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Beslutande Sture Olsson (M), ordförande 
Suzanne Åkerlund (L), 1:e vice ordförande, 09:00 - 15:45   
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Marita Ljus (SD), §§ 3 – del av § 12, 09:00 - 13:35  
Anna Nyberg (C) 
Kovan Akrawi (S), §§ 3 – 4  
Margareta Warrén Stomberg (M)  
Maria Henriksson (S), §§ 3 – 11  
Anna Jonsson (KD) 
Susanne Carlsson (SD) 
Åsa Lidén (MP) 
Thomas Svensson (S) 
Iowan Hedendahl (V) 
Kjell Bertilsson (S), tjänstgörande ersättare, §§ 5 – del av 12, 09:00 - 13:45  

 

Ersättare 

 

Johanna Blad (M) 
Dag Högrell (L) 
Ann-Britt Larsson (C) 
Roland Svensson (M) 
Ann-Kristin Bergström Svahn (S), §§ 3 – 7  
Emma Hillestrand (S) 
Tove Blomberg (V) 
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Magnus Schedin, socialchef 
Carin Karlsson, nämndsekreterare 
Sara Andersson, enhetschef, §§ 3 – 4  
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom, §§ 5 – 6, § 12 
Viktoria Olander, ekonom, §§ 5 – 6, § 12  
Oscar Persson, personalföreträdare Kommunal, § 5 
Helena Broberg, förvaltningsjurist, § 12 

Justerare Ingvor Bergman (S) 

Underskrifter                                  Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Carin Karlsson Paragrafer §§ 3 – 12  

Ordförande Sture Olsson 

Justerare  Ingvor Bergman 
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2023-01-26 
2023-01-25, §§ 3 – 4, omedelbar justering 
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2023-01-25 – 2023-02-15, §§ 3 – 4, omedelbar justering  

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Carin Karlsson 
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§ 3 Dnr 33655 

Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare 

Omedelbar justering 

Paragrafen är omedelbart justerad och finns i separat protokoll.  
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§ 4 Dnr 2022/00181 

Skriftligt svar med anledning av stämningsansökan, 
mål nr FT 4277-22 

Omedelbar justering 

Paragrafen är omedelbart justerad och finns i separat protokoll. 
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§ 5 Dnr 2023/00018 

Socialnämndens verksamhetsplan för åren 2023-2025 
med budget för år 2023 

Socialnämndens beslut 

1  Socialnämnden fastställer verksamhetsplan för åren 2023-2025 med 

budget för år 2023. 

2 Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa arbetet kring 

anhörigvårdare och utreda hur ett stärkt stöd kan utformas. Uppdraget ska 

redovisas för nämnden under år 2023. 

Sammanfattning 

Enligt kommunens riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning skall 

nämnden fram till december månad arbeta fram nämndsbudget, vilken ska 

innefatta såväl nämndspecifika mål som verksamhetsplan. Beslut om 

nämndsbudgeten ska fattas senast vid januari månads utgång. 

Nämnden följer upp två av de kommunövergripande målen, mål 1 (Skapa 

förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping och mål 4 (Kommunens 

organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad 

styrning). 

Förvaltningen har två ramar för finansiering av verksamheterna. Ramarna 

benämns Gemensamt, Vård och omsorg (GVO) och Individ- och 

familjeomsorgen (IFO).  Fullmäktiges beslut om budget för 2023 innebär att 

budgeterade medel för IFO inte kommer att täcka verksamhetens kostnader 

under 2023. Generellt finns risk för att inte kunna rekrytera kompetent 

personal under 2023, framför allt till sommarvikariaten. 

Bakgrund 

Förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2023-2025 och budget 2023 har 

arbetats fram utifrån givna förutsättningar och ramar i kommunfullmäktiges 

beslut i november. Budgeten är förhandlat enligt MBL 2023-01-10. 

Förvaltningens bedömning 

För att klara verksamheten inom vård- och omsorg, med en befarad risk för 

att inte ha full personalstyrka på plats, blir resursoptimering och 

effektivisering allt mer betydelsefullt. Ett exempel är användningen av 

välfärdsteknik, vilket innebär att arbetssätt behöver omformas för att kunna 

ta tillvara teknikens möjligheter.  

Inom socialtjänsten har orosanmälningar gällande barn som far illa ökat och 

antalet placeringar har ökat betydligt under det senaste året. Tillskottet i 
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ramen till IFO har därför ett fokus på arbetet med barn, både förebyggande 

och i placering.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder till ett befarat underskott inom IFOs 

budget. De tillskott som gjorts kommer inte att räcka för att klara given 

budget. 

Personalföreträde 

Representant från Kommunal.  

Beslutsunderlag 

 Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 14/2023 

 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2023-01-11 

 Verksamhetsplan för år 2023-2025, 2023-01-10 

 Detaljbudget GVO och IFO, 2023-01-10 

 Checklista barnperspektiv för socialnämnden 

Yrkanden 

Sture Olsson (M) och Ingvor Bergman (S) yrkar på följande tillägg: 

”Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa arbetet 

kring anhörigvårdare och utreda hur ett stärkt stöd kan utformas. 

Uppdraget ska redovisas för nämnden under år 2023.” 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att socialnämnden 

beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. .  

Ordförande ställer sedan proposition på Sture Olssons (M) och Ingvor 

Bergmans (S) yrkande och finner att socialnämnden beslutat att bifalla 

tilläggsyrkandet.   

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige 

Annelie Hedegård, förvaltningsekonom 

Magnus Schedin, socialchef 
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§ 6 Dnr 2022/00167 

Socialnämndens internkontrollplan för år 2023 

Socialnämndens beslut 

1  Socialnämnden beslutar att fastställa socialnämndens internkontrollplan 

för år 2023. 

Sammanfattning 

Nämnden har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom 

socialförvaltningen. I enlighet med Riktlinjerna för internkontroll ska 

kontrollplanen revideras årligen.  

Socialnämndens internkontrollplan (bilaga 1) 2023 innehåller 7 kontroller 

där två är kommunövergripande och fem är socialnämndens egna kontroller.  

Under 2022 har vi gått igenom risker i samband med att vi har haft 

dialogmöten med de olika verksamheterna. Nya risker har lagts till och de 

risker som inte längre är relevanta har tagits bort. För övrigt har arbetet med 

internkontrollen varit väldigt begränsat under 2022 på grund av hög 

arbetsbelastning hos vår personal till följd av covid-19.  

Kommunövergripande kontroller 

1. Leverantörstrohet 

2. Uppföljning strategier för klimat och digitalisering 

Socialförvaltningens kontroller 

3. Genomförandeplan vid placering av barn och unga 

4. Förhandsbedömningar  

5. Granskning av antal skador och kostnader på förvaltningens bilar  

6. Genomförandeplan verkställigheten 

7. Personal som inte är delegeringsbar  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 15/2023 

 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen 

 Internkontrollplan 2023 
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 Checklista barnperspektiv för socialnämnden 

  

 

Paragrafen skickas till  
Viktoria Olander, ekonom 

Ekonomiavdelningen 

Kommunrevisionen            
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§ 7 Dnr 2023/00012 

Val av socialnämndens representanter i Kommunala 
pensionärsrådet, 2023-2026 

Socialnämndens beslut 

1 Till ledamot i kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2023 – 

2026 väljs Sture Olsson (M).  

2 Till ersättare i kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2023 – 

2026 väljs Ingvor Bergman (S). 

3  Till ordförande i kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2023 – 

2026 väljs Sture Olsson (M).  

Sammanfattning 

Enligt reglementet för kommunala pensionärsrådet ska socialnämnden senast 

den 31 januari året efter ordinarie valår utse en ledamot och en ersättare till 

rådet. Socialnämnden ska välja ordförande.   

Bakgrund 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd 

och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de 

pensionärsorganisationer inom kommunen som är knutna till en 

riksorganisation för pensionärer. Rådet är ett forum för opinionsbildning och 

kunskapsspridning. Rådet är ett referensorgan och en remissinstans i frågor 

av principiell och övergripande karaktär för pensionärer. 

Nominering till ledamot 

Sture Olsson (M) föreslås till ledamot.  

Beslutsgång  

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att socialnämnden 

väljer Sture Olsson (M) till ledamot i kommunala pensionärsrådet.   

Nomineringar till ersättare  

Ingvor Bergman (S) föreslås till ersättare.   

Beslutsgång  

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att socialnämnden 

väljer Ingvor Bergman (S) till ersättare i kommunala pensionärsrådet.   

Nominering till ordförande  

Sture Olsson (M) föreslås till ordförande.                 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att socialnämnden 

väljer Sture Olsson (M) till ordförande i kommunala pensionärsrådet.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsens kansli 

Sture Olsson (M) 

Ingvor Bergman (S)            
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§ 8 Dnr 2023/00013 

Val av socialnämndens representanter i Rådet för 
funktionshinderfrågor, 2023-2026 

Socialnämndens beslut 

1 Socialnämnden väljer Suzanne Åkerlund (L) till ledamot i Rådet för 

funktionshinderfrågor för mandatperioden 2023 – 2026.  

2 Socialnämnden väljer Emma Hillestrand (S)  till ersättare i Rådet för 

funktionshinderfrågor för mandatperioden 2023 – 2026.  

Sammanfattning 

Enligt reglementet för rådet för funktionshinderfrågor ska socialnämnden 

senast den 31 januari året efter ordinarie valår utse en ledamot och en 

ersättare till rådet.  

Bakgrund 

Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för överläggningar, samråd och 

ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de föreningar 

inom kommunen som är knutna till en riksorganisation för 

funktionshindrade. Rådet är ett referensorgan och en remissinstans i frågor 

av principiell och övergripande karaktär för funktionshindrade. 

Nomineringar till ledamot 

Suzanne Åkerlund (L) föreslås till ledamot. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att socialnämnden 

väljer Suzanne Åkerlund (L) till ledamot i rådet för funktionshinderfrågor.  

Nomineringar till ersättare 

Emma Hillestrand (S) föreslås till ersättare.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att socialnämnden 

väljer Emma Hillestrand (S) till ersättare i rådet för funktionshinderfrågor.  

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsens kansli 

Suzanne Åkerlund (L) 

Emma Hillestrand (S)          
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§ 9 Dnr 2022/00166 

Ansökan om förändring av kapacitetstak för privat 
utförare 

Socialnämndens beslut 

1  Socialnämnden beslutar att godkänna Systrarna Odhs ansökan om att 

utöka sitt kapacitetstak till 7000 timmar/28 dagars period från och med 

2023-04-01.  

Sammanfattning 

Enligt förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst ska ett 

kapacitetstak anges i ansökan om att bli extern utförare av hemtjänst. 

Systrarna Odh har idag ett kapacitetstak om 5500 timmar per 28-

dagarsperiod och önskar utöka kapacitetstaket till 7000 timmar per 28-

dagarsperiod. Ändringen ska gälla från och med 2023-04-01. 

Bakgrund 

Enligt förfrågningsunderlaget till kommunens LOV-system framgår att 

leverantören av hemtjänst i ansökan sin ansökan ska ange om denne inte har 

något kapacitetstak respektive om den har det och i så fall hur många timmar 

det är per fyraveckorsperiod (omräknas till månadens längd).  

Så länge kapacitetstaket inte är uppnått får inga uppdrag avvisas. 

Leverantören ska alltid för att upprätthålla kontinuiteten genomföra insatser 

åt redan befintlig brukare även om insatsbehovet förändras över tiden och att 

det innebär att leverantören utför insatser utöver angivet kapacitetstak.  

Leverantören ska kontinuerligt informera kommunens kontaktperson vid 

biståndsenheten när kapacitetstaket är uppnått respektive när det finns 

utrymme kvar inom kapacitetstaket, och hur stort detta utrymme är.  

Förändringar i kapacitetstaket kan göras två gånger per år, fr o m den 1 april 

och fr o m den 1 oktober. Systrarna Odh ansöker om att utöka sitt 

kapacitetstak fr o m 2023-04-01. 

Förvaltningens bedömning. 

Systrarna Odh har haft avtal om att utföra hemtjänstinsatser enligt LOV 

sedan 2012. 2016 ansökte företaget om att helt ta bort kapacitetstaket. 2018 

gjordes en ansökan om att minska kapacitetstaket till 5500 timmar/28 dagars 

period, vilket är den nivå företaget har idag.  

I samband med att Falans hemtjänst avvecklat sin verksamhet har Systrarna 

Odhs verksamhet vuxit och de närmar sig nu sitt kapacitetstak. För att kunna 
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ta emot fler nya uppdrag vill företaget därför utöka sitt kapacitetstak till 7000 

timmar/28 dagars period. 

Socialförvaltningen ser inga hinder till ändringen av kapacitetstaket, utan gör 

bedömningen att det möjliggör för fler att välja Systrarna Odh som utförare 

av hemtjänst. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

De ekonomiska konsekvenser beslutet kan ha är att Systrarna Odhs andel av 

den totala hemtjänsten kan öka. Ändringen av kapacitetstaket förändrar dock 

inte den totala kostnaden för hemtjänst.  

Beslutsunderlag 

 Checklista för barnperspektiv för socialnämnden 

 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen 

 Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 16/2023  

 Ansökan om ändrat kapacitetstak, 2022-12-08 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Systrarna Odh 

Eva Olofsson, biträdande socialchef            
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§ 10 Dnr 2022/00005 

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 

1  Socialnämnden godkänner delegationsbeslut för perioden 2022-12-01 – 

2022-12-31.  

Sammanfattning 

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

socialnämnden. Delegationslistorna finns tillgängliga för nämnden under 

sammanträdet.  

Förslag till beslut är att delegationsbeslut för perioden ska godkännas.  

Bakgrund 

Delegationslistor 

Individ- och familjeomsorg – VIVA  241 

Äldreomsorg och funktionsnedsättning – VIVA  697 

Bostadsanpassningsbidrag 11 

Jämkning dubbla boendekostnader 0 

Tillståndsenheten i samverkan 3 

Personal/anställningar 

Tillsvidare 20 

Visstid 9 

Timanställda 43 

Socialnämndens arbetsutskott 

Socialnämndens arbetsutskott, 2022-12-07 §§ 388 – 397  

Socialnämndens arbetsutskott, 2022-12-21 §§ 398 – 423  

Övrigt 

Diarienummer Beslut Delegat 

2022/164 Ordförandebeslut – 

Dataskyddsombud för 

socialnämnden 

Socialnämndens 

ordförande 
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§ 11 Dnr 2023/00004 

Rapporter till socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1 Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning 

Socialchef Magnus Schedin informerar nämnden om: 

 Ansökan om strukturmedel för fortsättning av projektet KRAFT är 

inskickad till kommunstyrelsen under januari genom ordförandebeslut.  

 Rökutveckling på Frökind inatt, men allt gick bra och ingen evakuering 

ägde rum. Den uppstod i utrymmet där behållare till centraldammsugare 

stod. Personalen drog ur kontakten och räddningstjänsten lyfte ut 

behållaren när de kom. 

 Det var problem med verksamhetssystemet under helgen med start natten 

mot lördag. Under lördagen framkom att akter och journaler kunde nås 

genom appen på mobiltelefonerna. 

 Situationen runt Högstadium Centrum är besvärlig med flera ungdomar 

som det finns stor oro omkring. Dessutom kommer ungdomar från 

Bergsjön på besök där det också råder stor oro. Det pågår ett 

förvaltningsövergripande arbete kring hur arbetet ska organiseras där 

även kontakter med polisen tagits och ska utvecklas ytterligare. 

 Förvaltningen kommer göra ett nytt försök att organisera verksamhet i 

Floby genom aktivitetssamordnarna. Förvaltningen har fört en diskussion 

med Hyresbostäder om inrättande av trygghetsboende. Förvaltningens 

förslag var att diskutera en förläggning av ett sådant till Floby till att 

börja med och låta aktivitetssamordnare utgå från det för att nå personer 

även utanför boendet. På grund av bristande intresse riktar förvaltningen 

istället in sig på att starta upp aktiviteter brett i området. 

 Filmpremiär den 26/1 på Tåstorp av ”Din stad Falköping”. Gjord i 

samverkan med TraditionsTV samt Kultur- och fritidsförvaltningen och 

riktar sig till personer med demens, men också som stöd för anhöriga och 

personal. Filmen är långsamt gjord för att passa den primära målgruppen 

och tar sin utgångspunkt i Falköping förr. Förvaltningen har använt 

statsbidrag för detta. Falköping är första kommunen i Västra Götaland 

som gör detta. 

 En informationsmässa om yrken inom vård- och omsorg kommer äga 

rum den 23 februari i Folkets park. Sker i samverkan med Lärcenter och 
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Connect kommer delta som språkstöd där det behövs. Det ges möjlighet 

att träffa personal från förvaltningens olika verksamheter, träffa lärare 

som pratar om utbildningarna samt prova på yrket genom olika 

aktiviteter. 

 Förvaltningen initierade förra året en särskild samverkan med Kommunal 

utifrån den effekt som debatten kring hemtjänsten gav upphov till, bland 

annat med rädsla bland medarbetare för att uttrycka sig positivt om sitt 

arbete. Inom ramen för den samverkan har ett första fokusgruppsmöte 

ägt rum med arbetsplatsombud inom hemtjänsten. 

 Två aktivitetssamordnare inom äldreboenden är anställda och börjar 

inom kort. Deras initiala uppdrag blir att besöka förvaltningens olika 

boenden och skapa sig en bild av hur behoven ser ut på de olika 

boendena. 

 Förvaltningen har reviderat uppdraget till de två befintliga 

aktivitetssamordnarna som riktar sig till ensamma i ordinärt 

boende.  Deras arbete ska tydligare riktas mot de som har uttalade behov 

och de håller nu på att utveckla kontaktvägarna gentemot yrkesgrupper 

som kommer i kontakt med målgruppen. Det handlar om bl a 

biståndshandläggare och sjuksköterskor. Grunduppdraget kvarstår men 

fokus kommer riktas tydligare från ett generellt förebyggande arbete till 

ett mer målgruppsinriktat arbete. Pensionärsrådet är ännu inte 

informerade. 

 Utvecklad samverkan med Hyresbostäder. Samverkan avser personer 

som har missbruksproblem och/eller lider av psykisk ohälsa. 

Förvaltningen kommer använda det rådgivningscentrum som kommer 

startas upp i april och kommer föreslå gemensamma besök till 

hyresgäster som Hyresbostäder uppmärksammar. Även KAF kommer 

medverka för att diskutera det vräkningsförebyggande arbetet. 

 Socialförvaltningen och KAF jobbar vidare med sin samverkan för 

personer som skulle kunna vara aktuella för varandras verksamheter 

inom daglig verksamhet/aktivitetscenter samt AMC. Det finns en 

organiserad samverkan för att underlätta förflyttningar men båda 

förvaltningarna ser behov av att ytterligare undersöka förutsättningarna 

för en gemensam verksamhet. Förvaltningscheferna har gett det i 

uppdrag till en gemensam förvaltningsgemensam arbetsgrupp som ska 

återkoppla sitt arbete i mars. 
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§ 12 Dnr 2023/00014 

Utbildning för socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1 Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning 

Socialchef Magnus Schedin informerar om socialnämndens 

verksamhetsområden och verksamheter. 

Förvaltningsjurist Helena Broberg infomerar om juridiken som styr 

socialnämndens verksamhetsområden.  

Förvaltningsekonom Annelie Hedegård och ekonom Viktoria Olander 

informerar om socialnämndens ekonomi.   
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Beslutande Sture Olsson (M), ordförande 
Suzanne Åkerlund (L), 1:e vice ordförande, 09:00 - 15:45   
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Marita Ljus (SD), §§ 3 – del av § 12, 09:00 - 13:35  
Anna Nyberg (C) 
Kovan Akrawi (S), §§ 3 – 4  
Margareta Warrén Stomberg (M)  
Maria Henriksson (S), §§ 3 – 11  
Anna Jonsson (KD) 
Susanne Carlsson (SD) 
Åsa Lidén (MP) 
Thomas Svensson (S) 
Iowan Hedendahl (V) 
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Ersättare 


 


Johanna Blad (M) 
Dag Högrell (L) 
Ann-Britt Larsson (C) 
Roland Svensson (M) 
Ann-Kristin Bergström Svahn (S), §§ 3 – 7  
Emma Hillestrand (S) 
Tove Blomberg (V) 


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Magnus Schedin, socialchef 
Carin Karlsson, nämndsekreterare 
Sara Andersson, enhetschef, §§ 3 – 4  
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom, §§ 5 – 6, § 12 
Viktoria Olander, ekonom, §§ 5 – 6, § 12  
Oscar Persson, personalföreträdare Kommunal, § 5 
Helena Broberg, förvaltningsjurist, § 12 


Justerare Ingvor Bergman (S) 


Underskrifter                                  Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Carin Karlsson Paragrafer §§ 3 – 12  


Ordförande Sture Olsson 


Justerare  Ingvor Bergman 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Socialnämnden 


Sammanträdesdatum 2023-01-25 


Justeringsdatum 
2023-01-26 
2023-01-25, §§ 3 – 4, omedelbar justering 


Anslaget är uppsatt  
2023-01-27 – 2023-02-17 
2023-01-25 – 2023-02-15, §§ 3 – 4, omedelbar justering  


Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag 


 Carin Karlsson 
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§ 3 Dnr 33655 


Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare 


Omedelbar justering 


Paragrafen är omedelbart justerad och finns i separat protokoll.  
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§ 4 Dnr 2022/00181 


Skriftligt svar med anledning av stämningsansökan, 
mål nr FT 4277-22 


Omedelbar justering 


Paragrafen är omedelbart justerad och finns i separat protokoll. 
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§ 5 Dnr 2023/00018 


Socialnämndens verksamhetsplan för åren 2023-2025 
med budget för år 2023 


Socialnämndens beslut 


1  Socialnämnden fastställer verksamhetsplan för åren 2023-2025 med 


budget för år 2023. 


2 Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa arbetet kring 


anhörigvårdare och utreda hur ett stärkt stöd kan utformas. Uppdraget ska 


redovisas för nämnden under år 2023. 


Sammanfattning 


Enligt kommunens riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning skall 


nämnden fram till december månad arbeta fram nämndsbudget, vilken ska 


innefatta såväl nämndspecifika mål som verksamhetsplan. Beslut om 


nämndsbudgeten ska fattas senast vid januari månads utgång. 


Nämnden följer upp två av de kommunövergripande målen, mål 1 (Skapa 


förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping och mål 4 (Kommunens 


organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad 


styrning). 


Förvaltningen har två ramar för finansiering av verksamheterna. Ramarna 


benämns Gemensamt, Vård och omsorg (GVO) och Individ- och 


familjeomsorgen (IFO).  Fullmäktiges beslut om budget för 2023 innebär att 


budgeterade medel för IFO inte kommer att täcka verksamhetens kostnader 


under 2023. Generellt finns risk för att inte kunna rekrytera kompetent 


personal under 2023, framför allt till sommarvikariaten. 


Bakgrund 


Förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2023-2025 och budget 2023 har 


arbetats fram utifrån givna förutsättningar och ramar i kommunfullmäktiges 


beslut i november. Budgeten är förhandlat enligt MBL 2023-01-10. 


Förvaltningens bedömning 


För att klara verksamheten inom vård- och omsorg, med en befarad risk för 


att inte ha full personalstyrka på plats, blir resursoptimering och 


effektivisering allt mer betydelsefullt. Ett exempel är användningen av 


välfärdsteknik, vilket innebär att arbetssätt behöver omformas för att kunna 


ta tillvara teknikens möjligheter.  


Inom socialtjänsten har orosanmälningar gällande barn som far illa ökat och 


antalet placeringar har ökat betydligt under det senaste året. Tillskottet i 
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ramen till IFO har därför ett fokus på arbetet med barn, både förebyggande 


och i placering.  


Finansiering och ekonomiska konsekvenser  


Förvaltningens förslag till beslut leder till ett befarat underskott inom IFOs 


budget. De tillskott som gjorts kommer inte att räcka för att klara given 


budget. 


Personalföreträde 


Representant från Kommunal.  


Beslutsunderlag 


 Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 14/2023 


 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2023-01-11 


 Verksamhetsplan för år 2023-2025, 2023-01-10 


 Detaljbudget GVO och IFO, 2023-01-10 


 Checklista barnperspektiv för socialnämnden 


Yrkanden 


Sture Olsson (M) och Ingvor Bergman (S) yrkar på följande tillägg: 


”Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa arbetet 


kring anhörigvårdare och utreda hur ett stärkt stöd kan utformas. 


Uppdraget ska redovisas för nämnden under år 2023.” 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att socialnämnden 


beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. .  


Ordförande ställer sedan proposition på Sture Olssons (M) och Ingvor 


Bergmans (S) yrkande och finner att socialnämnden beslutat att bifalla 


tilläggsyrkandet.   


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige 


Annelie Hedegård, förvaltningsekonom 


Magnus Schedin, socialchef 


           







 


Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


7 (17) 


Sammanträdesdatum 


2023-01-25 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 6 Dnr 2022/00167 


Socialnämndens internkontrollplan för år 2023 


Socialnämndens beslut 


1  Socialnämnden beslutar att fastställa socialnämndens internkontrollplan 


för år 2023. 


Sammanfattning 


Nämnden har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom 


socialförvaltningen. I enlighet med Riktlinjerna för internkontroll ska 


kontrollplanen revideras årligen.  


Socialnämndens internkontrollplan (bilaga 1) 2023 innehåller 7 kontroller 


där två är kommunövergripande och fem är socialnämndens egna kontroller.  


Under 2022 har vi gått igenom risker i samband med att vi har haft 


dialogmöten med de olika verksamheterna. Nya risker har lagts till och de 


risker som inte längre är relevanta har tagits bort. För övrigt har arbetet med 


internkontrollen varit väldigt begränsat under 2022 på grund av hög 


arbetsbelastning hos vår personal till följd av covid-19.  


Kommunövergripande kontroller 


1. Leverantörstrohet 


2. Uppföljning strategier för klimat och digitalisering 


Socialförvaltningens kontroller 


3. Genomförandeplan vid placering av barn och unga 


4. Förhandsbedömningar  


5. Granskning av antal skador och kostnader på förvaltningens bilar  


6. Genomförandeplan verkställigheten 


7. Personal som inte är delegeringsbar  


Finansiering och ekonomiska konsekvenser  


Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 


konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 


Beslutsunderlag 


 Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 15/2023 


 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen 


 Internkontrollplan 2023 
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 Checklista barnperspektiv för socialnämnden 


  


 


Paragrafen skickas till  
Viktoria Olander, ekonom 


Ekonomiavdelningen 


Kommunrevisionen            
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§ 7 Dnr 2023/00012 


Val av socialnämndens representanter i Kommunala 
pensionärsrådet, 2023-2026 


Socialnämndens beslut 


1 Till ledamot i kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2023 – 


2026 väljs Sture Olsson (M).  


2 Till ersättare i kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2023 – 


2026 väljs Ingvor Bergman (S). 


3  Till ordförande i kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2023 – 


2026 väljs Sture Olsson (M).  


Sammanfattning 


Enligt reglementet för kommunala pensionärsrådet ska socialnämnden senast 


den 31 januari året efter ordinarie valår utse en ledamot och en ersättare till 


rådet. Socialnämnden ska välja ordförande.   


Bakgrund 


Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd 


och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de 


pensionärsorganisationer inom kommunen som är knutna till en 


riksorganisation för pensionärer. Rådet är ett forum för opinionsbildning och 


kunskapsspridning. Rådet är ett referensorgan och en remissinstans i frågor 


av principiell och övergripande karaktär för pensionärer. 


Nominering till ledamot 


Sture Olsson (M) föreslås till ledamot.  


Beslutsgång  


Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att socialnämnden 


väljer Sture Olsson (M) till ledamot i kommunala pensionärsrådet.   


Nomineringar till ersättare  


Ingvor Bergman (S) föreslås till ersättare.   


Beslutsgång  


Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att socialnämnden 


väljer Ingvor Bergman (S) till ersättare i kommunala pensionärsrådet.   


Nominering till ordförande  


Sture Olsson (M) föreslås till ordförande.                 
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Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att socialnämnden 


väljer Sture Olsson (M) till ordförande i kommunala pensionärsrådet.  


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsens kansli 


Sture Olsson (M) 


Ingvor Bergman (S)            
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§ 8 Dnr 2023/00013 


Val av socialnämndens representanter i Rådet för 
funktionshinderfrågor, 2023-2026 


Socialnämndens beslut 


1 Socialnämnden väljer Suzanne Åkerlund (L) till ledamot i Rådet för 


funktionshinderfrågor för mandatperioden 2023 – 2026.  


2 Socialnämnden väljer Emma Hillestrand (S)  till ersättare i Rådet för 


funktionshinderfrågor för mandatperioden 2023 – 2026.  


Sammanfattning 


Enligt reglementet för rådet för funktionshinderfrågor ska socialnämnden 


senast den 31 januari året efter ordinarie valår utse en ledamot och en 


ersättare till rådet.  


Bakgrund 


Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för överläggningar, samråd och 


ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de föreningar 


inom kommunen som är knutna till en riksorganisation för 


funktionshindrade. Rådet är ett referensorgan och en remissinstans i frågor 


av principiell och övergripande karaktär för funktionshindrade. 


Nomineringar till ledamot 


Suzanne Åkerlund (L) föreslås till ledamot. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att socialnämnden 


väljer Suzanne Åkerlund (L) till ledamot i rådet för funktionshinderfrågor.  


Nomineringar till ersättare 


Emma Hillestrand (S) föreslås till ersättare.  


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att socialnämnden 


väljer Emma Hillestrand (S) till ersättare i rådet för funktionshinderfrågor.  


  


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsens kansli 


Suzanne Åkerlund (L) 


Emma Hillestrand (S)          
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§ 9 Dnr 2022/00166 


Ansökan om förändring av kapacitetstak för privat 
utförare 


Socialnämndens beslut 


1  Socialnämnden beslutar att godkänna Systrarna Odhs ansökan om att 


utöka sitt kapacitetstak till 7000 timmar/28 dagars period från och med 


2023-04-01.  


Sammanfattning 


Enligt förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst ska ett 


kapacitetstak anges i ansökan om att bli extern utförare av hemtjänst. 


Systrarna Odh har idag ett kapacitetstak om 5500 timmar per 28-


dagarsperiod och önskar utöka kapacitetstaket till 7000 timmar per 28-


dagarsperiod. Ändringen ska gälla från och med 2023-04-01. 


Bakgrund 


Enligt förfrågningsunderlaget till kommunens LOV-system framgår att 


leverantören av hemtjänst i ansökan sin ansökan ska ange om denne inte har 


något kapacitetstak respektive om den har det och i så fall hur många timmar 


det är per fyraveckorsperiod (omräknas till månadens längd).  


Så länge kapacitetstaket inte är uppnått får inga uppdrag avvisas. 


Leverantören ska alltid för att upprätthålla kontinuiteten genomföra insatser 


åt redan befintlig brukare även om insatsbehovet förändras över tiden och att 


det innebär att leverantören utför insatser utöver angivet kapacitetstak.  


Leverantören ska kontinuerligt informera kommunens kontaktperson vid 


biståndsenheten när kapacitetstaket är uppnått respektive när det finns 


utrymme kvar inom kapacitetstaket, och hur stort detta utrymme är.  


Förändringar i kapacitetstaket kan göras två gånger per år, fr o m den 1 april 


och fr o m den 1 oktober. Systrarna Odh ansöker om att utöka sitt 


kapacitetstak fr o m 2023-04-01. 


Förvaltningens bedömning. 


Systrarna Odh har haft avtal om att utföra hemtjänstinsatser enligt LOV 


sedan 2012. 2016 ansökte företaget om att helt ta bort kapacitetstaket. 2018 


gjordes en ansökan om att minska kapacitetstaket till 5500 timmar/28 dagars 


period, vilket är den nivå företaget har idag.  


I samband med att Falans hemtjänst avvecklat sin verksamhet har Systrarna 


Odhs verksamhet vuxit och de närmar sig nu sitt kapacitetstak. För att kunna 







 


Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


13 (17) 


Sammanträdesdatum 


2023-01-25 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


ta emot fler nya uppdrag vill företaget därför utöka sitt kapacitetstak till 7000 


timmar/28 dagars period. 


Socialförvaltningen ser inga hinder till ändringen av kapacitetstaket, utan gör 


bedömningen att det möjliggör för fler att välja Systrarna Odh som utförare 


av hemtjänst. 


Finansiering och ekonomiska konsekvenser  


De ekonomiska konsekvenser beslutet kan ha är att Systrarna Odhs andel av 


den totala hemtjänsten kan öka. Ändringen av kapacitetstaket förändrar dock 


inte den totala kostnaden för hemtjänst.  


Beslutsunderlag 


 Checklista för barnperspektiv för socialnämnden 


 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen 


 Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 16/2023  


 Ansökan om ändrat kapacitetstak, 2022-12-08 


 


  


 


Paragrafen skickas till  
Systrarna Odh 


Eva Olofsson, biträdande socialchef            
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§ 10 Dnr 2022/00005 


Anmälan av delegationsbeslut 


Socialnämndens beslut 


1  Socialnämnden godkänner delegationsbeslut för perioden 2022-12-01 – 


2022-12-31.  


Sammanfattning 


Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 


socialnämnden. Delegationslistorna finns tillgängliga för nämnden under 


sammanträdet.  


Förslag till beslut är att delegationsbeslut för perioden ska godkännas.  


Bakgrund 


Delegationslistor 


Individ- och familjeomsorg – VIVA  241 


Äldreomsorg och funktionsnedsättning – VIVA  697 


Bostadsanpassningsbidrag 11 


Jämkning dubbla boendekostnader 0 


Tillståndsenheten i samverkan 3 


Personal/anställningar 


Tillsvidare 20 


Visstid 9 


Timanställda 43 


Socialnämndens arbetsutskott 


Socialnämndens arbetsutskott, 2022-12-07 §§ 388 – 397  


Socialnämndens arbetsutskott, 2022-12-21 §§ 398 – 423  


Övrigt 


Diarienummer Beslut Delegat 


2022/164 Ordförandebeslut – 


Dataskyddsombud för 


socialnämnden 


Socialnämndens 


ordförande 


 


  


 


Paragrafen skickas till  
Akt            
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§ 11 Dnr 2023/00004 


Rapporter till socialnämnden 


Socialnämndens beslut 


1 Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning 


Socialchef Magnus Schedin informerar nämnden om: 


 Ansökan om strukturmedel för fortsättning av projektet KRAFT är 


inskickad till kommunstyrelsen under januari genom ordförandebeslut.  


 Rökutveckling på Frökind inatt, men allt gick bra och ingen evakuering 


ägde rum. Den uppstod i utrymmet där behållare till centraldammsugare 


stod. Personalen drog ur kontakten och räddningstjänsten lyfte ut 


behållaren när de kom. 


 Det var problem med verksamhetssystemet under helgen med start natten 


mot lördag. Under lördagen framkom att akter och journaler kunde nås 


genom appen på mobiltelefonerna. 


 Situationen runt Högstadium Centrum är besvärlig med flera ungdomar 


som det finns stor oro omkring. Dessutom kommer ungdomar från 


Bergsjön på besök där det också råder stor oro. Det pågår ett 


förvaltningsövergripande arbete kring hur arbetet ska organiseras där 


även kontakter med polisen tagits och ska utvecklas ytterligare. 


 Förvaltningen kommer göra ett nytt försök att organisera verksamhet i 


Floby genom aktivitetssamordnarna. Förvaltningen har fört en diskussion 


med Hyresbostäder om inrättande av trygghetsboende. Förvaltningens 


förslag var att diskutera en förläggning av ett sådant till Floby till att 


börja med och låta aktivitetssamordnare utgå från det för att nå personer 


även utanför boendet. På grund av bristande intresse riktar förvaltningen 


istället in sig på att starta upp aktiviteter brett i området. 


 Filmpremiär den 26/1 på Tåstorp av ”Din stad Falköping”. Gjord i 


samverkan med TraditionsTV samt Kultur- och fritidsförvaltningen och 


riktar sig till personer med demens, men också som stöd för anhöriga och 


personal. Filmen är långsamt gjord för att passa den primära målgruppen 


och tar sin utgångspunkt i Falköping förr. Förvaltningen har använt 


statsbidrag för detta. Falköping är första kommunen i Västra Götaland 


som gör detta. 


 En informationsmässa om yrken inom vård- och omsorg kommer äga 


rum den 23 februari i Folkets park. Sker i samverkan med Lärcenter och 
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Connect kommer delta som språkstöd där det behövs. Det ges möjlighet 


att träffa personal från förvaltningens olika verksamheter, träffa lärare 


som pratar om utbildningarna samt prova på yrket genom olika 


aktiviteter. 


 Förvaltningen initierade förra året en särskild samverkan med Kommunal 


utifrån den effekt som debatten kring hemtjänsten gav upphov till, bland 


annat med rädsla bland medarbetare för att uttrycka sig positivt om sitt 


arbete. Inom ramen för den samverkan har ett första fokusgruppsmöte 


ägt rum med arbetsplatsombud inom hemtjänsten. 


 Två aktivitetssamordnare inom äldreboenden är anställda och börjar 


inom kort. Deras initiala uppdrag blir att besöka förvaltningens olika 


boenden och skapa sig en bild av hur behoven ser ut på de olika 


boendena. 


 Förvaltningen har reviderat uppdraget till de två befintliga 


aktivitetssamordnarna som riktar sig till ensamma i ordinärt 


boende.  Deras arbete ska tydligare riktas mot de som har uttalade behov 


och de håller nu på att utveckla kontaktvägarna gentemot yrkesgrupper 


som kommer i kontakt med målgruppen. Det handlar om bl a 


biståndshandläggare och sjuksköterskor. Grunduppdraget kvarstår men 


fokus kommer riktas tydligare från ett generellt förebyggande arbete till 


ett mer målgruppsinriktat arbete. Pensionärsrådet är ännu inte 


informerade. 


 Utvecklad samverkan med Hyresbostäder. Samverkan avser personer 


som har missbruksproblem och/eller lider av psykisk ohälsa. 


Förvaltningen kommer använda det rådgivningscentrum som kommer 


startas upp i april och kommer föreslå gemensamma besök till 


hyresgäster som Hyresbostäder uppmärksammar. Även KAF kommer 


medverka för att diskutera det vräkningsförebyggande arbetet. 


 Socialförvaltningen och KAF jobbar vidare med sin samverkan för 


personer som skulle kunna vara aktuella för varandras verksamheter 


inom daglig verksamhet/aktivitetscenter samt AMC. Det finns en 


organiserad samverkan för att underlätta förflyttningar men båda 


förvaltningarna ser behov av att ytterligare undersöka förutsättningarna 


för en gemensam verksamhet. Förvaltningscheferna har gett det i 


uppdrag till en gemensam förvaltningsgemensam arbetsgrupp som ska 


återkoppla sitt arbete i mars. 


  


 


Paragrafen skickas till  
 Akt           
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§ 12 Dnr 2023/00014 


Utbildning för socialnämnden 


Socialnämndens beslut 


1 Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning 


Socialchef Magnus Schedin informerar om socialnämndens 


verksamhetsområden och verksamheter. 


Förvaltningsjurist Helena Broberg infomerar om juridiken som styr 


socialnämndens verksamhetsområden.  


Förvaltningsekonom Annelie Hedegård och ekonom Viktoria Olander 


informerar om socialnämndens ekonomi.   


  


 


Paragrafen skickas till  
Akt             


 





		Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare

		Omedelbar justering



		Skriftligt svar med anledning av stämningsansökan, mål nr FT 4277-22

		Omedelbar justering



		Socialnämndens verksamhetsplan för åren 2023-2025 med budget för år 2023

		Socialnämndens beslut

		Sammanfattning

		Bakgrund

		Förvaltningens bedömning

		Finansiering och ekonomiska konsekvenser

		Personalföreträde

		Beslutsunderlag

		Yrkanden

		Beslutsgång



		Socialnämndens internkontrollplan för år 2023

		Socialnämndens beslut

		Sammanfattning

		Kommunövergripande kontroller

		Socialförvaltningens kontroller



		Finansiering och ekonomiska konsekvenser

		Beslutsunderlag



		Val av socialnämndens representanter i Kommunala pensionärsrådet, 2023-2026

		Socialnämndens beslut

		Sammanfattning

		Bakgrund

		Nominering till ledamot

		Beslutsgång

		Nomineringar till ersättare

		Beslutsgång

		Nominering till ordförande

		Beslutsgång



		Val av socialnämndens representanter i Rådet för funktionshinderfrågor, 2023-2026

		Socialnämndens beslut

		Sammanfattning

		Bakgrund

		Nomineringar till ledamot

		Beslutsgång

		Nomineringar till ersättare

		Beslutsgång



		Ansökan om förändring av kapacitetstak för privat utförare

		Socialnämndens beslut

		Sammanfattning

		Bakgrund

		Förvaltningens bedömning.

		Finansiering och ekonomiska konsekvenser

		Beslutsunderlag



		Anmälan av delegationsbeslut

		Socialnämndens beslut

		Sammanfattning

		Bakgrund

		Delegationslistor

		Personal/anställningar

		Socialnämndens arbetsutskott

		Övrigt





		Rapporter till socialnämnden

		Socialnämndens beslut

		Sammanfattning



		Utbildning för socialnämnden

		Socialnämndens beslut

		Sammanfattning





		2023-01-27T06:42:39+0000


	



