen (av tillstånd till 

färdtjänst) göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder”. Det är alltså 

upp till varje kommun att göra en tolkning av vid vilken ålder barn klarar att resa olika typer 

av resor och på vilket sätt. Färdtjänstreglementet gällande barn har omarbetats och blivit 

tydligare gällande bedömningskriterier 

 

5.3 Avgift  

Färdtjänstens egenavgift för barn har förändrats och förtydligats, även avgiften för 

medresenär har förtydligats. För arbets- och utbildningsresor har det tagits ett gemensamt 

beslut gällande fakturering och hantering angående dessa resor.  
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5.4 Arbets- och utbildningsresor 

Förtydligande av regelverket för arbets- och utbildningsresor gällande antal tillåtna resor per 

dag samt förtydligande angående medresenär. 

 

5.5 Återkallande av tillstånd 

Punkten återkallande av tillstånd har tillkommit för att förtydliga vid vilka tillfällen ett 

färdtjänsttillstånd kan återkallas. 

5.6 Förändring av färdtjänstområde 

Regionfärdtjänsten har tagits bort och ersatts av ett större färdtjänstområde som omfattas av 

hela Västra Götalands län och kommunerna Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå och 

Mullsjö 

 

5.7 Regionens sjukreseavgift 

Västra Götalandsregionen är ansvarig för sjukresor. I juni 2019 förändrades regelverket för 

sjukresor. Avgiftsmodellen är inte kopplad till om personen har färdtjänst eller inte.  

 

5.8 Avgiftsfria resor för medföljande resenär i allmän 
kollektivtrafik 
 

Genomfört under programperioden. 

Västtrafik erbjuder ett reshjälpskort som ger alla färdtjänstresenärer rätt till avgiftsfritt resande 

för en medföljande resenär vid resor på bussar och tåg i den allmänna kollektivtrafiken. Kortet 

är giltigt inom Västra Götalandsregionen.  

 

 

6 FOKUSOMRÅDEN KOMMUN 

 

I följande avsnitt presenteras de områden som kommunerna anser vara angelägna att fokusera 

på och utreda närmare under programperioden 2021-2024, i syfte att utveckla och förbättra 

färdtjänstverksamheten. I takt med att arbetet leder fram till konkreta förslag, kommer 

kommunernas gemensamma färdtjänstreglemente att behöva revideras. Förslag till sådana 

revideringar kommer att läggas fram av handläggargruppen för särskild kollektivtrafik i 

Skaraborgsområdet till det Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg (DKR) för vidare 

behandling. Detta råd har bland annat till uppgift att behandla frågor som avser det för 

kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet. Beslut om förändringar av 

färdtjänstreglementet fattas dock av varje enskild kommun. 
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6.1 Gemensamt reglemente för riksfärdtjänst 

Ett arbete har påbörjats med att ta fram ett gemensamt reglemente för riksfärdtjänst. Detta för 

att samverka om tolkning av begrepp och på så sätt få stöd i handläggningen. 

 

6.2 Beställning av resa 

Översyn gällande beställningsrutiner för färdtjänstresor.  

 

 

6.3 Medföljande förflyttningshjälpmedel vid färdtjänstresor  

 

För att erbjuda invånarna en så likartad färdtjänsthandläggning som möjligt bör kommunerna 

enas om ett gemensamt synsätt för medföljande förflyttningshjälpmedel vid färdtjänstresor. 

 

 

7 FOKUSOMRÅDEN REGION  

 

I följande avsnitt presenteras områden som kommunerna anser vara angelägna att se över för 

att uppnå förbättringar, men där Västra Götalandsregionen (VGR) är ansvarig myndighet. 

Kommunerna har för avsikt att under programperioden prioritera nedanstående områden i 

diskussionerna med VGR. 

 

7. 1 Kopplade resor 

 

För att ge resenärerna bra förutsättningar att resa med en kombination av färdtjänst och 

allmänna kommunikationer behöver administrativa och tekniska problem lösas. 

Kommunerna, regionen och Västtrafik behöver finna en strategi för hur resor ska genomföras 

i regionen.  

 

7. 2 Samarbete inom Västtrafik 

 

Västtrafik bör samarbeta mellan sina avdelningar gällande anropstyrd trafik samt allmän 

kollektivtrafik. 
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7. 3 Teknisk utveckling vid bokning av färdtjänstresa via webb 
och app. 

 

Diskussion med Västtrafik om att vidareutveckla sin app och webbtjänst ”Boka resa” för att 

tillgodose resenärernas behov vid bokning.  



Egenavgifter vid riksfärdtjänstresor  bilaga 1 
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§ 164 Dnr 2021/00078  

Gemensamt trafikförsörjningsprogram - Färdtjänst i 
Skaraborg 2021-2024 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden har inget att erinra mot direktionen för Skaraborgs 

kommunalförbunds förslag om att Falköpings kommun ska anta 

Gemensamt trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Skaraborg, med 

tillämpning från och med 1 juli 2021.  

Bakgrund 

Färdtjänstreglementet för Falköpings kommun är gemensamt med övriga 14 

kommuner inom Skaraborg. Utöver gemensamt färdtjänstreglemente finns 

det lagkrav (Kollektivtrafiklagen SFS 2010:1065) att ett Trafikförsörjnings-

program för färdtjänst upprättas. Varje kommun ska där ange omfattningen 

av trafik enligt lagen om färdtjänst (1997:736) och lagen om riksfärdtjänst 

(1997:735).  

Trafikförsörjningsprogrammet har tagits fram av färdtjänsthandläggare från 

kommunerna i Skaraborg. Dokumentet har beretts av arbetsgruppen för 

gemensamt färdtjänstreglemente, bestående av några handläggare och chefer 

från Skaraborgs kommuner, och Skaraborgs kommunalförbund. Funktions-

hinderorganisationerna i Skaraborg har fått information under programmets 

framtagande, samt getts möjlighet att komma med inspel. 

Vid Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte den 5 februari 2021 

beslutades att förorda att kommunerna i Skaraborg antar Gemensamt 

Trafikförsörjningsprogram Färdtjänst i Skaraborg 2021-2024, samt att det 

börjar gälla från och med 1 juli 2021. 

Inför hantering av ärendet i kommunstyrelsen har socialnämnden getts 

möjligheter att lämna synpunkter på förslaget.  

Förvaltningens bedömning och sammanfattning 

Då Falköpings kommun sedan lång tid tillbaka har ett Färdtjänstreglemente 

som är gemensamt med övriga 14 kommuner inom Skaraborg har det även 

tidigare funnits ett gemensamt Trafikförsörjningsprogram.  

Av det nu framarbetade förslaget till Trafikförsörjningsprogram för 2021-

2024 framgår omfattningen av färdtjänst och riksfärdtjänst i respektive 

kommun. Här framgår en uppföljning av vad kommunerna gemensamt 

arbetat med i föregående Trafikförsörjningsprogram 2016-2019, och en 

presentation av de områden som anses angelägna att fokusera på och 

utveckla 2021-2024. När det leder till nya förslag på revideringar i det för 

Skaraborgs kommuner gemensamma färdtjänstereglementet kommer det att 

läggas fram till det Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg (DKR) vid 
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Skaraborgs Kommunalförbund. DKR har till uppgift att behandla frågor som 

avser det för kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet även om det 

sedan är varje enskild kommun som fattar beslut om antagande.  

Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att den inget har att erinra 

mot direktionen för Skaraborgs kommunalförbunds förslag om att 

Falköpings kommun ska anta Gemensamt trafikförsörjningsprogram för 

färdtjänst i Skaraborg, med tillämpning från och med 1 juli 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-04-27 

1. Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbunds förslag till antagande av 

Gemensamt Trafikförsörjningsprogram Skaraborg 2021-2024, 2021-03-

12, § 31. 

2. Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2021-2024. 

3. Egenavgifter vid riksfärdtjänstresa.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            
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 Socialnämnden 

Behov och tillgång av platser i särskilda boendeformer 
för äldre 2023 - 2040 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att fördelningen av platser i särskilt boende 

för äldre från och med 2023 sker enligt alternativ 1, där Elvagården 

blir ett renodlat demensboende och Frökindsgården ett renodlat 

äldreboende, samt att 

2 Socialnämnden i övrigt lägger utredningen till handlingarna som stöd 

och underlag inför kommande års planering, med uppdrag till förvalt-

ningen att kontinuerligt följa utvecklingen av behov och tillgång 

inom äldreomsorgen. 

 

Bakgrund 

Särskilda boendeformer används som ett samlande begrepp för särskilt 

boende och bostäder med särskild service. Särskilda boendeformer för äldre 

enligt 5 kap. 5 § SoL avser särskilt boende för personer 65 år och äldre. 

Bostad med särskild service för personer med funktionshinder avser samtliga 

särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning som är 64 år 

och yngre enligt 5 kap. 7 § SoL samt 9 § 9 LSS.  

Här behandlas enbart permanent särskilt boende för äldre enligt SoL, 

varinom det finns i huvudsak två former av boende, äldreboende och 

demensboende.  

Den 17 juni 2020 redovisades för socialnämnden en översyn av behov och 

tillgång på platser i särskilda boendeformer för äldre, SN § 74. Här 

beslutades bl.a. att ge förvaltningen i uppdrag att inom ett år redovisa en 

uppföljning kring det då aktuella behovet av platser vad gäller antal och 

fördelning mellan äldreboende och platser med demensinriktning. 

Sammanfattning  

Av utredningen om behov och tillgång av platser i särskilda boendeformer 

för äldre 2023 – 2040 framgår följande slutsatser gällande nuläget för 

äldreomsorgen och den framtida utvecklingen. 
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 I Falköping är befolkningsökningen för 80 år och äldre lägre än för 

jämförbara kommuner och i landet som helhet. Falköping har en ökning 

till 2040 på 45 % vilket många kommuner redan har till 2030. 

 Falköping har haft en jämförelsevis god tillgång på platser i särskilda 

boendeformer för äldre, bland de högsta i landet och till en mycket högre 

kostnad. Genom beslut under de senaste åren har tillgången och 

kostnaderna minskat något men är fortfarande höga. 

 Kostnaden per plats och brukare i särskilt boende för äldre har varit låg, 

även om den ökat något på senare tid. 

 Falköping har en jämförelsevis mycket hög andel äldre som får tillgång 

till äldreomsorgen, främst i särskilt boende men även i ordinärt boende 

med hemtjänst. I jämförelse motsvarar det 210 personer 65 år och äldre 

fler än nivån i landets övriga kommuner, varav 150 personer är 80 år och 

äldre. 

 I förhållande till Falköpings struktur är kostnaden för äldreomsorgen 

hög. Även om nettokostnadsavvikelsen 2015 på 17 % halverats till 2019 

på 8,9 %, så kostar äldreomsorgen 38 miljoner kronor mer än jämförbara 

kommuner. 

 Det tidigare ökade söktrycket på demensboendeplatser förefaller inte 

finnas längre, varför det inte finns några påtagliga behov av att ändra på 

den fördelning som är enligt tidigare beslut. Andelen demensplatser 

utgör i kommunen som mest 45 procent.  

 Inför färdigställandet av Frökindsgården finns följande alternativa 

förslag gällande demensplatser; 

1. Frökindsgården blir ett renodlat äldreboende och Elvagården blir 

ett renodlat demensboende med 15 demensplatser. 

2. Frökindsgårdens ombyggda platser blir 9 demensplatser och av 

Elvagårdens 15 platser blir 7 demensplatser. 

 Kostnaden för särskilt boende för äldre ligger högre än jämförbara 

kommuner och har ett kvalitetstal som minskar påtagligt, vilket kan bero 

på förklarliga orsaker så som de stora omflyttningar som skett under 

2019 och 2020 och att pandemin påverkat svarsfrekvensen i brukar-

undersökningen. Kostnaden för äldre med hemtjänst i ordinärt boende 

ligger lägre än jämförbara kommuner och uppvisar ett kvalitetstal som 

ökar.  

 Inflyttningen till särskilt boende för äldre sker betydligt tidigare än vad 

som är ekonomiskt försvarbart. I genomsnitt kan dubbelt så mycket 

hemtjänsttid utföras innan det blir aktuellt med särskilt boende, samtidigt 

som kostnaden per brukare i särskilt boende inte får stiga för mycket. 

 Från och med 2023 finns det 350 platser i särskilda boendeformer för 

äldre, vilket utgör en andel av 4,6 % av 65 år och äldre. För att möta den 

prognostiserade befolkningsökningen finns i huvudsak två utvecklings-

alternativ. Nollalternativ, där resurser tillförs för att tillgodose 

äldreomsorg på samma nivå som idag, med ett beräknat driftstillskott på 

114 miljoner kronor fram till 2040. Omfördelningsalternativ, där antalet 

platser i särskilda boendeformer inte utökas och tillkommande behov av 
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äldreomsorg tillgodoses allt längre i det ordinära boendet, vilket gör att 

behövliga resurser kan ges utifrån individuella behov. 

Förvaltningens bedömning 

Då det tidigare ökade söktrycket på demensboendeplatser främst under 2019 

inte förfaller finnas längre, finns det inte några påtagliga behov av att ändra 

på den fördelning som är enligt tidigare beslut. Andelen demensplatser i 

kommunen föreslås även i fortsättningen utgöra som mest 45 procent.  

Inom ramen för denna fördelning av demensplatser föreslås att social-

nämnden beslutar anta alternativ 1, där Frökindsgården blir ett renodlat 

äldreboende när ombyggnaden är genomförd och att Elvagården i samband 

med detta blir ett renodlat demensboende med 15 platser. Beräknad drifts-

kostnad: 20 750 tkr/år. Att genomföra alternativ 2 , där Frökindsgårdens 

ombyggda platser blir 9 demensplatser och av Elvagårdens 15 platser blir 7 

demensplatser förordas inte då det medför en högre beräknad driftskostnad 

på 21 680 tkr/år. 

Då det sedan 2019 skett och sker en omfattande omstrukturering av platser i 

särskilda boendeformer för äldre, t.ex. vad gäller modernisering och fler 

demensplatser, samtidigt som behovs- och söktryck förändras, p.g.a. 

pandemin och andra skäl är det viktigt att förvaltningen får fortsatt uppdrag 

från socialnämnden att kontinuerligt följa utvecklingen av behov och tillgång 

inom äldreomsorgen.  

Finansiering 

Finansiering av här lämnade förslag till beslut blir underlag i budget- och 

verksamhetsplaneringen. 

Beslutsunderlag 

Utredning om behov och tillgång av platser i särskilda boendeformer för 

äldre 2023 - 2040 

Beslutet ska skickas till 

Magnus Schedin, socialchef 

 

 

 

Johan Magnusson                          

Utredningssekreterare 
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Utredning om behov och tillgång av platser i särskilda 
boendeformer för äldre 2023 - 2040 

 

Bakgrund 

Särskilda boendeformer används som ett samlande begrepp för särskilt 

boende och bostäder med särskild service. Särskilda boendeformer för äldre 

enligt 5 kap. 5 § SoL avser särskilt boende för personer 65 år och äldre. 

Bostad med särskild service för personer med funktionshinder avser 

samtliga särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning som 

är 64 år och yngre enligt 5 kap. 7 § SoL samt 9 § 9 LSS.  

 

Här behandlas enbart permanent särskilt boende för äldre enligt SoL, 

varinom det finns i huvudsak två former av boende, äldreboende och 

demensboende.  

 

Den 17 juni 2020 redovisades för socialnämnden en översyn av behov och 

tillgång på platser i särskilda boendeformer för äldre, SN § 74. Här 

beslutades bl.a. att ge förvaltningen i uppdrag att inom ett år redovisa en 

uppföljning kring det då aktuella behovet av platser vad gäller antal och 

fördelning mellan äldreboende och platser med demensinriktning. 

 

Jämförelsekommuner 

I denna utredning redovisas befolkning, omfattning, kvalitet och kostnader 

inom äldreomsorgen i Falköpings kommun. Jämförelser görs med de 

näraliggande kommunerna Lidköping, Mariestad och Skövde, samt med 

kommunerna på skaraborgsnivå, länsnivå och i riket. Jämförelser görs även 

med kommuner med likartad struktur inom området, vilket är 6-7 olika 

kommuner beroende på jämförelse.  

 

De tal och data som redovisas är hämtade från officiell statistik. Vid 

jämförelser används RKA och SKR:s jämförelseverktyg Kolada. 
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Befolkningsutvecklingen i Falköpings kommun 

Statistiska Centralbyrån, SCB prognostiserar att antalet invånare över 80 år 

kommer att öka med 53 procent i riket och 49 procent i Västra Götalands-

regionen mellan 2020 och 2030. Utvecklingen ser dock olika ut i varje 

kommun och del av landet. 

 

 
 

I Falköping visar prognosen på en ökning med 30 procent för samma tids-

period. För Falköping inträffar ökningen med 50 procent först år 2043. I 

Skövde, Lidköping och Mariestad ligger ökningen kring 40 procent fram till 

2030. 

 

 



    3 (19) 

  

Mellan 1990 och 2019 ökade antalet 80 år och äldre i Falköpings kommun 

med nästan 400 personer, vilket motsvarar 22 procent. Merparten av denna 

ökning låg mellan 1990 och 2005, varefter antalet var mycket konstant fram 

till 2019. För motsvarande 30 år framåt är prognosen en ökning med 70 

procent, eller 1 500 personer. 

 

Tillgången på särskilda boendeformer för äldre 

Inför 2020 försvann servicelägenheterna som särskild boendeform och vid 

öppnandet av Tåstorps demenscentrum hade en omstrukturering skett genom 

nedläggning av äldreboenden (Ranliden och Trädgårdsgatan 19-21) och 

tillkomsten av fler platser med demensinriktning.  

 

Inför 2021 har kommunen beslutat att bygga om 18 platser på Frökinds-

gården, till 9. Andelen demensplatser ökar genom att Bergsliden 1 

konverterat samtliga äldreboendeplatser. Frökindsgårdens ombyggnad gör 

att antalet platser minskar med 18. Av dessa är 10 demensplatser, vilka 

flyttar till 7 platser på Katarinagården under ombyggnationen. 

 

Jämförelse med andra kommuners tillgång till platser i särskilda 
boendeformer 

Andel invånare 65 år och äldre som bor permanent i särskilda 

boendeformer 2015-2019.  

 

Kommun 2015 2016 2017 2018 2019 

Falköping 6,7 6,6 6,5 6,6 5,8 

Skövde 4,4 4,3 4,4 4,2 4,2 

Lidköping 5,0 4,6 3,8 4,6 4,0 

Mariestad 2,7 2,7 2,6 2,6 2,2 

Landets kommuner 4,2 4,1 4,0 3,9 3,9 

Källa: Kolada 

Platser 202001 Äldreboende  Demensboende  Summa Andel platser 

Falköpings tätort 115 86 201 54% 

Andel Äbo/demens 57% 43%   
Utanför Falköping 123 45 168 46% 

Andel Äbo/demens 73% 27%   

Sa. platser kommunen 238 131 369 100 % 

Andel Äbo/demens 64% 36%   

Andel av 65 år och äldre   5,0 %  

Platser 202101-202301 Äldreboende  Demensboende  Summa Andel platser 

Falköpings tätort 83 118 201 57 % 

Andel Äbo/demens 41 % 59 %   
Utanför Falköping 108 42 150 43 % 

Andel Äbo/demens 72 % 28 %   

Sa. platser kommunen 191 160 351 100 % 

Andel Äbo/demens 54 % 46 %   

Andel av 65 år och äldre   4,7 %  
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Mot bakgrund av de beslut som tagits av socialnämnden har andelen platser 

av invånare 65 år och äldre minskat påtagligt under 2019, från 6,6 % året 

innan till 5,8 %, även om besluten inte får fullt genomslag förrän under 

2020.  

Det här är en nivå som trots minskning ligger påtagligt högt i jämförelse 

med landets övriga kommuner (3,9 %), Skaraborgs kommuner (3,7 %), 

Västra Götalands kommuner (3,7 %) och kommuner med likartad struktur 

(3,5 %). Även i jämförelse med Lidköping och Skövde är det påfallande 

högt. Enbart Mariestad uppvisar lägre nivå. Framgår även av nedanstående 

spridningsdiagram över nivån i landets kommuner där Falköping i likhet 

med ett femtal övriga kommuner har den högsta andelen i landet. 

Invånare 65 år och äldre i särskilda boendeformer i landets kommuner, 

andel (%) 2019. 

 

Trots en ökad befolkning 80 år och äldre med ca 10 % så har andelen platser 

av 80 år och äldre mellan 1998 och 2019 minskat med 44 % i Falköping och 

52 % i riket. Det har oftast skett genom borttagande av servicelägenheter. 

Jämförande kostnader för äldreomsorg och särskilt boende 

 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 

 

Kommun 2015 2016 2017 2018 2019 

Falköping 17,0 16,4 11,8 8,5 8,9 

Skövde 0,2 1,8 0,8 -2,1 -4,7 

Lidköping 1,8 3,9 6,1 2,6 1,3 

Mariestad -3,9 -7,8 -9,0 -7,9 -9,4 

Landets kommuner 1,4 1,8 2,4 3,2 2,1 

Källa: Kolada 

Falköping 
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Falköping uppvisar efter 2007 ett högt kostnadsläge för äldreomsorgen totalt 

jämfört med den förväntade kostnaden utifrån sin struktur. Läget var som 

högst 2015 (+17,0 %) och har därefter minskat påtagligt, dock ännu inte så 

mycket för särskilda boendeformer. Puckeln mellan 2013-2018 avser främst 

förändringen av hemtjänsten i ordinärt boende. 2019 motsvarar 8,9 % i 

nettokostnadsavvikelse 38 miljoner kronor. 

 

Trots ett förbättrat kostnadsläge har Falköping fortfarande påtagligt höga 

nettokostnader för äldreomsorgen. Det gäller såväl i jämförelse med andra 

kommuner i landet (+ 2,1 %) som kommuner i Västra Götaland (+2,7 %) 

och Skaraborg (+0,7 %). Vid jämförelse med andra kommuner med likartad 

struktur ökar skillnaderna ytterligare (-2,8 %). Av jämförelsekommunerna 

uppvisar både Skövde och Mariestad en större avvikelse med att ha betydligt 

lägre nettokostnader. Lidköping ligger mer i nivå med övriga kommuner i 

landet. 

 

Kostnad särskilt boende, kronor per invånare 80 år och äldre 2015-2019, 

och medelvärde för landets kommuner. 

 

Kommun 2015 2016 2017 2018 2019 

Falköping 152 227 158 839 154 251 159 252 157 395 

Skövde 113 821 114 369 117 634 116 383 105 907 

Lidköping 131 821 137 587 137 582 132 075 129 172 

Mariestad 68 983 69 859 77 976 84 031 89 670 

Landets kommuner 132 432 135 868 139 075 141 331 139 782 

Källa: Kolada 
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Falköping har sedan 2007 haft en stigande kostnadsbild för särskilda 

boendeformer, vilken bromsat in något under de senaste fyra åren. Dock 

ligger kostnaderna för särskilt boende betydligt högre än jämförbara 

kommuner. 2019 ligger kommunerna i Skaraborg på en genomsnittskostnad 

på 125 558 kr/80+, i Västra Götaland på 131 654 kr/80+ och för alla 

kommuner i hela landet på 139 782 kr/80+. Då platsantalet förändrats 

påtagligt under 2020 kan det bli en trolig förändring för Falköping. 

I jämförelse med kommuner med likartad struktur så är kostnaden för dessa i 

genomsnitt 119 285 kr/80+, vilket jämfört med Falköping blir en skillnad på 

38 110 kr/80+ eller -24 % och som utgör 81 800 tkr eller ca 100 platser. 

Kostnad särskilt boende, kronor per brukare 2015-2019. 

 

Kommun 2015 2016 2017 2018 2019 

Falköping 675 155 718 034 700 544 722 592 805 385 

Skövde 682 454 705 971 716 393 749 653 694 454 

Lidköping 693 376 785 050 934 770 762 900 866 408 

Mariestad 668 537 685 696 784 012 882 459 1 135 428 

Landets kommuner 826 845 851 232 892 546 944 694 950 947 
Källa: Kolada 

 

Falköping har en jämförelsevis låg kostnad per plats/brukare i särskilda 

boendeformer. Till 2019 har det skett en förändring då kostanden ökat 

jämfört med tidigare nivå. Alla jämförelsekommuner har 2019 högre 

kostnader per plats, förutom Skövde, som sänkt sina kostnader till en nivå 

som är en av de lägsta i landet. Jämfört med genomsnittet i landets övriga 

kommuner på 950 947 kr, Skaraborgs kommuner på 915 261 kr, kommuner i 

Västra Götaland på 913 599 kr och kommuner med likartad struktur 877 864 

kr har Falköping en låg kostnad per plats. Kan bli en trolig förändring för 

Falköping under 2020, då platsantalet förändrats påtagligt. 

Andel äldre med insatser i äldreomsorg 

Falköping har en i jämförelse med landets övriga kommuner hög andel äldre 

med insatser i äldreomsorgen. 

 Av 2 147 invånare 80 år och äldre har 848 eller nästan 40 procent insats i 

särskilt boende (16,3 %) eller med hemtjänst i ordinärt boende (23,2 %).  

 Av 7 264 invånare 65 år och äldre har 1 093 eller 15 procent insats i 

särskilt boende (5,8 %) eller med hemtjänst i ordinärt boende (9,3 %). 
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Invånare 80 och äldre i landets kommuner i särskilt boende eller med 

hemtjänst i ordinärt boende, andel (%), 2019 

 

 
 

Invånare 65 år och äldre respektive 80 år och äldre i särskilt boende eller 

med hemtjänst i ordinärt boende, andel % 2015 och 2019 

Kommun 65 år och äldre  80 år och äldre 

 2015 2019  2015 2019 

Falköping 16,5 15,0  43,7 39,5 

Falköping, varav säbo 6,7 5,8  19,2 16,3 

Falköping, varav htj 9,8 9,3  24,5 23,2 

Skövde 11,0 11,4  31,1 31,7 

Skövde, varav säbo 4,4 4,2  13,1 12,4 

Skövde, varav htj 6,6 7,2  17,8 19,3 

Lidköping 12,3 11,2  35,8 32,2 

Lidköping, varav säbo 5,0 4,0  15,7 12,0 

Lidköping, varav htj 7,2 7,2  20,1 20,2 

Mariestad 10,2 9,5  29,3 25,8 

Mariestad, varav säbo 2,7 2,2  8,4 5,9 

Mariestad, varav htj 7,5 7,3  20,9 19,9 

Landets kommuner 12,2 11,9  35,9 33,7 

Kommuner, varav säbo 4,2 3,9  13,1 11,6 

Kommuner, varav htj 8,1 8,1  22,9 22,2 
Källa: Kolada 

Det är också anmärkningsvärt att Falköping ligger högt både vad gäller 

särskilt boende och hemtjänst i ordinärt boende. Jämförelsekommuner och 

alla landets kommuner har ett genomsnitt på 32,5 % 80 år och äldre jämfört 

med Falköpings 39,5 %. Det ger en skillnad på sju procentenheter eller 150 

personer. För 65 år och äldre ligger Falköping tre procentenheter över, vilket 

motsvarar 210 personer. 

Skillnaden är dock mest märkbar när det gäller särskilt boende i Falköping. 

Om landets kommuner och jämförelsekommuner ligger kring 11,5 % för 80 

år och äldre så ligger Falköping fem procentenheter högre med 16,5 %. 

Falköping har haft en ännu högre nivå i äldreomsorgen, men har under de 

senaste fem åren minskat andelen med nästan fem procentenheter, från 44,3 

till 39,5 %, vilket är mer än vad som skett i jämförelsekommunerna. 

Trenden i landets kommuner är att andelen minskat med i genomsnitt två 

procentenheter under de senaste fem åren.  
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Antal personer 65 år och äldre med insats i särskilt och ordinärt boende per 

månad oktober 2017 – februari 2021 

Det är tydligt att antalet personer 65 år och äldre boende i särskilt boende 

har minskat kontinuerligt sedan början av 2019, från 480 personer i januari 

2019 till 316 i februari 2021. Det är en minskning med 34 %. Hemtjänsten 

har under motsvarande tid ökat från 674 personer till 733, med 9 %.  

 

Källa: Inrapporterad individstatistik Socialstyrelsen 

Sammantaget har antalet personer boende i särskilt boende och med 

hemtjänst i ordinärt boende konstant minskat sedan januari 2019 med 105 

personer eller 13 %, från 1 154 till 1 049. 
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Brukares behov av plats i särskilt boende 

En ansökan till demens- eller äldreboende leder antingen till avslag eller till 

bifall. Om det blir bifall till ansökan ska den enskilde inom tre månader ges 

ett erbjudande om plats utifrån det beslut som givits. Av olika anledningar 

kan det innebära att beslutet inte alltid har kunnat verkställas omedelbart. 

Dels ska det finnas lediga platser i den form som den enskilde sökt och dels 

kan den enskilde ha önskemål om att få bo på ett visst demens- eller 

äldreboende. 

Biståndsenheten har under 2020 ändrat arbetssätt, vilket tydligt påverkat 

mängden ansökningar och utredningar. Handläggningen har koncentrerats 

till två handläggare och utredningsförfarandet är mer strukturerat vad gäller 

bedömningen av den enskildes behov och möjligheten att bo kvar med mer 

omfattande hemtjänstinsatser. En annan förändring är att den som fått bifall 

och inte tar erbjuden plats, inte längre ställs i kö, utan för ansöka på nytt om 

behovet kvarstår. 

Antal beslut med bifall till särskilt boende 2013-2015, och 2018-2021-03, 

samt fördelningen i antal och andel %. 

Boendetyp 
 

År 

Antal  
bifall 

äldreboende 

Andel  
bifall 

äldreboende 

Antal  
bifall 

demensboende 

Andel  
bifall 

demensboende 

Summa antal  
bifall särskilt 

boende 

2021-03 25 61% 16 39% 41 

2020 59 61% 38 39% 97 

2019 89 52% 82 48% 171 

2018 100 62% 62 38% 162 

2015 123 67% 61 33% 184 

2014 106 67% 52 33% 158 

2013 111 74% 38 26% 149 

Det var tydligt att en omsvängning skedde under 2019 vad gällde beslut om 

bifall till demens- och äldreboenden. Andelen ansökningar med bifall till 

äldreboende med demensinriktning ökade då markant, samtidigt som det 

minskade till äldreboende. Även totalt antal ansökningar med bifall hade 

ökat något 2019 jämfört med 2018. 

Lika tydligt har det skett en omsvängning under 2020. Fram till april 2020 

fortsatte trenden med en ökning av bifall till demensboende, men därefter 

har sökmönstret återgått till hur det såg ut före 2019. Därtill har de samman-

tagna bifallen minskat med 43 % under 2020 jämfört med 2019. 

Här kan det finnas olika orsaker, som kanske samvarierar, då det 

förmodligen inte går att tillskriva endast en anledning. Det kan bero på;  

 Lägre söktryck p.g.a. pandemin. 

 Biståndsenhetens förändrade handläggning vad gäller möjligheten till 

kvarboende med mer omfattande hemtjänst och att det inte längre är 

någon kö. 

 En ökad andel demensplatser som bättre kunnat tillgodose behovet. 

 Mindre tillgång på platser genom intagningsstopp för anpassning till 

Frökindsgårdens ombyggnad. 
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 Ett förändrat söktryck till äldreboende- och demensplatser som inte 

enbart beror på pandemin. 

Under de tre första månaderna 2021 har 41 personer fått bifall till äldre- och 

demensboende, vilket på helårsbasis skulle ge 164 personer bifall jämfört 

med 97 personer under 2020, vilket är en ökning med 69 % men samtidigt 

en nivå som är likartad med 2018. 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet 

inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde, 2016-2020 

Kommun 2016 2017 2018 2019 2020 

Falköping 38 18 64 30 *) 

Skövde 91 76 61 71 77 

Lidköping 11 29 19 41 21 

Mariestad 115 45 37 30 25 

Landets kommuner 57 57 52 67 64 
Källa: Kolada   *) Uppgift saknas. 

 

2019 var väntetiden till erbjuden inflyttning till särskilt boende relativt kort i 

Falköping. Detta gällde även i förhållande till jämförelsekommunerna och 

landets kommuner i övrigt, som i medeltal uppvisade en upp till dubbelt så 

lång tid. För 2020 finns det tyvärr ingen uppgift om Falköping. 

Medianvårdtid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar 

Kommun 2016 2017 2018 2019 2020 

Falköping 886 851 797 821 377 

Skövde 655 1 161 618 618 664 

Lidköping 606 783 646 795 724 

Mariestad 903 783 603 695 592 

Landets kommuner 812 805 809 779 770 
Källa: Kolada 

Medianvårdtiden i särskilt boende för äldre har i Falköping legat på mellan 

två till två och ett halvt år. På grund av de stora omflyttningar som skedde i 

slutet av 2019, genom tillkomsten av Tåstorps demenscentrum, har 

medianvårdtiden minskat påtagligt till 2020. Oklart vad anledningen till 

detta är eller om det är så att tidigare vårdtid i annat boende förmodligen inte 

medräknats. 
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På grund av den stora förändringen i inrapportering för Falköping 2020 är 

det svårt att dra några slutsatser utifrån jämförelser med andra kommuner. 

Jämförbara kommuner ligger kring det antal dagar som Falköping visade 

2019. 

 

Tillgång och fördelning av demensplatser efter Frökindsgårdens 
ombyggnad 

Efter Frökindsgårdens färdigställande sker en ökning med 9 platser, vilket 

enligt kommunens beslut ska följas av neddragning med 10 platser på Elva-

gården. Sammantaget finns då 350 platser i särskilda boendeformer för 

äldre. Genom satsningen på att tillskapa fler demensplatser under 2020 har 

andelen av dessa ökat. I Falköpings tätort är det en övervikt av demens-

platser, 59 %. 

Vad är alternativen för en fördelning av demens- och äldreboendeplatser 

inför 2023. 

 Fördelningen i Falköpings tätort kvarstår 

 

 Alternativ 1. Frökindsgården blir ett renodlat äldreboende och 

Elvagården blir ett renodlat demensboende med 15 demensplatser. 

 

 

Beräknad driftskostnad: 20 750 tkr/år för Frökindsgården och Elvagården. 

 

 Alternativ 2. Frökindsgårdens ombyggda platser blir 9 demensplatser 

och av Elvagårdens 15 platser blir 7 demensplatser. 

 

Platser 202301- Alt 1 Äldreboende  Demensboende  Summa Andel platser 

Falköpings tätort 83 118 201 57 % 

Andel Äbo/demens 41 % 59 %   
Utanför Falköping 109 40 149 43 % 

Andel Äbo/demens 73 % 27 %   

Sa. platser kommunen 192 158 350 100 % 

Andel Äbo/demens 55 % 45 %   

Andel av 65 år och äldre   4,6 %  
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Beräknad driftskostnad: 21 680 tkr/år för Frökindsgården och Elvagården. 

 

Föreslås att alternativ 1 genomförs för att samtidigt få en rimlig 

driftskostnad och en fördelning av demensplatserna. Om Katarinagården 

skulle ses om en del av Falköpings tätort blir fördelningen enligt följande. 

 

Kostnad och kvalitet i äldreomsorgen 

Här jämförs kommunernas placering utifrån kostnader för insatser i 

äldreomsorg per invånare 80 år och äldre och hur nöjda brukarna är med 

insatsen som helhet. 

 

Platser 202301- Alt 2 Äldreboende  Demensboende  Summa Andel platser 

Falköpings tätort 83 118 201 57 % 

Andel Äbo/demens 41 % 59 %   
Utanför Falköping 108 41 149 43 % 

Andel Äbo/demens 72 % 28 %   

Sa. platser kommunen 191 159 350 100 % 

Andel Äbo/demens 55 % 45 %   

Andel av 65 år och äldre   4,6 %  

Platser 202301- Alt 1 Äldreboende  Demensboende  Summa Andel platser 

Falköpings tätort 114 118 232 66 % 

Andel Äbo/demens 49 % 51 %   
Utanför Falköping 78 40 118 34 % 

Andel Äbo/demens 66 % 34 %   

Sa. platser kommunen 192 158 350 100 % 

Andel Äbo/demens 55 % 45 %   

Andel av 65 år och äldre   4,6 %  
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Utmärkande för Falköping vad gäller särskilt boende för äldre 2019 är att 

kvaliteten ligger i nivå med övriga kommuner, fast till en betydligt högre 

kostnad. Till 2020 sjunker kvaliteten påtagligt till 76, samtidigt som det kan 

antas att kostnaden kan komma att minska något, men ligger fortfarande 

högt. 

Åren 2019 och 2020 har varit utmärkande inom särskilda boendeformer, 

vilket kan vara förklaringar till förändrade resultat i brukarundersökningen 

vad gäller den upplevda kvaliteten. Dels har det skett ovanligt många 

omflyttningar, där äldreboenden lagts ned (Ranliden och Trädgårdsgatan) 

och där komplettering skett med demensplatser (Tåstorp och Bergsliden 1), 

och dels varit en lägre svarsfrekvens på brukarundersökningen där färre 

anhöriga haft möjlighet att bistå brukaren vid besvarandet. 

 

2019 ligger kvaliteten i hemtjänsten något lägre än jämförbara kommuner, 

medan kostanden är låg. Till 2020 stiger kvaliteten till 94, samtidigt som det 

kan antas att kostnaden kan komma att öka något, men ligger fortfarande 

lågt. 

Under 2020 har hemtjänsten inte haft några mer omfattande förändringar 

och där svarsfrekvensen på brukarundersökningen varit bättre än tidigare. 

Brytpunkt mellan särskilt boende och hemtjänst 

Det finns en ekonomisk brytpunkt mellan hemtjänst i ordinärt boende och en 

plats i särskilt boende.  

Diagrammet visar brytpunkten mellan hemtjänst och särskilt boende, 2019. 

 Den orange linjen visar den genomsnittliga kostnaden per brukare 

inom särskilt boende exklusive lokalintäkter, 780 000 kr. 
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 Den blå linjen visar den genomsnittliga kostanden per brukare och 

timme inom hemtjänsten, 745,60 kr/timma. 

 Den gula punkten är genomsnittligt antal SoL-timmar innan flytt till 

särskilt boende, 36 timmar. 

 Den blå punkten är en schablon för inkluderande av HSL-timmar 

inom hemtjänsten, 41 timmar. 

 

Vid beviljande av särskilt boende till brukare som har hemtjänsttimmar i 

ordinärt boende under brytpunkten så kommer kostnaderna att bli högre. Om 

brukare med hemtjänst bor kvar i det ordinära boendet med hemtjänsttimmar 

över brytpunkten så kommer kostnaderna också att bli högre. Avståndet 

mellan hemtjänsttid vid beviljandet av särskilt boende och brytpunkten bör 

vara så litet som möjligt. 

Utifrån ovanstående bild av brytpunkten kan följande konstateras vad gäller 

äldreomsorgen i Falköping. 

 Inflyttningen till särskilt boende för äldre sker betydligt tidigare än 

vad som är ekonomiskt rimligt. Avståndet mellan inflyttningstimmar 

och brytpunkten är 104 %. Som jämförelse är den 11 % i Skövde. 

För Lidköping är det 36 % och Mariestad 44 % 

 Ur ekonomisk synvinkel kan i genomsnitt dubbelt så mycket 

hemtjänsttid beviljas innan det behöver bli aktuellt med särskilt 

boende. 

Sammantaget ger analysen av brytpunkten bilden av att hemtjänstberättigade 

i Falköping har en låg nivå på hemtjänsttid vid inflyttning till särskilt 

boende. I syfte att minska skillnaden torde antingen hemtjänsttiden kunna 

vara högre vid inflyttning eller så minskas kostnaden för särskilt boende. 
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Slutsatser 

Av tillgänglig data och jämförelse med omvärlden kan följande slutsatser 

dras gällande nuläget för äldreomsorgen och den framtida utvecklingen. 

 I Falköping är befolkningsökningen för 80 år och äldre lägre än för 

jämförbara kommuner och i landet som helhet. Falköping har en ökning 

till 2040 på 45 % vilket många kommuner redan har till 2030. 

 Falköping har haft en jämförelsevis god tillgång på platser i särskilda 

boendeformer för äldre, bland de högsta i landet och till en mycket högre 

kostnad. Genom beslut under de senaste åren har tillgången och 

kostnaderna minskat något men är fortfarande höga. 

 Kostnaden per plats och brukare i särskilt boende för äldre har varit låg, 

även om den ökat något på senare tid. 

 Falköping har en jämförelsevis mycket hög andel äldre som får tillgång 

till äldreomsorgen, främst i särskilt boende men även i ordinärt boende 

med hemtjänst. I jämförelse med landets kommuner motsvarar det i 

genomsnitt 7 procentenheter eller 150 personer 80 år och äldre och för 

65 år och äldre 3 procentenheter eller 210 personer. 

 I förhållande till Falköpings struktur är kostnaden för äldreomsorgen 

hög. Även om nettokostnadsavvikelsen 2015 på 17 % halverats till 2019 

på 8,9 %, så kostar äldreomsorgen 38 miljoner kronor mer än jämförbara 

kommuner. 

 Det tidigare ökade söktrycket på demensboendeplatser förefaller inte 

finnas längre, varför det inte finns några påtagliga behov av att ändra på 

den fördelning som är enligt tidigare beslut. Andelen demensplatser 

utgör i kommunen som mest 45 procent.  

 Inför färdigställandet av Frökindsgården finns följande alternativa 

förslag gällande demensplatser; 

1. Frökindsgården blir ett renodlat äldreboende och Elvagården blir 

ett renodlat demensboende med 15 demensplatser. 

2. Frökindsgårdens ombyggda platser blir 9 demensplatser och av 

Elvagårdens 15 platser blir 7 demensplatser. 

 Kostnaden för särskilt boende för äldre ligger högre än jämförbara 

kommuner och har ett kvalitetstal som minskar påtagligt, vilket kan bero 

på förklarliga orsaker så som de stora omflyttningar som skett under 

2019 och 2020 och att pandemin påverkat svarsfrekvensen i brukar-

undersökningen. Kostnaden för äldre med hemtjänst i ordinärt boende 

ligger lägre än jämförbara kommuner och uppvisar ett kvalitetstal som 

ökar.  

 Inflyttningen till särskilt boende för äldre sker betydligt tidigare än vad 

som är ekonomiskt försvarbart. I genomsnitt kan dubbelt så mycket 

hemtjänsttid utföras innan det blir aktuellt med särskilt boende, samtidigt 

som kostnaden per brukare i särskilt boende inte får stiga för mycket. 
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Framskrivning av behov av äldreomsorg 

 

Nollalternativ 

I nollalternativet innebär det att ingen förändring sker i fördelningen mellan 

särskilt boende och hemtjänst i ordinärt boende, förutom hänsynstagande till 

befolkningsförändringar. 

På grund av en påtaglig förändring av platser i särskilt boende och hemtjänst 

i ordinärt boende mellan 2019 och 2020, behöver en justering ske av antalet 

platser/brukare enligt följande. Därtill har det gjorts en justering till 2023 

utifrån den planerade tillgången på platser i särskilt boende. 

 Säbo av 65-79 / 80+ år Hemtjänst 65+ år 

Andel 2019 1,35 % / 16,31 % 9,26 % 

Antal 2019 420 673 

Andel 2020 1,04 % / 12,52 % 10,09 % 

Antal 2020 329 742 

Andel 2023 1,12 % / 13,36 % 10,45 % 

Antal 2023 350 768 

Anm: 2019 årsgenomsnitt, 2020 antal december, 2023 planerad tillgång 

Genom besluten har det gjorts en nedjustering av andelen platser i särskilt 

boende och en uppjustering av antalet 65 år och äldre som har hemtjänst 

mellan 2019-2020 och 2023, som är utgångsåret för framskrivningen.  

 

 

Vid en befolkningsframskrivning – om inget annat görs och samma kriterier 

kvarstår – skulle behovet av äldreomsorg från 2023 och fram till 2030 öka 

med 112 personer, eller 10 %, och till 2040 med ytterligare 97 personer till 

totalt 19 %. Sammantaget en ökning med 209 personer i äldreomsorgen. 
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En kostnadsberäkning utifrån genomsnittkostanden per brukare 2019. 

Form Ökning 2023-2030 Ökning 2031-2040 

 Antal pers Kostnad  Antal pers Kostnad  

Särskilt boende + 62  +50 mnkr + 53  + 43 mnkr 

Hemtjänst ordinärt 

boende 

+ 51  +11 mnkr + 44  + 10 mnkr 

Totalt äldreomsorg + 113  + 61 mnkr + 97 + 53 mnkr 

Anm: Innefattar drift, ej investeringskostnad. 

Kostnaderna för äldreomsorgen skulle vid en ren befolkningsframskrivning 

ge en merkostnad på 114 miljoner kronor per år från år 2040. Det skulle ge 

ytterligare 209 personer insatser i äldreomsorgen till en genomsnittlig 

kostnadsökning med 540 000 kr per år. 

Omfördelningsalternativ 

Falköping har en i jämförelse med andra kommuner hög andel som har 

äldreomsorg, tre procentenheter högre vilket motsvarar 210 personer.  

Omfördelningsalternativet innebär en anpassning till jämförbara kommuners 

nivå. Det innebär att andelen som har äldreomsorg minskar över tid och att 

en omfördelning behöver fortsätta ske från platser i särskilt boende till 

insatser via hemtjänst i ordinärt boende. Även insatserna med hemtjänst i 

ordinärt boende blir mer kvalificerade, med en ökning av antalet timmar 

innan inflyttning i särskilt boende som följd. 

 

 

Vid en minskning eller ett bibehållande av nuvarande antalet  platser i 

särskilt boende för äldre kommer andelen personer som idag får insats att 

behöva minska till en nivå i jämförbara kommuner. Skälen till detta kan 

vara, 
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 Falköping når redan en högre andel äldre med insatser än kommuner 

med motsvarande struktur. 

 Söktrycket till särskilt boende förändras. 

 För att möta de ökade behoven av äldreomsorg genom en åldrande 

befolkningsökning behöver detta i första hand ske genom ökat 

kvarboende och en mer kvalificerad hemtjänst och hemsjukvård. 

 Inflyttning i särskilda boendeformer behöver senareläggas. 

Antalet platser i särskilt boende kan minska eller bibehållas på nuvarande 

nivå  till förmån för mer kvalificerade vård och serviceinsatser i de platser 

som finns.  

Kvaliteten i äldreboendeinsatsen behöver öka framför kvantiteten av platser. 

Alternativa nivåer 

 

 

Vid en sänkning av antalet platser i 2023 års nivå med 16 kan en andel 

platser på 4,1 % av 65 år och äldre uppnås fram till 2030, varefter en ökning 

måste ske för att motsvara nuvarande jämförbara kommuners nivå. 

 

 

Med ett bibehållande av antalet platser i 2023 års nivå kan en andel platser 

på 4,1 % av 65 år och äldre uppnås 2035, vilket motsvarar nuvarande 

jämförbara kommuners nivå. 

 

  

Platser 203001- Äldreboende  Demensboende  Summa Andel platser 

Falköpings tätort 83 118 201 60 % 

Andel Äbo/demens 41 % 59 %   
Utanför Falköping 100 33 133 40 % 

Andel Äbo/demens 75 % 25 %   

Sa. platser kommunen 183 151 334 100 % 

Andel Äbo/demens 55 % 45 %   

Andel av 65 år och äldre   4,1 %  

Platser 203501- Äldreboende  Demensboende  Summa Andel platser 

Falköpings tätort 83 118 201 57 % 

Andel Äbo/demens 41 % 59 %   
Utanför Falköping 100 49 149 43 % 

Andel Äbo/demens 73 % 27 %   

Sa. platser kommunen 183 167 350 100 % 

Andel Äbo/demens 52 % 48 %   

Andel av 65 år och äldre   4,1 %  
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Fördelning utifrån alternativ 1. 

 

 

 

Sammantaget finns det 9 äldreboendeenheter med 350 platser. Det blir i 

genomsnitt 39 platser per enhet. Platsantalet varierar från 15 vid Elvagården 

till 70 vid Tåstorp, vilket innebär olika villkor för bedrivandet av vård och 

omsorg vid respektive enhet. 

 

 

 

 

Äldreboendeplatser  2023-01-01  
  Byggnads/  Äldre- Demens-  
  ombyggnadsår boende boende Sa 

     

Trätorget 1 (9+9+9) 1995 27 0 27 

St Olofsgatan 11 (14+14+14+14) 2008 56 0 56 

Bergsliden 1 (16+16+16) 1995 0 48 48 

Tåstorp demenscentrum 

(10+10+10+10+10+10+10) 

 

2019 0 70 70 

Katarinagården (7+8+9+7) 1994/2014 31 0 31 

Totala platser i och i närheten av 

Falköpings  centralort 
 

 114 118 232 

Fördelning äbo/dembo i 

Falköpings centralort 
 

 49% 51%  
        
Stenstorp  Storg 14 (16+15+16) 1986 31 16 47 

Norra kommundelen  31 16 47 

Fördelning äbo/demens norra  66% 34%  

     

Floby (9+10+10) 2016 20 9 29 

Frökindsgården (9+9+9) 1994/2023 27  27 

Elvagården (7+8) 1993  15 15 

Södra kommundelen  47 24 71 

Fördelning äbo/demens södra  66% 34%  

     

Totala platser utanför  

Falköpings centralort 
 

78 40 118 

Fördelning äbo/dembo utanför 

Falköpings centralort 
 

66% 34%  
        
Totala antal platser i  

Falköpings kommun 
 

192 158 350 

Fördelning platser i  

Falköpings kommun 
 

55% 45%  
Andel av 65+    4,6% 

 Kommentarer: 
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§ 165 Dnr 2021/00088  

Behov och tillgång av platser i särskilda boendeformer 
för äldre 2023 - 2040 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att fördelningen av platser i särskilt 

boende för äldre från och med 2023 sker enligt alternativ 1, där 

Elvagården blir ett renodlat demensboende och Frökindsgården ett 

renodlat äldreboende, samt att 

2  Socialnämnden föreslås besluta att i övrigt lägga utredningen till 

handlingarna som stöd och underlag inför kommande års planering, med 

uppdrag till förvaltningen att kontinuerligt följa utvecklingen av behov 

och tillgång inom äldreomsorgen.  

Deltar ej i beslut 

Roger Lundberg (S) och Marita Ljus (SD) deltar inte i beslutet.       

Bakgrund 

Särskilda boendeformer används som ett samlande begrepp för särskilt 

boende och bostäder med särskild service. Särskilda boendeformer för äldre 

enligt 5 kap. 5 § SoL avser särskilt boende för personer 65 år och äldre. 

Bostad med särskild service för personer med funktionshinder avser samtliga 

särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning som är 64 år 

och yngre enligt 5 kap. 7 § SoL samt 9 § 9 LSS.  

Här behandlas enbart permanent särskilt boende för äldre enligt SoL, 

varinom det finns i huvudsak två former av boende, äldreboende och 

demensboende.  

Den 17 juni 2020 redovisades för socialnämnden en översyn av behov och 

tillgång på platser i särskilda boendeformer för äldre, SN § 74. Här 

beslutades bl.a. att ge förvaltningen i uppdrag att inom ett år redovisa en 

uppföljning kring det då aktuella behovet av platser vad gäller antal och 

fördelning mellan äldreboende och platser med demensinriktning. 

Sammanfattning 

Av utredningen om behov och tillgång av platser i särskilda boendeformer 

för äldre 2023 – 2040 framgår följande slutsatser gällande nuläget för 

äldreomsorgen och den framtida utvecklingen. 

 I Falköping är befolkningsökningen för 80 år och äldre lägre än för 

jämförbara kommuner och i landet som helhet. Falköping har en ökning 

till 2040 på 45 % vilket många kommuner redan har till 2030. 

 Falköping har haft en jämförelsevis god tillgång på platser i särskilda 

boendeformer för äldre, bland de högsta i landet och till en mycket högre 
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kostnad. Genom beslut under de senaste åren har tillgången och 

kostnaderna minskat något men är fortfarande höga. 

 Kostnaden per plats och brukare i särskilt boende för äldre har varit låg, 

även om den ökat något på senare tid. 

 Falköping har en jämförelsevis mycket hög andel äldre som får tillgång 

till äldreomsorgen, främst i särskilt boende men även i ordinärt boende 

med hemtjänst. I jämförelse motsvarar det 210 personer 65 år och äldre 

fler än nivån i landets övriga kommuner, varav 150 personer är 80 år och 

äldre. 

 I förhållande till Falköpings struktur är kostnaden för äldreomsorgen 

hög. Även om nettokostnadsavvikelsen 2015 på 17 % halverats till 2019 

på 8,9 %, så kostar äldreomsorgen 38 miljoner kronor mer än jämförbara 

kommuner. 

 Det tidigare ökade söktrycket på demensboendeplatser förefaller inte 

finnas längre, varför det inte finns några påtagliga behov av att ändra på 

den fördelning som är enligt tidigare beslut. Andelen demensplatser 

utgör i kommunen som mest 45 procent.  

 Inför färdigställandet av Frökindsgården finns följande alternativa 

förslag gällande demensplatser; 

1. Frökindsgården blir ett renodlat äldreboende och Elvagården blir 

ett renodlat demensboende med 15 demensplatser. 

2. Frökindsgårdens ombyggda platser blir 9 demensplatser och av 

Elvagårdens 15 platser blir 7 demensplatser. 

 Kostnaden för särskilt boende för äldre ligger högre än jämförbara 

kommuner och har ett kvalitetstal som minskar påtagligt, vilket kan bero 

på förklarliga orsaker så som de stora omflyttningar som skett under 

2019 och 2020 och att pandemin påverkat svarsfrekvensen i brukar-

undersökningen. Kostnaden för äldre med hemtjänst i ordinärt boende 

ligger lägre än jämförbara kommuner och uppvisar ett kvalitetstal som 

ökar.  

 Inflyttningen till särskilt boende för äldre sker betydligt tidigare än vad 

som är ekonomiskt försvarbart. I genomsnitt kan dubbelt så mycket 

hemtjänsttid utföras innan det blir aktuellt med särskilt boende, samtidigt 

som kostnaden per brukare i särskilt boende inte får stiga för mycket. 

 Från och med 2023 finns det 350 platser i särskilda boendeformer för 

äldre, vilket utgör en andel av 4,6 % av 65 år och äldre. För att möta den 

prognostiserade befolkningsökningen finns i huvudsak två utvecklings-

alternativ. Nollalternativ, där resurser tillförs för att tillgodose 

äldreomsorg på samma nivå som idag, med ett beräknat driftstillskott på 

114 miljoner kronor fram till 2040. Omfördelningsalternativ, där antalet 
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platser i särskilda boendeformer inte utökas och tillkommande behov av 

äldreomsorg tillgodoses allt längre i det ordinära boendet, vilket gör att 

behövliga resurser kan ges utifrån individuella behov. 

Förvaltningens bedömning 

Då det tidigare ökade söktrycket på demensboendeplatser främst under 2019 

inte förfaller finnas längre, finns det inte några påtagliga behov av att ändra 

på den fördelning som är enligt tidigare beslut. Andelen demensplatser i 

kommunen föreslås även i fortsättningen utgöra som mest 45 procent.  

Inom ramen för denna fördelning av demensplatser föreslås att social-

nämnden beslutar anta alternativ 1, där Frökindsgården blir ett renodlat 

äldreboende när ombyggnaden är genomförd och att Elvagården i samband 

med detta blir ett renodlat demensboende med 15 platser. Beräknad drifts-

kostnad: 20 750 tkr/år. Att genomföra alternativ 2 , där Frökindsgårdens 

ombyggda platser blir 9 demensplatser och av Elvagårdens 15 platser blir 7 

demensplatser förordas inte då det medför en högre beräknad driftskostnad 

på 21 680 tkr/år. 

Då det sedan 2019 skett och sker en omfattande omstrukturering av platser i 

särskilda boendeformer för äldre, t.ex. vad gäller modernisering och fler 

demensplatser, samtidigt som behovs- och söktryck förändras, p.g.a. 

pandemin och andra skäl är det viktigt att förvaltningen får fortsatt uppdrag 

från socialnämnden att kontinuerligt följa utvecklingen av behov och tillgång 

inom äldreomsorgen.  

Finansiering 

Finansiering av här lämnade förslag till beslut blir underlag i budget- och 

verksamhetsplaneringen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-04-30 

Utredning om behov och tillgång av platser i särskilda boendeformer för 

äldre 2023 - 2040 
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Socialnämndens verksamhetsrapport per april 2021  

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden godkänner verksamhetsrapporten per den 30 april 2021.  

2 Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.       

     

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 prognostiserar ett underskott. I enlighet med kommunens 

styrprinciper rapporterar socialnämnden det prognostiserade underskottet till 

kommunstyrelsen och bilägger en handlingsplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-05-11 

Socialnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2021       

Beslutet ska skickas till 

Akt 

Ekonomer vid socialförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Annelie Hedegård 

Ekonom 
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Nämndens ordförande: Sture Olsson 

  0515 – 88 53 33 
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Förvaltningschef: Magnus Schedin 
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Inledning  

 

SYFTE 

Syftet med delårsrapporten är att vara ett verktyg för 

uppföljning av planerad verksamhet och en indikation 

på hur målarbetet i kommunen fortgår. 

Delårsrapporten syftar också till att tydliggöra att mål 

och ambitioner samspelar med de resurser som 

kommunen avsatt i verksamhetsplanen. 

Delårsrapporten ska även fungera som ett underlag 

till eventuella verksamhetsförändringar som kan 

behövas för att nå mål och ekonomiska resultat. 

Varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov kopplas 

till de övergripande målen. Kommunen är inne i ett 

utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra 

verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer 

kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i 

samband med kommunens gemensamma 

uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i 

augusti och årsbokslutet.  

NÄMNDENS UPPDRAG 

Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom 

socialtjänsten och vad som i lag sägs om 

socialnämnd. Socialnämnden ska också utföra 

kommunens uppgifter enligt lag (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS), utöva 

ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården 

samt ansvara för ensamkommande flyktingbarn enligt 

lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.  

Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är 

tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 

fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar 

och andra förordningar för verksamheten. 

Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. 

NÄMNDENS ORGANISATION 

Nedan synliggörs nämndens organisationsschema 

som utgörs av fyra verksamhetsområden. All 

myndighetsutövning är samlad inom en verksamhet. 

Därutöver finns tre verksamheter som arbetar med 

verkställighet. Verksamhet äldreboende innefattar 

alla särskilda boenden inom kommunen. Verksamhet 

hemstöd arbetar gentemot brukare som bor i ordinärt 

boende. Verksamhet funktionsnedsättning riktar sina 

insatser till människor med funktionsvariationer och 

funktionsnedsättning.  Inom förvaltningen finns 

också förebyggande verksamheter, där hjälp och stöd 

kan ges utan ett biståndsbeslut. En 

förvaltningsgemensam administration finns för att 

stödja förvaltningens verksamheter. 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

 

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR 

För att klara välfärdsutmaningen behöver en halv 

miljon medarbetare rekryteras till välfärdssektorn1. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) förmedlar att 

andelen personer i arbetsför ålder ökar långsammare 

än andelen äldre och yngre personer i befolkningen. 

Antalet personer som är 80 år eller äldre kommer 

under de närmaste tio åren öka med cirka 50 procent. 

Att tillvarata dessa människors resurser inom bland 

annat vård och omsorg är angeläget. Resurs-

optimering och effektivisering blir allt mer 

betydelsefullt, då konkurrensen om arbetskraften 

förutspås hårdna de kommande åren.2 I Falköping 

förväntas dock ökningen av personer 80 år eller äldre 

först 2043. 

Hälso- och sjukvård ges i allt större  

utsträckning i ordinärt boende. För att bibehålla  

kvaliteten och samtidigt klara den åldrande  

befolkningens behov blir välfärdsteknik en viktig 

faktor. Användningen av välfärdsteknik och  

e-hälsotjänster i vård och omsorg innebär att 

arbetssätt behöver omformas för att kunna tillvarata  

teknikens möjligheter. Enligt bland annat utredningen 

för God och nära vård (SOU 2017:53) krävs även en 

förändring av den struktur och sättet som exempelvis 

hälso- och sjukvård är organiserat på, för att 

åstadkomma ökad kvalitet, bättre tillgänglighet och 

effektivare resursutnyttjande. 

Människor lever längre och äldre som har fler 

sjukdomar har ett större omsorgs- och omvårdnads-

behov. Personer med funktionsnedsättningar lever 

också längre i takt med att de medicinska diagnos- 

och behandlingsmöjligheterna utvecklas och 

förbättras. Samtidigt går olika grupper i samhället 

mot ökade skillnader i socioekonomisk status3.  

Socialt och ekonomiskt utsatta grupper, såsom 

exempelvis våldsutsatta och personer med beroende- 

och missbruksproblematik, har på flera sätt en sämre 

psykisk hälsa än andra. Den ökande ohälsan bland 

unga har blivit en folkhälsofråga och är en trend som 

behöver vändas. Enligt Socialstyrelsen har 

                                                           
1 Välfärdsutmaningarna på bästa sändningstid - SKR 
2 Så har äldreomsorgen klarat coronapandemin hittills - SKR 
3 Socialstyrelsen.se 

orosanmälningar gällande barn som far illa ökat med 

fem procent under coronapandemin i 56 undersökta 

kommuner. Andelen som varit placerad någon gång 

under uppväxten låg länge stabil, runt 4 procent av 

befolkningen, men har under senare år stigit till runt 

5 procent av befolkningen till följd av att 

tonårsplaceringarna ökat. I Socialstyrelsens Öppna 

jämförelser 20204 framgår att det finns tydliga 

samband mellan att vara placerad och ha sämre 

studieresultat än barn som inte är placerade. Många 

barn som är placerade får inte fullständiga betyg när 

de går ur grundskolan. Därmed har placerade barn 

generellt sämre förutsättningar till ett gott och 

självständigt liv. 

Det är viktigt att den hjälp som erbjuds människor 

inom verksamhet socialtjänst är behovsanpassad, 

tillgänglig och effektiv. Iakttagelser som 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjort vid 

tillsyner de senaste åren har dock visat att 

samordningen brister framförallt kring några av de 

grupper som är mest utsatta i samhället, det vill säga 

barn och unga med psykisk ohälsa, personer med 

samsjuklighet och äldre personer med omfattande 

omsorgsbehov. Även brister finns vad gäller 

samverkan mellan beroendevård, socialtjänst, 

psykiatri och primärvård. SKR för fram en oro 

gällande personer med missbruk, då pandemin leder 

till att rätt vård och stöd riskerar att dröja på grund av 

att tröskeln för att inleda vård och behandling kan ha 

höjts. Samtidigt har vårdtillfällena för denna grupp 

minskat och många har fått avstå vård eller fått 

svårare för att få vård.5 När samordning brister mellan 

olika professionella parter kan det resultera i en 

osammanhängande vård- och omsorgskedja, långa 

väntetider, uteblivna insatser och/eller felaktig 

medicinering. Gemensamma bedömningar, 

planeringar och uppföljningar behöver göras i större 

utsträckning än det görs idag, för att undvika att 

samordningsansvaret ankommer på den enskilde som 

är i behov av stöd och hjälp.   

Framtidens socialtjänst går samtidigt mot ett ökat 

fokus på förebyggande och lättillgängliga insatser 

4 Öppna jämförelser 2020 – placerade barns utbildning och hälsa 

(socialstyrelsen.se) 
5 Socialstyrelsen: Försumma inte missbruksvården - 

Socialstyrelsen 

https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr/ekonomibloggen/artiklar/valfardsutmaningarnapabastasandningstid.26727.html
https://old-skr.skr.se/arkiv/aldrenyheter/nyhetsarkiv/saharaldreomsorgenklaratcoronapandeminhittills.33638.html
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-5370.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2021-2-7222.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2021-2-7222.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/debattartiklar/socialstyrelsen-forsumma-inte-missbruksvarden/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/debattartiklar/socialstyrelsen-forsumma-inte-missbruksvarden/
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utan behovsprövning. Olika tjänster behöver 

utvecklas för att stärka människors egenmakt, såsom 

olika e-tjänster och digitala möten. För att möta 

enskildas önskemål på tillgänglighet kommer 

användandet av digitala hjälpmedel bli en 

förutsättning.  

Användningen av digitala hjälpmedel går dock framåt 

och har bland annat ökat under coronapandemin. 

Pandemin har fortfarande en stor påverkan på 

äldreomsorgen, funktionshinderområdet och övriga 

verksamheter i socialtjänsten, skriver SKR6. Det är 

ännu oklart hur länge sjukdomen kommer påverka 

befolkningen och därmed kommunerna. Sjukdomen 

skadar inte bara samhället och medborgarna i sig, 

utan i kölvattnet följer också arbetslöshet, ekonomisk 

utsatthet, ensamhet, isolering och våld.  

Flera rapporter visar att våld i nära relationer ökat 

under pandemin. Världshälsoorganisationen7 (WHO) 

rapporterar på ett år upp till en 60-procentig ökning 

av nödsamtal från kvinnor som utsätts för våld i en 

nära relation. Situationen beror sannolikt på att 

kontrollen om de våldsutsatta ökar utifrån den 

isolering i hemmet som pandemin orsakat. Oro, 

stress, trångboddhet och ekonomisk osäkerhet ökar 

riskerna för utsatthet än mer. 

Sammantaget finns det både möjligheter och 

utmaningar inför framtiden. Det viktigaste bedöms 

emellertid vara kommunernas förmåga att samverka  

bredare, kunna ställa om snabbare och hitta olika 

former för resursoptimering och effektivisering. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE 

MÅL OCH AGENDA 2030 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 

ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 

målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 

för hållbar utveckling som berör oss alla. De globala 

målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa kli-

matförändringarna och skapa trygga och fredliga 

samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 

en koppling mellan de globala målen och de lokala 

kommunala målen, vilket går att utläsa både genom 

ikonerna i början av varje mål men också i den 

löpande måltexten.  

                                                           
6 Socialtjänst, stöd med anledning av coronaviruset - SKR 

SOCIALNÄMNDENS MÅLARBETE 

Av de kommunövergripande målen följer  

socialnämnden upp mål 1 och mål 4. Agenda 2030 

vävs in som en naturlig del i arbetet. Verksamheterna 

bryter ner och arbetar med målen på enhetsnivå.  

Mål 1: Skapa förutsättningar för ett socialt 

hållbart Falköping 

Ett socialt hållbart Falköping utgår från alla 

människors lika värde och mänskliga rättigheter. 

Social hållbarhet ska ge alla invånare lika möjligheter 

till en god livsmiljö genom att bryta segregationen 

mellan människor, ensamhet och social utsatthet samt 

marginalisering. I detta arbete har socialnämnden ett 

särskilt uppdrag att se till utsatta människors behov. 

Mål 4: Kommunens organisation ska vara  

utvecklande och förnyande med en tillits- 

baserad styrning 

Kommunens alla verksamheter och varje medarbetare 

ska bidra till en god kvalitet genom att alla behandlas 

rättvist och att relationer kännetecknas av öppenhet, 

respekt och ett gott bemötande. En god 

kvalitetsutveckling i verksamheten förutsätter att 

verksamheterna samverkar och organiseras utifrån 

uppdraget och att resurserna används på rätt sätt för 

att få ett effektivt arbete mot uppsatta mål. Det krävs 

ett systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i 

nationella författningskrav och de behov som 

Falköpingsborna har. Omvärldsanalys skapar 

möjlighet för ett proaktivt agerande och utveckling av 

relationer med omvärlden. 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Coronapandemins fortsatta påverkan 

Under våren har fortsatt fokus legat på styrning och 

ledning utifrån grunduppdraget och de nya 

restriktioner, riktlinjer och förhållningssätt som 

kommit från regeringen och Folkhälsomyndigheten 

(FHM). En central tvärfunktionell beredningsgrupp 

på förvaltningen har fortsatt arbeta med att följa 

utvecklingen gällande covid-19 och tillsammans, så 

snart behov funnits, tagit fram och reviderat rutiner 

och informationsmaterial till såväl personal som 

brukare/klienter.  

7 60 % ökning av våld i nära relationer - Förenta Nationerna 

(unric.org) 

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/socialtjanstaldreomsorgfunktionsnedsattning.32422.html
https://unric.org/sv/60-okning-av-vald-i-nara-relationer/
https://unric.org/sv/60-okning-av-vald-i-nara-relationer/
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Kommunens uppföljningsarbete  

 

 

UPPFÖLJNINGSARBETE  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv 

verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella 

och lokala politiska mål, kommunala styrdokument 

och ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande 

styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den 

kommunala organisationen från kommun-

fullmäktiges vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och 

analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam 

struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är 

långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 

systematik samt skapa förutsättningar för en hel-

hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 

av kommunens fyra övergripande mål görs som en 

samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 

bland annat på nämndernas analyser av 

måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, 

uppföljning av styrdokument och effekter av olika 

insatser. Syftet är att få en så övergripande och 

trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar 

sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala 

satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras 

bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade 

utvecklingsområden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 

som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande 

beslutsprocesser. 

NÄMNDENS UPPFÖLJNINGARBETE 

Nämnden har tagit fram en ny modell för 

uppföljningsarbetet, vilken grundar sig på 

dialogbaserad uppföljning. Förvaltningens två 

SAS/verksamhetsutvecklare träffar regelbundet 

under året ledningsgrupperna för att på så vis ha en 

nära dialog kring verksamhetens progression. Dessa 

två personer ingår också i den kommunövergripande 

analysgruppen vilken är kopplad till 

kommunledningsförvaltningen (KLF).  
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART 

FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2 

 

Den ekonomiska ramen har blivit mer snäv och 

pandemin har fortsatt påverka möjligheten till fysiska 

träffar. I kölvattnet av detta finns det risk att 

förebyggande verksamheter prioriteras ner. Därför är 

det glädjande att arbete fortgått i den mån det varit 

möjligt inom nämndens verksamheter och i 

samverkan med andra parter. 

Förebyggande insatser  

Delar av det arbetssätt som de förebyggande 

verksamheterna i förvaltningen haft med 

gruppverksamhet och mycket externa samverkans-

möten har ställts in. Samverkan med andra 

myndigheter, såsom framförallt Västra 

Götalandsregionen, har endast skett i individärenden, 

medan övriga samverkansmöten har ställts in.  

Under våren har ett anpassat material som ska kunna 

användas som stöd i implementeringen av 

barnkonventionen inom nämndens verksamheter 

tagits fram. Materialet har sin utgångspunkt i 

Barnrättsresan framtagen av Barnombudsmannen. 

Barnkonventionen har börjat implementerats än 

tydligare i det ordinarie arbetet. Detta har exempelvis 

gjort att nämnden i större omfattning;  

 Följer upp att barnsamtal genomförs i 

utredningar och vid uppföljningar. 

 Att barnkommunicering genomförs i 

utredningar. 

 Att förbättrad information som är anpassad för 

barn och ungdomar skapas på kommunens 

hemsida. 

 Att varje barns rätt att veta om sina föräldrar 

lyfts i faderskapsärenden. 

 Att barns åsikter i familjerättsärenden tydligt 

framgår via en egen rubrik i vårdnad, boende- 

och umgängesutredningar.  

Barn och ungas livsvillkor behöver ses över i 

Falköping. Ett led i att öka förutsättningarna för att 

familjer ska kunna få stöd tidigare i ett barns liv är att 

stärka samverkan mellan skola och socialtjänst. 

Genom ett tätare samarbete är förhoppningen att mer 

ingripande insatser i familjer ska kunna undvikas, 

såsom barnplaceringar som inom nämnden ökat 

markant under våren. En arbetsgrupp med 

representanter från både skola och socialtjänst har fått 

i uppdrag att upprätta en fungerande 

samverkansstruktur mellan förvaltningarna. Ett 

färdigt förslag förväntas finnas innan sommaren och 

uppstart av nya arbetssätt planeras till hösten. 

Samverkan enligt SSPF (skola-socialtjänst-polis-

fritid) har varit i gång även under pandemin och har 

flera aktuella ärenden igång. 

Arbetet med familjevåldsteamet startade upp under 

2019. Det huvudsakliga uppdraget för teamet är att 

utveckla ett konkret och effektivt internt samarbete 

mellan berörda enheter inom individ- och 

familjeomsorgen (IFO) kring familjer där det finns 

våld i nära relation. Teamet ska under året utvärderas 

och ett resultat planeras kunna presenteras under 

hösten. Arbetet med familjevåldsteamet är en av de 

samarbetsformer som kommer fortsätta vid 

övergången av Stöd och försörjning till Kompetens 

och arbetslivsnämnden (KAN). 

Nämnden är i förstadiet med att implementera 

”Mölndals-modellen”. Denna modell utgår ifrån att 

socialsekreterare beställer ett möte när en insats ska 

startas upp. På mötet deltar familjen, 

socialsekreterare och familjebehandlare och 

tillsammans formulerar de uppdraget. Detta till 

skillnad från när socialsekreterare på egen hand skrev 

ett uppdrag som lämnades vidare till verkställigheten. 

Mölndals-modellen förväntas leda till ökad 

delaktighet hos de som berörs av uppdraget och 

dessutom bli ett mer effektivt sätt att arbeta eftersom 

både uppdrag och genomförandeplan kan bli färdiga 

i samband med det gemensamma mötet. Många 

placeringar på Ungdomsboendet pågår under längre 

tid, men glädjande nog sker färre avbrott. Detta 

bedöms vara ett resultat av de två senaste årens arbete 

med kvalitetshöjande insatser och ökade ekonomiska 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen


SOCIALNÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT 2021-04-30 I 8 

anslag, så som utvecklat metodstöd och schema med 

dubbelbemanning.  

Ett omfattande utvecklingsarbete riktat till äldre i 

kommunen för att motverka ofrivillig ensamhet har 

även påbörjats under våren, där sociala aktiviteter ska 

erbjudas till målgruppen. Statliga stimulansmedel 

planeras kunna täcka kostnaderna för dessa. En 

enkätundersökning har som ett första led skickats ut 

till äldre för att efterforska vilka aktiviteter de önskar 

och därmed möta det behov som finns. Förvaltningen 

beräknar att kunna börja erbjuda aktiviteter under 

hösten. Inom förvaltningen pågår också sedan flera år 

tillbaka ett arbete för att antalet frivilliga ska öka. 

Dessa insatser är främst riktade till äldre med syftet 

att också motverka ofrivillig ensamhet. Detta arbete 

har dock avstannat på grund av pandemin och det är 

oklart när det kan återupptas.  

För att öka äldres inkludering i samhället har planerna 

på att skapa en form av IT-tjänst för målgruppen tagit 

form under första tertialen. Målet är att upprätta en 

tjänst för äldre som innebär att de kan få hjälp av en 

fysisk person, en ”IT-fixare”, med att lära sig IT-

relaterade frågor. Förhoppningen är att på så vis 

tillgängliggöra den digitala samhälleliga arenan för 

de som inte känner sig bekväma med den och därmed 

öka förutsättningen till inkludering i samhället.  

Fullföljda studier och etablering på 

arbetsmarknaden 

Enheten Stöd och försörjning övergår den 1 maj till 

KAN. Under tertialen har ett stort fokus lagts på på 

arbete inför övergången. 
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KOMMUNENS ORGANISATION SKA VARA UTVECKLANDE 

OCH FÖRNYANDE MED EN TILLITSBASERAD STYRNING 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 4 

 

Utvecklingsarbete har varit fortsatt begränsat, då 

merparten av resurserna fokuserats till grund-

uppdraget.  

Utveckla relationer som kännetecknas av 

öppenhet, respekt och ett gott bemötande  

Under pågående pandemi har det visat sig att arbetet 

med att utveckla relationer varit särskilt utmanande, 

eftersom tillfällen inte funnits att träffas fysiskt och 

prata i olika forum lika ofta, lätt och naturligt som 

innan covid-19. När personal arbetat hemifrån har de 

medmänskliga mellanrummen uteblivit, som annars 

uppstår naturligt på arbetsplatsen. Detta har medfört 

försämrad kommunikation, vilket bland annat visat 

sig genom missförstånd mellan nämndens olika 

verksamheter. Det har dock funnits flera goda 

intentioner och ett arbete har, trots situationen, gjorts 

under första tertialen för att stärka både intern och 

extern samverkan.  

Vård- och omsorgspersonalen har haft en slitsam 

arbetsmiljö under lång tid på grund av användningen 

av skyddsutrustning och ständigt förändrade riktlinjer 

att arbeta utifrån för att förhindra smittspridning. 

Detta kan bland annat ha medfört en trötthet som 

delvis kunnat resultera i bristande bemötande. Ett 

arbete planeras framgent inom äldreomsorgen kring 

vikten av gott bemötande. Personal har utifrån behov 

fått handledning för att kunna samtala och reflektera 

kring året med pandemin.  

Intern samverkansutveckling har skett mellan 

biståndsenheten och utförare av hemtjänst, där 

teammöten startats upp via Skype mellan 

biståndshandläggare och hemtjänstens arbetsledare. 

Inledande uppstartsmöten och löpande avstämningar 

har även hållits via Skype i mer komplexa ärenden. 

Genom en respektfull och öppen samverkan kan 

dialogen bli brukarcentrerad.  

Ett annat exempel på samverkan är det 

konsultationsteam kring vuxna individer som 

startades upp i början av 2020 och som under 2021 

intensifierats. En förväntad effekt är en optimerad 

samordning av befintliga insatser i syfte att minska 

behovet av att köpa externa tjänster.  På så vis kan 

kommunens egna resurser bättre tillvaratas. 

Systematiskt kvalitetsarbete för ett hållbart 

Falköping 

Brukarundersökningen inom äldreomsorgen visade 

mycket goda resultat för hemtjänsten, som överlag 

har nöjda brukare och en kostnadseffektiv drift. Inom 

verksamhet äldreboende har en handlingsplan istället 

tagits fram, då brukarundersökningen visade på 

sjunkande resultat gällande bland annat 

måltidssituationen, bemötande, upplevd trygghet och 

besvärande ensamhet. 

Andelen äldre på särskilt boende som besväras av 

ensamhet har ökat under det senaste året, från 60 

procent under 2019 till 73 procent under 2020. Denna 

ökning kan delvis bero på det nationella besöksförbud 

som utfärdades för särskilt boende under förra året. 

Omvårdnadspersonal på särskilt boende förmedlar 

också att de inte haft utrymme för den sociala 

aktivering som brukarna haft behov av, vilket också 

skulle kunna förklara resultatet. Framgent planeras 

åtgärder på särskilt boende såsom små 

vardagsaktiviteter. Kontakten med anhöriga ska 

också underlättas i möjligaste mån.  

På grund av den rådande pandemin är träffpunkterna, 

fritidsverksamheten och dagverksamheten för äldre 

fortsatt pausade. För att kompensera situationen på 

äldreboende har personal från pausade verksamheter 

inom hemstöd under våren fortsatt hjälpa till med 

social samvaro och aktivering.  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Under året har utvecklingsarbete bedrivits vad gäller 

daglig verksamhet enligt LSS och psykiatrins 

sysselsättning. Verksamheterna har breddat utbudet 

av aktiviteter genom att låta brukarna välja aktiviteter 

både från daglig verksamhet och från 

sysselsättningen. Tidigare har val av aktivitet varit 

begränsat till den insatskategori som biståndsbeslutet 

varit knutet till. Genom förändringar har nu deltagare 

kunnat motiveras till nya aktiviteter och det har 

skapat förutsättningar för att möta tillströmningen av 

nya beslut. Arbete har genomförts och fortgår inom 

nämnden för att samlokalisera verksamheter och på 

så vis nå ett optimalt resursutnyttjande. 

Inom verksamhet funktionsnedsättning har ”PERMA-

förebyggande genom välbefinnande” börjat 

användas. PERMA står för positiva känslor, 

engagemang, relationer, meningsfullhet och att 

lyckas. Detta arbetssätt syftar till att personalen ska 

skifta fokus från problem till välbefinnande för 

brukarna, vilket innebär att personalen kartlägger 

saker som skapar välmående både för personer som 

kan berätta och visa vad de mår bra av, men även för 

målgruppen som inte själva kan göra det. Målet är att 

öka graden av välbefinnande hos brukarna.  

Under våren har den sista etappen av 

implementeringen av ett nytt verksamhetssystem 

varit i fokus. Till sommaren ska implementeringen 

vara klar och avvecklingen av föregående 

verksamhetssystem tar då vid. I samband med 

implementeringen har handläggningsprocesserna 

genomlysts och vid behov förbättrats. Inom vård och 

omsorg finns en målsättning att personalen i så stor 

utsträckning som möjligt ska kunna arbeta mobilt i 

nära samverkan med brukaren. På så vis blir brukarna 

mer delaktiga i arbetet. Detta samtidigt som vård- och 

omsorgspersonal får bättre förutsättningar att minska 

sin administrativa tid. Övrigt digitaliseringsarbete 

kring exempelvis e-tjänster har i det närmaste stått 

still till följd av implementeringsarbetet. Nämnden 

inväntar besked från IT-enheten om när e-arkiv kan 

införas i verksamheten och ser ett stort behov av att 

göra detta. 

En webbutbildning i flera moduler med olika 

inriktning har inom nämnden tagits fram kring 

förändrad och förbättrad social dokumentation. Flera 

verksamheter har tillsammans under våren gått denna 

för att få ökad kunskap och bättre kvalitet på 

dokumentationen.  

Det arbete som nämnden påbörjade med 

Diskrimineringsombudsmannen har pausats till följs 

av pandemin. Det är i dagsläget oklart när detta arbete 

kommer återupptas.  

Attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 

kompetens 

Under våren genomfördes medarbetar-

undersökningen, där svarsfrekvensen för 

socialförvaltningen låg på 70 procent. Andelen som 

svarade att de är mycket nöjda med sitt nuvarande 

arbete var 75 procent. Medarbetarindex visar en liten 

nedåtgång från 73 för 2019  till 70 för 2021. 

Förtroendet som chefer har för sin närmaste chef är 

högre inom förvaltningen än de resultat som visas för 

kommunen som helhet. Området som berör 

utveckling visar att det finns en önskan hos 

medarbetarna att stärka fokus på kompetens-

utveckling och förutsättningar för ett hållbart 

arbetsliv. Resultatet kan delvis förklaras av den 

pandemi som inneburit att personalen inte haft 

möjlighet att gå några utbildningar och dessutom haft 

en pressad arbetssituation. Vidare kan resultatet 

härledas till att  ärenden som nämnden hanterar 

upplevs vara mer komplexa och resurskrävande än för 

några år sedan. Trots detta svarade 93 procent att 

deras arbete känns meningsfullt.  

Ett arbete har tidigare genomförts för att skapa en väg 

in för att hantera rekrytering av timvikarier på ett 

sammanhållet och övergripande sätt. Emellertid har 

avsteg gjorts från överenskommelser som resulterat i 

att olika verksamheter gör på olika sätt för att klara 

sin rekrytering. När samverkan drar åt olika håll leder 

det till att den övergripande strukturen brister och 

rekryteringsprocessen blir rörig.  

Generellt har planering för vikarieanskaffning inför 

sommaren startat. Det är ett sämre läge i år jämfört 

med förra året, framförallt inom hemtjänsten. Det 

finns efter årets första tertial en stor oro inom både 

verksamhet äldreboende och hemstöd kring hur 

bemanningen för sommaren ska kunna lösas. 

Användningen av timvikarier försvåras också av att 

flera timvikarier uppger att de kan vara tillgängliga 

för arbete en viss tid, men sedan i praktiken inte finns 

tillgängliga för bokning av arbetspass. Vidare har det 

visat sig att flera utbildade undersköterskor inte klarar 

av nämndens delegationsutbildning. Dessa brister 

bedöms kunna härledas till bland annat för låg 

kunskapsnivå och bristande språkkunskaper. Frågan 

kommer att tas upp i dialog med bland annat Vård och 



11 I VERKSAMHETSRAPPORT 2021-04-30 I SOCIALNÄMNDEN 

omsorgscollege. Den generella svårigheten att 

rekrytera personal till vård och omsorgsyrken kan 

leda till bristande kvalitet eller i värsta fall att insatser 

inte kan utföras på ett optimalt sätt utifrån brukarens 

behov.  

Många utbildningar har skjutits på framtiden, men 

bland annat har utbildningar i det nya 

verksamhetssystemet och utbildning i demensomsorg 

genomförts. Inom ramen för äldreomsorgslyftet 

planeras under året utbildning i demensomsorg, 

psykiatri, handledarutbildning och även etik, 

bemötande och kommunikation. Dessa kommer 

delvis att genomföras digitalt. Vidare har personal 

getts möjlighet att söka YH-utbildningar inom ramen 

för äldreomsorgslyftet. Under våren har strukturen för 

en utbildning i individbaserad systematisk 

uppföljning tagit form via Skaraborgs 

kommunalförbund. Denna planeras kunna komma 

igång under senhösten 2021 och fortsätta under 2022. 

Internt miljöansvar  

Arbetet med resurssmart äldreboende, som är ett 

projekt genom Skaraborgs kommunalförbund, 

fortsätter och uppföljning görs på varje boende. Det 

har dock utifrån smittspridningen varit svårt att 

begränsa engångsprodukter. Det har emellertid varit 

varierande kvalitet på de skyddsprodukter som köpts 

in, vilket gjort att stora mängder inte kunnat 

användas. Detta skapar ett onödigt svinn.  

Det finns fortfarande en ambition att hålla 

förbrukningen så resurssmart som möjligt på 

äldreboende utifrån de förutsättningar som finns.  

Resursoptimering och effektivisering  

Behov av äldreboendeplatser mellan år 2023-2040 

har efterforskats under våren. Demografikurvan i 

Falköping visar att mängden äldre ökar långsammare 

än riket och att det fortfarande finns en god tillgång 

till boendeplatser där kostnaden per plats är relativt 

låg. Emellertid finns ett stort antal äldreboendeplatser 

i kommunen vilket resulterar i en hög totalkostnad. 

De lokaler som används är i stor omfattning ett 

gammalt bestånd, vilket kan medföra stora 

renoveringskostnader. 

Inom nämnden lånas lokaler och fordon ut enligt ett 

bokningssystem för att optimera resursanvändning. 

Vidare fortgår ombyggnationen av Ranliden, som 

tidigare varit äldreboende och som framöver istället 

ska inrymma all myndighetshandläggning samt delar 

av hälso- och sjukvårdsorganisationen, delar av 

hemstöd och hela socialförvaltningens 

administration. Samlokaliseringen förväntas kunna 

öka förutsättningarna till tät samverkan, vilket i sig 

banar väg för resursoptimering och goda 

förutsättningar till en lärandekultur. Miljöansvar tas 

också på andra sätt inom nämnden, såsom 

användningen av elcyklar i tätorten och att 

hembesöksresor samordnas geografiskt för att minska 

miljöpåverkan med för många och långa bilfärder.   
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Jämförelser och nyckeltal 

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRNING JÄMFÖRT 

MED PLAN 

Inga förändringar har skett jämfört med det som 

planerades i verksamhetsplan 2021-2023. 

 

NYCKETAL 

Relevanta nyckeltal presenteras i 

verksamhetsredovisningen vid årets slut. 
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Personalredovisning 

 

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS 

PERSONALPLANERING 

Ramen för Gemensamt, vård och omsorg  

Nämndens personalplanering bygger på 

personalmallar. För särskilda boenden för äldre 

beräknas personalen dagtid enligt personaltäthet per 

plats. För äldreboendeplatser 0,60 och för 

demensplatser mellan 0,63 och 0,70. 

Personalmallarna innehåller också schablonmässiga 

beräkningar för sjukfrånvaro, semester, OB och PO-

pålägg. Summan av dessa beräkningar läggs ut som 

personalbudget. Uppföljning sker av utfall mot 

budget och analyseras av respektive enhetschef. 

Under 2021 prognostiseras personalkostnaden inom 

särskilda boende för äldre bli högre än budgeterat på 

grund av sjukfrånvaro, vikariekostnader och till viss 

del obokad rörlig tid. 

Personal inom Trygg hemgång och fritidsverksamhet, 

vars verksamheter är pausade, har ersatt vid 

sjukfrånvaro och behov av extrabemanning i övriga 

verksamheter. 

Inom verksamheterna för rehab och sjuksköterskor 

fanns vakanser redan vid årets början. Rekrytering 

har pågått/pågår, men det är svårt att rekrytera. Inom 

sjuksköterskeenheten har avtal med bemannings-

företag tecknats för att klara nattbemanningen inför 

semesterperioden. 

Ramen för Individ- och familjeomsorgen  

Pandemin har påverkat arbetsbelastningen för 

samtliga enheter på olika sätt. Personal från de 

förebyggande verksamheterna har stöttat upp inom 

behandlingsteamets arbete avseende barn- och unga 

ärenden och även varit utlånad till ungdomsboendet 

som haft vakanser.  

På vuxenboendet har det vid sjukfrånvaro varit 

möjligt att få verksamheten att fungera på lägre 

bemanning i de perioder när man haft få inskriva 

brukare i verksamheten alternativt tagit hjälp av 

behandlingsteamets personal på dagtid.  

Enheten barn och unga har under lång tid haft vakanta 

tjänster vilket har medfört att konsulter har tagits in 

under en period för att klara arbetsbelastningen. 

Rekryteringar har genomförts och från och med den 

första juni kommer alla tjänster vara tillsatta.  

I och med övergången av enheten Stöd och 

försörjning den första maj till KAN kommer fyra 

stycken från personalgruppen byta enhet inom IFO. 

För att täcka upp bemanningen i receptionen har en 

receptionist anställts. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING/OMSÄTTNING 

Inom nämndens totala ansvarsområde har 38 

medarbetare avslutat sin anställning för extern 

avgång per 30 april. Ytterligare 35 personer har bytt 

arbete internt inom förvaltningen. Nyanställningar 

uppgår till 51 personer. (Allt ovan avser 

tillsvidareanställningar). 

Pensionsprognosen visar att 16 medarbetare kommer 

avsluta sin anställning under 2021. Prognosen för 

2022-2023 ytterligare 58 medarbetare. 

Vissa yrkesgrupper, såsom arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster/fysioterapeuter är svåra att hitta, det är 

få examinerade som söker till utannonserade tjänster.  

FRÅNVARO 

Ramen för Gemensamt, vård och omsorg  

Korttidsfrånvaron p.g.a. covid-19, både för symtom 

eller konstaterad smitta eller VAB, har varit markant 

inom all brukarnära verksamhet. Staten har ersatt viss 

del av sjukfrånvaron, men det täcker inte den 

merkostnad som uppstått. Enskilda enheter har också 

drabbats av icke arbetsrelaterade långtids-

sjukskrivningar.  

Ramen för Individ- och familjeomsorgen  

Sjukfrånvaron har varit hög framförallt under mars 

och april månad. Det har inom vissa arbetsgrupper 

förekommit smittspridning av covid-19 som har 

påverkat verksamheterna i stor utsträckning.  
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Förväntad utveckling  

 

VERKSAMHET UTIFRÅN COVID-19 

Allt eftersom medborgare blir vaccinerade mot covid-

19 förväntas verksamheterna successivt kunna återgå 

till sina grunduppdrag. Under hösten förväntas 

dagverksamheten för äldre att starta upp. Aktiviteter 

på äldreboende kommer förhoppningsvis kunna ske i 

högre utsträckning. Allt beror dock på den 

smittspridning som sker och hur nämndens resurser 

behöver anpassas i förhållande till detta.  

 

 

 

ÖKAT OMSORGSBEHOV FÖR BRUKARE PÅ 

SÄRSKILT BOENDE 

Det finns tendenser till att personer som flyttar in på 

särskilda boenden för äldre har avsevärt tyngre 

omsorgsbehov. I kontakt med andra kommuner 

upplever de situationen på samma sätt som 

Falköping. Det kan ännu inte dras någon slutsats om 

detta enbart beror på covid-19 eller om det är en 

allmänt högre vårdtyngd.  
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Resultaträkning 

 

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE 

RESULTATRÄKNING 

På intäktssidan har nämnden ansökt om och fått 

utbetalt riktade statsbidrag. Medlen skall användas 

senast 31 december 2021 och återrapporteras i början 

av 2022. I den mån medlen inte används eller använts 

i annat syfte än villkoren anger, ska de återbetalas. De 

satsningar som planeras med dessa medel är därför av 

tillfällig karaktär, eftersom medlen till större del inte 

är permanenta. Prognosen innehåller också statlig 

ersättning för sjuklönekostnader till och med april. 

På kostnadssidan märks fortsatta effekter av covid-

19. Exempelvis redovisar särskilda boenden för äldre 

extra kostnader för bemanning kopplat till covid-19. 

En beräkning hittills uppgår till drygt 5.600 timmar, 

motsvarande cirka  1.300 tkr.  

Kostnader för inköp av sjukvårdsmaterial har stigit, 

delvis på grund av större åtgång, men också till följd 

av att leverantörernas priser ökat markant. 

Exempelvis har priset för handskar ökat med 94 

procent sedan pandemin startade.  

Kostnader för ekonomiskt bistånd överstiger 

budgeten med 4 miljoner kronor, vilket också 

kommer att bli resultatet vid årets slut, då 

verksamheten övergår till KAN. 

Placeringskostnader för barn prognostiseras överstiga 

budgeten. Åtgärder beskrivs under nästa rubrik.  

Utfallet per april för interna hyror avviker från nu 

gällande budget. Anledningen är att en ny riktlinje för 

beräkning av internhyror har använts och bokförts, 

men budgetmässigt har förändringen inte gjorts ännu. 

I prognosen har dock antagits att avvikelsen ska bli 

noll.  

Sammantaget lämnar socialnämnden en prognos på 

ett litet överskott, men prognosen innehåller flera 

osäkerhetsfaktorer då bara fyra månader av året har 

gått. De största osäkerhetsfaktorerna är pandemins 

påverkan på personalkostnader och placerings-

kostnader inom IFO:s verksamhet. 

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ BALANS 

/OSÄKERHETER I PROGNOSEN 

Separat handlingsplan gällande IFO:s underskott 

återfinns i Bilaga 1 - Handlingsplan för verksamhet 

Myndighet och Hälso- och sjukvård, (f.d. Individ- 

och Familjeomsorgen), tertial 1, 2021. 

 

Re sulta trä kning (tkr) 
Utfa ll 

2020-04 

Utfa ll 

2021-04 

Budge t 

2021 

P rognos 

2021 

P rognos-

a vvike lse  

Intäkter

Avgifter mm  13 946,5      13 929,4      40 979,0      41 786,3      807,3     

S tatsbidrag  6 542,2      9 724,2      5 862,0      28 996,0      23 134,0     

Övriga intäkter  28 091,8      28 131,3      82 908,0      84 108,4      1 200,4     

Interna intäkter  21 192,4      22 548,4      77 463,0      79 019,1      1 556,1     

S umma  intä kte r  69 772,9      74 333,3      207 212,0      233 909,8      26 697,8     

Kostnader

P ersonalkostnader -218 382,8     -224 368,7     -706 126,0     -709 507,0     -3 381,0     

Verksamhetskostnader -68 668,6     -72 597,8     -203 250,0     -214 847,9     -11 597,9     

Kapitalkostnader -1 771,9     -1 197,3     -4 730,0     -4 730,0      -,0     

Interna kostnader -51 075,2     -52 105,0     -168 172,0     -177 609,9     -9 437,9     

S umma  kostna de r -339 898,5     -350 268,8     -1 082 278,0     -1 106 694,8     -24 416,8     

Re sulta trä kning för nä mnd -270 125,6     -275 935,6     -875 066,0     -872 785,0      2 281,0     
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Resultat per verksamhetsområde 

VERKSAMHET SÄRSKILDA BOENDEN FÖR 

ÄLDRE 

Verksamhetsområdet omfattar särskilda boenden för 

äldre och resursverksamhet. Särskilda boendens 

budget består till 80 procent av personalkostnader. 

Utfallet för perioden, liksom prognosavvikelsen, är 

helt präglad av ökade kostnader beroende på 

pandemin. Alla äldreboenden visar underskott, 

förutom Katarinagården som haft en del tomplatser.  

Tomplatserna har varit nödvändiga för att skapa 

utrymme för de brukare som flyttas från 

Frökindsgården inför dess renovering. 

Bortsett från kostnader orsakade av pandemin märks 

också att flera av enheterna har haft behov av extra 

bemanning utifrån speciella omvårdnadsbehov och 

utagerande brukare. Enheter med små avdelningar (7 

brukare) har svårare att klara budgeten med de satta 

målen för personaltäthet.  

VERKSAMHET HEMSTÖD 

Verksamhetsområdet omfattar hemtjänst av 

kommunens utförare, boendestöd, larm- och 

nattpatrull, dagverksamhet, Trygg hemgångsteam 

och korttid/växelvård. Kommunens utförare av 

hemtjänst omfattas av LOV (Lagen om 

Valfrihetssystem) och får ersättning enligt schablon 

för beställd tid. De verkställer cirka 250.000 timmar 

varje år hos runt 550 brukare. Utförarna bedömer att 

de kommer att klara utmaningarna ekonomiskt i år, 

med ett litet överskott. 

Trygghetslarm och nattpatrull bedöms löpa på enligt 

budget. Dagverksamheten har pausat sin verksamhet 

Enhe tsre dovisning (tkr) 
Utfa ll 

2020-04 

Utfa ll 

2021-04 

Budge t

2021 

P rognos 

2021 

P rognos-

a vvike lse  

Ve rksa mhe tsområ de  Ge me nsa mt och Vå rd och omsorg (GVO) 0,0

S ärskilda boende för äldre -63 726,0 67 349,0-  -207 226,0 -210 316,0 -3 090,0

Hemtjänst biståndsenheten -27 433,0 21 252,8-  -89 748,0 -86 228,0 3 520,0

Hemtjänst kommunens utförare 75,0 9 645,5-   0,0 18,0 18,0

Boendestöd -2 612,0 3 096,2-   -10 880,0 -10 526,0 354,0

Larm- och nattpatrull sam dagverksamhet -8 269,4 8 298,4-   -27 406,0 -26 538,0 868,0

Resursverksamhet -584,4 902,8-      -3 001,0 -2 651,0 350,0

S juksköterskor -17 646,6 17 141,7-  -59 557,0 -56 547,0 3 010,0

Rehabenheten, hjälpmedel -6 483,4 4 763,5-   -19 274,0 -16 936,0 2 338,0

Bostadsanpassning -443,0 811,1-      -2 489,0 -2 747,0 -258,0

Funktionsnedsättning - Assistans -13 549,0 10 585,0-  -38 396,0 -42 674,0 -4 278,0

Funktionsnedsättning - LS S  gruppboende -20 797,0 22 077,2-  -64 585,0 -66 488,0 -1 903,0

Funktionsnedsättning - övrigt -25 677,0 24 974,3-  -81 023,0 -79 429,0 1 594,0

Förvaltningsgemensamt -5 417,3 2 966,0-   -35 440,0 -23 606,0 11 834,0

Nämnd, biståndsenheten, administration, chefer -16 007,4 14 114,6-  -51 171,0 -50 940,0 231,0

S umma  ve rksa mhe tsområ de  GOV -208 570,5 -207 978,1 -690 196,0 -675 608,0 14 588,0

Ve rksa mhe tsområ de  IFO

P ersonal- och övriga kostnader -14 957,3 -17 885,0 -55 744,0 -52 042,0 3 702,0

S juklöner covid-19 0,0 188,0 0,0 188,0 188,0

Verksamhetskostnader Barn -12 407,0 -15 793,0 -33 007,0 -50 397,0 -17 390,0

Verksamhetskostnader Vux na -573,0 -2 404,0 -3 055,0 -4 607,0 -1 552,0

Verksamhetskostnader LS S -9 868,0 -8 523,0 -28 734,0 -25 697,0 3 037,0

Verksamhetskostnader S ocialpsy k -1 594,0 -1 454,0 -3 698,0 -2 968,0 730,0

Verksamhetskostnader Våld i nära relationer -1 417,0 -974,0 -2 295,0 -2 654,0 -359,0

Verksamhetskostnader E konomi -12 664,0 -13 678,0 -28 864,0 -32 918,0 -4 054,0

Insatser riktade mot familjer och vux na -5 667,0 -5 503,0 -19 062,0 -17 415,0 1 647,0

Insatser riktade mot ungdomar -2 841,0 -2 899,0 -10 411,0 -9 667,0 744,0

E nsamkommande barn (avveckling) -630,0 0,0

E nsamkommande barn 1 063,0 968,0 0,0 1 000,0 1 000,0

S umma  ve rksa mhe tsområ de  IFO -61 555,3 -67 957,0 -184 870,0 -197 177,0 -12 307,0

Åre ts re sulta t -270 125,8 -275 935,1 -875 066,0 -872 785,0 2 281,0
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och personalen är utplacerad inom annan verksamhet 

i förvaltningen, vilket väntas ge ett överskott i den 

egna verksamheten. Detsamma gäller för Trygg 

hemgång. 

Korttid/växelvård har under inledningen av året 

förstärkt bemanningen. Samtidigt togs 

heltidsmodellen med rörlig tid bort i syfte att 

bemanna bättre utifrån brukarnas behov. 

VERKSAMHET FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Verksamhetsområdet omfattar assistans enligt LSS 

och SFB (Socialförsäkringsbalken), ledsagning, 

grupp- och korttidsboenden enligt LSS, daglig 

verksamhet och socialpsykiatri. 

Inom assistansen enligt SFB fortsätter antalet 

ärenden/timmar att minska. Därmed minskas också 

personal i motsvarande takt. Dock täcker inte 

timersättningen från Försäkringskassan kostnaderna 

för utförandet och prognosen förväntas därför visa ett 

underskott vid årets slut. Även ledsagning och 

assistans enligt SoL och LSS förväntas visa 

underskott, beroende på att ersättningen inte täcker 

personalkostnaderna i ärendena. 

Gruppbostäder visar underskott beroende på 

extrabemanning, bland annat för att möta behov hos 

brukare med demens eller andra särskilda behov. 

Bemanningen utvärderas fortlöpande. 

Korttidsverksamheten bedöms ge ett överskott vid 

årets slut. Belastningen har minskat det sista halvåret 

och därmed har behov av rekrytering för att fylla 

vakanser och vikarier vid sjukfrånvaro kunnat skjutas 

fram.  

VERKSAMHET F.D. GEMENSAMMA 

AVDELNINGEN (BISTÅND, REHAB, HSL) 

Verksamhetsområdet omfattar sjuksköterskor, rehab, 

bistånd och bostadsanpassning. Organisatoriskt 

ligger verksamheten under Myndighet och HSL, men 

ekonomiskt finns budgeten kvar under ramen för 

GVO. 

Rehab visar en positiv avvikelse i prognosen, helt och 

hållet hänförlig till att det har tagit tid att rekrytera 

personal till vikariat och en vakant tjänst. Från juni 

och framåt kommer nya medarbetare att finnas på 

plats. 

Samma analys gäller för sjuksköterskor. Vakanta 

tjänster skapar ett positivt ekonomiskt utfall. 

Rekrytering har pågått under första tertialet. 

Biståndsavdelningen visar en positiv avvikelse 

hänförligt till hemtjänst där beställda timmar bedöms 

ligga under budget vid årets slut. Enheten jobbar 

kontinuerligt med att se över tidigare beslut och 

utreda och bedöma behov av insatser. 

VERKSAMHET INDIVID- OCH 

FAMILJEOMSORG 

Personal och övriga kostnader  

Kostnaderna för personal förväntas hållas inom 

budget. 

Verksamhetskostnader barn  

Prognosen för kostnader för placeringar av barn och 

unga visar att budgeten inte kommer att hållas, ett 

stort underskott förväntas. Under årets första tertial 

har kostnaderna för placeringar ökat jämfört med 

samma period föregående år. Flera placeringar med 

höga dygnskostnader har varit nödvändiga att 

genomföra, vilket har inneburit att kostnaderna har 

skjutit i höjden. Även antalet konsultentstödda 

familjehem har ökat på grund av att det varit svårt att 

rekrytera egna familjehem. I prognosen finns ingen 

höjd tagen för placeringar som inte är kända.  

Verksamhetskostnader vuxen  

Verksamhetskostnaderna för vuxen kommer 

överstiga budgeterade medel för året. Under första 

tertialen har förvaltningsrätten fattat beslut enligt 

Lagen om vård av missbrukare (LVM) för tre 

personer. Det kvarstår även kostnader för ytterligare 

tre personer som påbörjade vård enligt LVM under 

senare delen av 2020. I prognosen finns ingen höjd 

tagen för placeringar som inte är kända.  

Verksamhetskostnader LSS 

Verksamhetskostnader för LSS förväntas ge ett 

överskott jämfört med budgeterade medel. Detta 

beror på minskat antal ärenden inom verksamheten.  

Verksamhetskostnader socialpsykiatri  

De placeringar som varit aktuella under en längre tid 

inom socialpsykiatrin har avslutats eller kommer 

avslutas senast under juni månad 2021. En ny 
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placering har tillkommit som enheten tagit över från 

barnenheten.  

Verksamhetskostnader för våld i nära 

relationer 

Jämfört med första tertialen föregående år har antalet 

ärenden ökat inom våld i nära relationer. Budgeterade 

medel kommer som det ser ut i dagsläget inte räcka 

till.  

Enheten insatser riktade mot familjer och 

vuxna 

Prognosen visar på ett positivt utfall, kostnaderna 

består till största delen av personalkostnader. Under 

första tertialen har det förekommit vakanta tjänster 

inom flera av enhetens verksamheter som kommer 

generera ett överskott jämfört med budgeterade 

medel.  

Enheten insatser mot ungdomar  

Även kostnaderna för enheten som riktar sig mot 

ungdomar förväntas hålla sin budget och generera ett 

överskott. Detta beror till stor del på vakanta tjänster 

och att viss personal har varit utlånad till andra 

verksamheter på grund av covid-19. 

Ensamkommande barn  

De få ärenden som fortfarande finns kvar i 

kommunen är alla placerade i egna familjehem som 

är en kostnadseffektiv placeringsform. Detta medför 

att intäkterna från Migrationsverket är högre än 

kostnaden per ungdom, vilket leder till ett 

prognosticerat överskott för verksamheten.  
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Investeringsredovisning 

 

 

RE/LÖPANDE INVESTERING 

Hittills i år har investeringarna omfattat dörrlarm på 

äldreboende och inköp av sängar till 

hjälpmedelsenheten. 

 

 

Planerade investeringar avser s.k. hotellås på ett par 

äldreboenden och inköp av en transportbuss inom 

daglig verksamhet för funktionsnedsättning. 

  

(tkr) 
Utfa ll

2021-04 

Budge t

2021 

Avvik
e lse  P rognos

2021-12 

Re-/löpande investeringar 369,1 4 100,0 181,0 3 919,0

Inventarier 369,1 4 100,0 181,0 3 919,0

S umma  nä mnde n 369,1 4 100,0 181,0 3 919,0
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2020  

 

SAMTLIGA NÄMNDER 

Utreda och säkerställa en fungerande process för 

lokalförsörjning och lokaler som verksamheterna ej 

längre behöver.  

Kommunstyrelsen bär samordningsansvaret. 

Utfall 

Flera samordningsvinster för lokaler har utarbetats 

inom verksamhet funktionsnedsättning, som 

samarbetar mellan enheter för att öka beläggningen i 

de lokaler som finns tillgängliga. På så vis kommer 

också lokaler till nytta för fler brukare. Arbete pågår 

även inom verksamhet hemstöd där lokaloptimering 

inom boendestöd efterforskas. Omflyttningen av 

verksamheter till Ranliden för resursoptimerande 

effekter pågår också och kommer fortgå under 2021.  

SOCIALNÄMNDEN 

Utreda om de placeringar som finns inom IFO i större 

utsträckning kan finnas inom den egna kommunen 

eller i samarbete med andra kommuner i Skaraborg. 

Utfall 

Kostnaden för placeringar minskade under 2020 till 

följd av fler familjehemsplaceringar och placeringar i 

egen regi. Socialnämnden gör bedömningen att Hem 

för vård och boende (HVB) tillsammans med andra 

kommuner inte innebär en minskad kostnad. Under 

början av 2021 har dock kostnaderna för placeringar 

ökat markant och det finns ingenting som tyder på 

någon nedgång.  

Uppföljning till budgetarbete 2021. 

KOMMUNSTYRELSEN, SOCIALNÄMNDEN, 

KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN 

– Utarbeta en strategi för att minska kostnaderna för 

försörjningsstöd och få fler i arbete. Kommun-

styrelsen bär samordningsansvar. 

Utfall 

Enheten för stöd och försörjning flyttade den 1 maj 

över till Kompetens- och arbetslivsnämnden. Fram 

till att flytten genomfördes har nämnderna samarbetat 

tätt i olika arbetskonstellationer för att göra 

övergången så bra som möjligt.   
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Nämndens verksamhetsuppföljning  

 

NÄMNDENS STYRKEDJA 

Respektive enhetschef träffar sin avdelningschef i 

ledningsgrupper för avstämning regelbundet.  

Verksamheternas ledningsgrupper träffar socialt 

ansvarig samordnare/verksamhetsutvecklare tre 

gånger årligen för dialogbaserad uppföljning. 

Socialförvaltningens ledningsgrupp träffas varannan 

vecka och består av socialchef, biträdande socialchef 

och avdelningschefer.  

Socialchef träffar socialnämndens ordförande inför 

arbetsutskott och nämnd. Som stöd till chefer finns 

även ett antal olika funktioner på social-

förvaltningens administration.  

Beslutsfattande sker i styrkedjan och beslut 

kommuniceras och verkställs genom chefslinjen som 

beskrivits.  

ÅTERKOPPLING TILL 

NÄMND/KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Socialchef informerar nämnden löpande i samband 

med nämndssammanträde gällande verksamhets-

förändringar, ekonomiska förhållanden inom 

nämnden som påverkar kommunen övergripande 

och andra liknande frågor. Vid behov informerar 

även tjänsteperson/er om ett ärende.  
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Bilaga 1 - Handlingsplan för verksamhet Myndighet och 

Hälso- och sjukvård, (f.d. Individ- och Familjeomsorgen), 

tertial 1, 2021 

BAKGRUND 

Prognosen efter första tertialen visar ett underskott 

på drygt 12 miljoner för 2021. Med anledning av det 

ska socialnämnden avge en handlingsplan till 

kommunstyrelsen för redovisning av åtgärder för att 

bromsa kostnaderna 

AKTUELLT LÄGE 

Resultatet för 2020 blev bättre än vad prognoser 

tidigare under året visat. Förutsättningarna för att 

hålla budget var dock obefintliga då verksamheten 

under lång tid varit underfinansierad. Antalet 

placeringar minskade både på vuxen och 

barn/ungasidan. Vi kan inte utskilja någon enskild 

orsak till detta, men kan inte utesluta att pandemin 

Covid-19 påverkat. På samma sätt som den nu 

påverkar åt andra hållet, då vi ser en ökning av 

placeringar. 

De punkter som redovisas nedan är insatser som 

gjorts för att bromsa kostnaderna. Då verksamheten 

inte har en budget som täcker samtliga kostnader, 

kommer dock inte dessa åtgärder vara tillräckliga för 

att nå en budget i balans. Vi såg under fjolåret en 

förbättring av resultat under årets andra hälft, vilket 

behöver analyseras och följas upp mer noggrant för 

att kunna se orsaker till detta. Stöd och Försörjning, 

som bidrar till det negativa ekonomiska resultatet 

med ca 4 000 tkr, övergick 1 maj till kompetens- och 

arbetslivsnämnden. Med anledning av detta kommer 

inte någon handlingsplan redovisas för denna del.  

Fortsatt är det kostnader inom barn- och 

ungdomsvården som driver kostnaderna, men även 

inom missbruksvård och boende för personer inom 

socialpsykiatrin. Barn- och ungdomsvården visar ett 

prognostiserat underskott på drygt 17 miljoner, 

medan missbruksvården visar c:a 1,5 miljoner. 

NETTOKOSTNAD TOTALT 

Diagrammet nedan visar på Nettokostnaderna, 

dividerat med antal invånare den sista december-20. 

Nettokostnad = bruttokostnad – bruttointäkt. 

Statistiken är hämtad från KOLADA (Kommun- och 

landstingsdatabasen) och Falköpings Kommun 

jämförs med ”Liknande kommuner socioekonomi” 

(Hallsberg, Trelleborg, Vänersborg, Uddevalla, 

Sävsjö, Nässjö, Tranås). Den sammantagna 

statistiken finns inte redovisad för 2020, men så 

långt som det visas sticker Falköpings Kommun inte 

ut nämnvärt. 

Övergripande IFO 

Observera att nedanstående statistik även inkluderar 

ekonomiskt bistånd. 
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NETTOKOSTNAD BARN OCH 

UNGDOMSVÅRD 

Kostnaderna för barn- och ungdomsvård är fortsatt 

höga, men sticker inte ut i förhållande till jämförbara 

kommuner. Statens institutionsstyrelse (SiS) är de 

enda som bedriver verksamhet med låsbar avdelning 

för barn och unga. SiS har och år höjt denna 

dygnsavgift med drygt 11%. En kostnadsökning som 

inte räknas upp i verksamhetens budget i samma 

grad, vilket även detta leder till ett sämre resultat. 

Kostnad barn och unga  

Arbetet med att arbeta för minskning av kostnader 

för HVB-vård samt konsulentstödda familjehem 

fortgår. Minskningen som sågs i slutet av 2020 har 

nu vänt och under första tertialen har antalet LVU-

beslut ökat.

NETTOKOSTNAD VUXEN 

Enheten Vuxen/LSS visar även de på ett negativt 

resultat för 2021. Kostnader för LVM-vård 

(tvångsvård av missbrukare) samt kostnader för 

externa placeringar av personer inom 

socialpsykiatrin driver kostnaderna. De sistnämnda 

har nu i senare delen av tertialen avslutats, då vi 

kunnat erbjuda dem plats i egen regi eller att 

personen valt att bosätta sig i annan kommun. 

När det gäller vård på SiS för LVM-vård är 

kostnadsökningen per dygn inte lika stor som för 

LVU-vård, utan här c:a 7%. 
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Statistiken i diagrammet ovan visar kostnad för 

missbruksvård på institution diagrammet nedan visar 

kostnad totalt. Någon likande statistik för 

placeringar inom socialpsykiatri finns inte.  

Kostnad missbruksvård  

Trots att Falköpings Kommun har höga kostnader 

för institutionsvård, både i förhållande till 

jämförbara kommuner och till riket, ligger 

kostnaderna totalt för missbruksvården i likhet med 

riket.  

Att antalet placeringar inom LVM-vård ökat innebär 

inte nödvändigtvis att kostnaderna består över tid. 

Detta då vi arbetar med att placeringen övergår till 

vård på annat boende till en lägre dygnskostnad.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÅGÅENDE ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA KOSTNADERNA

EKONOMIUPPFÖLJNING MÅNADSVIS 

Dessa uppföljningar startade under 2020 och fortgår. 

Ekonom, verksamhetschef, enhetschefer och 1:e 

socialsekreterare/arbetsledare träffas 1 g/mån för att 

gå igenom det ekonomiska läget och pågående 

placeringar. 

Den förväntade effekten att det ska leda till en bättre 

ekonomistyrning och en större medvetenhet kring 

kostnader och verksamhet för arbetsledningen på 

respektive enhet har till viss del uppnåtts. 

Medvetenheten har ökat, men faktum kvarstår att 

placeringar är nödvändiga. Vad som sker är dock att 

diskussioner om alternativa lösningar och fortsatt 

planering av ärenden sker tillsammans med samtliga 

deltagare. 

STRATEGI FÖR HEMMAPLANSLÖSNINGAR 

BARN OCH UNGA 

Strategin implementerades under 2020 med 

förväntad effekt att minska köpt vård. Under fjolåret 

syntes resultat av den förväntade effekten, något som 

i årets början tyvärr inte märkts av. Enheten har 

genomfört en medial kampanj för att rekrytera 

familjehem. Detta för att minska användandet av 

konsulentstödda familjehem. Kampanjen visade sig 

lyckad och flera familjer har hört av sig om visat 

intresse. Utmaningen nu är istället att ta hand om 

dessa, utreda och att hålla intresset vid liv i avvaktan 

på eventuell placering.  
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UTÖKAD SAMVERKAN BARN OCH 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN (BU) 

En ny samverkansform håller på att arbetas fram 

mellan Barn- och Unga enheten, Ällagatans 

förebyggande team och BU. Syftet är att tidigare 

fånga upp barn och unga genom konsultation med 

socialsekreterare och erbjuda tidigare insatser.  

Ytterligare arbete för utökad samverkan kommer 

inledas under hösten efter att ovanstående 

samverkansform implementerats. Båda 

förvaltningarna befinner sig ett läge där de resurser 

som står till förvaltningarnas förfogande inte räcker 

för att arbeta bredare med de mest utsatta grupperna. 

Den utveckling som nu är med allt fler placerade 

barn och unga måste prioriteras. Det är därför av 

synnerlig vikt att detta beaktas i kommande 

budgetdiskussioner. 

Förväntad effekt: Att i ett tidigare skede 

uppmärksamma barn, unga och deras familjer med 

behov av stöd och kunna erbjuda detta i 

förebyggande syfte. Därigenom minska omfattande 

utredningar och kostsamma placeringar. En än mer 

utökad samverkan, som planeras starta upp under 

hösten, syftar också till att tillsammans finna 

lösningar för utsatta barn och unga och därmed 

kunna minska kostnader för skolgång externt och 

möjliggöra ett kvarboende inom kommunen. 

KONSULTATIONSTEAM 

Under ett drygt år har Konsultationsteam Vuxen 

varit igång. Detta har inneburit snabbare avslut av 

placeringar, men också att placeringar har kunnat 

undvikas. Detta arbete kommer fortgå i syfte att 

minska/förkorta antalet placeringar. 

Nu planerar vi liknande arbete när det gäller barn och 

unga. Utökad intern samverkan mellan enheterna för 

att hitta konstruktiva hemmaplanslösningar. Att i 

dialog komma fram till tänkbara insatser förräntas 

bli mer effektivt än att enbart skicka beställning till 

utförare. Vid behov kommer andra aktörer inom 

kommunen bjudas in i samverkan. 

Förväntad effekt: Minskade kostnader för externa 

placeringar, samt mer välplanerade insatser då dessa 

sker i samråd. 

SAMVERKAN BOENDESTÖD 

Enheten Insatser för familjer och vuxna har inlett ett 

samarbete med boendestödet inom verksamhet 

Hemstöd. Enheten har idag inte möjlighet, utifrån 

personaltillgång, att under lång tid stötta familjer i 

hemmet med omfattande insatser. Det kan handla om 

familjer där föräldrarna inte har förmåga att fullt ut 

se sina barns behov men som med stöd fortsatt kan 

ha sina barn hemma. Genom denna samverkan av 

personalresurser öppnas en möjlighet, då enheten 

annars inte har de omfattande resurser som detta 

kräver. 

Förväntad effekt: Minskad kostnad för placering då 

omfattande insatser kan ges på hemmaplan. 

COVID-19 

Implementering av nya arbetssätt och 

samverkansformer har till viss del avstannat under 

året. Samtidigt har vi blivit allt bättre på att använda 

oss av digitala mötesformer. Nödvändiga möten, 

som t ex konsultationsteam, kräver att delar av 

verksamheterna möts för dialog. Vi ser nu en ökad 

takt på vaccinationerna och har en förhoppning om 

att vi efter sommaren alltmer kan återgå till att kunna 

mötas och arbeta på plats. 

Vi kan inte utesluta att Covid-19 har en påverkan på 

det resultat vi ser idag och det vi såg i fjol. Pandemin 

har nu pågått så länge att de negativa effekterna med 

största sannolikhet påverkar vårt arbete och 

därigenom även det ekonomiska resultatet.  
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§ 166 Dnr 2021/00087  

Socialnämndens delårsrapport per april 2021  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås godkänna verksamhetsrapporten per den 30 april 

2021.  

2 Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.      

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 prognostiserar ett underskott. I enlighet med kommunens 

styrprinciper rapporterar socialnämnden det prognostiserade underskottet till 

kommunstyrelsen och bilägger en handlingsplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-05-11 

Socialnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2021       

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            
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 Socialnämnden    

Kommunrevisionen    

Kommunstyrelsen    

Kommunfullmäktige 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), 2021 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda 

gynnande beslut för kvartal 1, perioden 2021-01-01 till och med 

2021-04-30. 

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. 

 

Bifogat finns en rapport över de beslut som rapporterats till IVO. 

 

Maria Dahlén 

Sas/verksamhetsutvecklare 
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§ 154 Dnr 2021/00007  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1, 2021 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att godkänna rapporteringen av ej 

verkställda gynnande beslut för kvartal 1, perioden 2021-01-01 till och 

med 2021-04-30. 

2 Socialnämnden föreslås besluta 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. 

Bifogat finns en rapport över de beslut som rapporterats till IVO.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            

 



2021-04-12 
 
 
 
 

 
 
Sammanställning ej verkställa beslut  
kvartal 1, 2021 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 
Nedan synliggörs hur fördelningen ser ut mellan insatser gällande beslut som inte verkställts inom tiden för 

kvartal 1, 2021. Två beslut har verkställts, där en brukare flyttat till en annan kommun och den andra 

avslutades på egen begäran av föräldern då korttidsvistelse startat istället.  

De tre ärenden som berör öppenvård har inte kommit igång öppenvården inte haft personal som kunnat 

verkställa insatserna. Hänvisning sker till att man inväntar nyanställd personal som snart ska börja.  

Resterande insatser beror antingen på att brukare vill avvakta med att verkställa insatsen på grund av covid-

19 eller att de är på väg att verkställas, men ännu inte kommit igång.  
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ÄLDREOMSORG - Dagverksamhet  

Aktuella att rapportera 
Avbrott i verkställighet i dagverksamhet fortgår för att förhindra smittspridning av covid-19. En person har 

avslutat dagverksamhet på egen begäran.  

I tabellen nedan framgår fördelningen per kön på antal avbrott i verkställighet. Totalt är det 94 brukare som 

är berörda, varav 54 stycken är kvinnor och 40 stycken är män.  
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§ 53 Dnr 2021/00187  

Entledigande av Maria Jern (L) från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att Maria Jern (L) entledigas från uppdraget 

som ersättare i socialnämnden från och med den 11 maj 2021. 

2  Kommunfullmäktige beslutar att Ing-Marie Larsson (L) väljs till ersättare 

i socialnämnden från och med den 11 maj 2021 till och med den  

31 december 2022.  

Bakgrund 

Maria Jern (L) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i 

socialnämnden.  

Yrkanden 

Annika Carp (L) yrkar att Ing-Marie Larsson (L) väljs till ersättare i 

socialnämnden.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Annika Carps (L) yrkande och finner  

att kommunfullmäktige väljer Ing-Marie Larsson (L) till ersättare i social-

nämnden.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Maria Jern (L)  

Ing-Marie Larsson (L)  

Socialnämnden  

Löneenheten 

Anna-Karin Linder, administratör        



 

Socialförvaltningen 

 

Carin Karlsson   Nämndsekreterare      carin.karlsson@falkoping.se  
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Entledigande av Maria Jern (L) från uppdraget som 
ersättare i socialnämndens arbetsutskott 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att entlediga Maria Jern (L) från uppdraget som 

ersättare i socialnämndens arbetsutskott. 

2 Socialnämnden beslutar att välja xx (x) till uppdraget som ersättare i 

socialnämndens arbetsutskott från och med den xx maj 2021 till och med 

den 31 december 2022  .        

Bakgrund 

Maria Jern (L) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i 

socialnämnden. Vid kommunfullmäktiges sammanträde i april fattades 

beslut om att entlediga Maria Jern (L) från uppdraget som ersättare i 

socialnämnden. Ing-Marie Larsson (L) valdes till ny ersättare i 

socialnämnden från och med den 11 maj 2021, KF § 53/2021. 

Socialnämndens arbetsutskott ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Om 

en ledamot eller ersättare avgår i arbetsutskottet ska fyllnadsval snarast 

genomföras.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-05-10 

Kommunfullmäktige § 53/2021       

Beslutet ska skickas till 

Förtroendevalda 

Kommunstyrelsens kansli 

 

 

 

Carin Karlsson 

Nämndsekreterare 
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Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut för perioden 

2021-04-01 – 2021-04-30.         

Bakgrund 

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

socialnämnden.  

Delegationslistor 

Beslut fattande under perioden 2021-04-01 – 2021-04-30 

Ordförandebeslut    1 

Individbeslut – Viva - IFO   1142 

Individbeslut – Viva – ÄO/LSS  442 * 

Individbeslut - Procapita   163 * 

Bostadsanpassningsbidrag  13 

Dödsboanmälan    0 

Personal/anställningar – tillsvidare  5 

Personal/anställningar – visstid  15 

Bisyssla    2 

Utdelning fonder   0 

Jämkning dubbla boendekostnader  1 

Avskrivning skuld   0 

Tillståndsenheten i samverkan  6 

Socialnämndens arbetsutskott – protokoll 3 

*på grund av byte av verksamhetssystem har vissa beslut dubbelregistrerats. 

Beslutsunderlag 

Handlingarna finns tillgängliga för socialnämnden under sammanträdet.       

Beslutet ska skickas till 

Akt  

 

 

 

Carin Karlsson 

Nämndsekreterare 


