
 

 

 

KALLELSE Sida 

1 (3) 

 

Sammanträde med socialnämnden 

 
Datum: Onsdag den 25 januari 2023 
Tid: Klockan 09:00 
Plats: Margaretasalen, Medborgarhuset 

Ledamöter 
Sture Olsson (M), Ordförande 
Suzanne Åkerlund (L), 1:e vice ordförande 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Marita Ljus (SD) 
Anna Nyberg (C) 
Kovan Akrawi (S) 
Margareta Warrén Stomberg (M) 
Maria Henriksson (S) 
Anna Jonsson (KD) 
Susanne Carlsson (SD) 
Åsa Lidén (MP) 
Thomas Svensson (S) 
Iowan Hedendahl (V) 
 

Ersättare 
Johanna Blad (M) 
Kjell Bertilsson (S) 
Dag Högrell (L) 
Jonas Larsson (SD) 
Ann-Britt Larsson (C) 
Ann-Kristin Bergström Svahn (S) 
Roland Svensson (M) 
Berith-Cecilia Källerklint (S) 
Emanuel Ström (KD) 
Albin Gilbertsson (SD) 
Mattias Olerot (KD) 
Emma Hillestrand (S) 
Tove Blomberg (V) 
 

Tjänstepersoner 
Magnus Schedin, socialchef 
Carin Karlsson, nämndsekreterare 
 

Presskonferens 
Torsdag den 26 januari klockan 12:00, Stadshuset 
 

Övrig information 
OBS - Heldagssammanträde 
 

 

  



2 (3) 
 

 

Föredragningslista 

Formalia 

 Mötets öppnande 

 Upprop 

 Val av protokolljusterare 

 Närvarorätt  

 Anmälan om jäv 

 Eventuella ärenden som tillkommer eller utgår 

Ärenden 

1.  Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare 
Dnr 33655   
Tid: 09:05 
Föredragande: 
Sara Andersson, enhetschef 
 

2.  Skriftligt svar med anledning av stämningsansökan, mål nr FT 4277-22 
Dnr 2022/00181   
Föredragande: 
Sara Andersson, enhetschef 
 

3.  Socialnämndens verksamhetsplan för åren 2023-2025 med budget för år 2023 
Dnr 2023/00018   
Tid:09:10/15 
Föredragande: 
Magnus Schedin, socialchef 
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom 
Viktoria Olander, ekonom 
 
Personalföreträde 
Kommunal 
 

4.  Socialnämndens internkontrollplan för år 2023 
Dnr 2022/00167   
Föredragande: 
Viktoria Olander, ekonom 
 

5.  Val av socialnämndens representanter i Kommunala pensionärsrådet, 2023-2026 
Dnr 2023/00012   
 

6.  Val av socialnämndens representanter i Rådet för funktionshinderfrågor, 2023-2026 
Dnr 2023/00013   
 

7.  Ansökan om förändring av kapacitetstak för privat utförare 
Dnr 2022/00166   
Föredragande: 
Magnus Schedin, socialchef 
 

8.  Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2023/00005   
 



3 (3) 
 

 

Ärenden 

9.  Rapporter till socialnämnden 
Dnr 2023/00004   
Föredragande: 
Magnus Schedin, socialchef 
 

10.  Utbildning för socialnämnden 
Dnr 2023/00014   
 
Se bifogad utbildningsplan.  

 

 

Sture Olsson (M) 

Ordförande 



 

Socialnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-18 
 

 

  
 

 

§ 14 Dnr 2023/00018 

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

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Socialnämnden föreslås fastställa verksamhetsplan för åren 2023-2025 

med budget för 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 

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

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden fastställer verksamhetsplan för åren 2023-2025 med bud-

get för 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 or-

ganisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styr-

ning). 

Förvaltningen har två ramar för finansiering av verksamheterna. Ramarna 

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

omsorgen (IFO).  Fullmäktiges beslut om budget för 2023 innebär att budge-

terade medel för IFO inte kommer att täcka verksamhetens kostnader under 

2023. Generellt finns risk för att inte kunna rekrytera kompetent personal un-

der 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 effektivise-

ring allt mer betydelsefullt. Ett exempel är användningen av välfärdsteknik, 

vilket innebär att arbetssätt behöver omformas för att kunna ta tillvara tekni-

kens möjligheter.  
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Inom socialtjänsten har orosanmälningar gällande barn som far illa ökat och 

antalet placeringar har ökat betydligt under det senaste året. Tillskottet i ra-

men 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 bud-

get. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2023-01-11 

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

 Detaljbudget GVO och IFO, 2023-01-10 

Beslutet ska skickas till 

 

 

 

Annelie Hedegård 

Ekonom 
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Protokoll - förhandling enligt MBL § 11  

 

Tid: Tisdagen den 10 januari 2023   
 
Plats: Kontrollen, Ranliden, Falköping   
 
Parter: Falköpings kommun, Kommunal, Vision, SSR, Vårdförbundet, Sveriges         
arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna   

Närvarande: Eva Olofsson, Carin Karlsson, Karin Stigner, Johanna Lillerskog, Viktoria 
Olander, Annelie Hedegård, Oscar Persson, Tomas Folkerud, Kristina Leijon, 
Anna-Karin Eriksson, Helena Andersson, Emmelie Cavalli-Björkman.
  
  
 

 

§ 1 Arbetsgivaren har kallat till facklig förhandling enligt MBL § 11 med anledning 
av socialnämndens verksamhetsplan för åren 2023 – 2025 med budget för år 
2023. 

§ 2 Arbetstagarorganisationerna har ingen erinran. 

§ 3 Förhandlingen förklaras avslutad i enighet. 

 

 

Underskrifter 

Detta protokoll är digitalt signerat.  

För arbetsgivare 
Eva Olofsson, biträdande socialchef 

För arbetstagare 
Oscar Persson, Kommunal  
Kristina Leijon, Vision  
Anna-Karin Eriksson, SSR 
Tomas Folkerud, Vårdförbundet 
Emmelie Cavalli-Björkman, Sveriges Arbetsterapeuter 
Helena Andersson, Fysioterapeuterna 
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BUDGET 2023 FÖR SOCIALNÄMNDEN
GVO, Gemensamt, Vård och omsorg

Net t obudget  

2023

Net t obudget  

2022

Särskilda boenden för äldre 213 101 208 070

Hemtjänst Biståndsenheten 95 960 91 616

Hemtjänst kommunens utförare 0 0

Boendestöd 11 172 10 328

Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet 31 924 29 533

Resursverksamhet 3 044 3 170

Sjuksköterskor 65 705 60 458

Rehabenheten, hjälpmedel 19 657 19 026

Bostadsanpassning 2 477 2 475

Funktionsnedsättning - Assistans 43 595 38 954

Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende 72 098 68 885

Funktionsnedsättning övrigt 92 139 84 669

Förvaltningsgemensamt 44 560 30 980

Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer 61 569 55 320

Verksamhetskostnader LSS 28 798 0

Summa 785 800 703 483



BUDGET 2023 FÖR SOCIALNÄMNDEN

Indiv id- och familjeomsorgen

Net t obudget  

2023

Net t obudget  

2022

Avdelningschef Individ- och familjeomsorgen

Personal- och övriga kostnader 44 044 42 992

Verksamhetskostnader Barn 40 856 33 757

Externa placeringar vuxen 3 254 3 055

Verksamhetskostnader LSS 0 28 734

Odengatan 8 406

Övriga verksamheter vuxen 2 703

Verksamhetskostnader Socialpsyk 3 916 3 698

Verksamhetskostnader Våld i nära relationer 2 460 2 295

Insatser riktade mot barn 7 779 17 011

Insatser riktade mot ungdomar 13 582 12 704

Ensamkommande barn 0 0

TOTALT 127 000 144 246



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsplan 
för år 2023-2025 

Socialnämnden 



 

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2023-2025 I SOCIALNÄMNDEN I 1 

 

  

Nämndens ordförande: Sture Olsson 
  0515 – 88 53 33 
  Sture.olsson@falkoping.se 
 
Förvaltningschef: Magnus Schedin 
  0515 – 88 53 36 
  Magnus.schedin@falkoping.se 
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2023-2025 I SOCIALNÄMNDEN I 3 

Inledning
Syfte 
Nämndens budgetunderlag syftar till att applicera 
budgetförutsättningarna från Falköpings kommuns 
budgetberedning på nämndens verksamheter och hur 
detta påverkas både verksamhetsmässigt men även 
ekonomiskt. Nämndens budgetunderlag tas fram av 
förvaltningen och beslutas av nämnden att överläm-
nas till budgetberedningen. 

Utifrån inkomna budgetunderlag från nämnderna 
sammanställer budgetberedningen förslag till flerårs-
plan för år 2023-2025, vilken beslutas av kommun-
fullmäktige under hösten. Utifrån denna flerårsplan 
har nämnderna i uppgift att ta fram verksamhetspla-
ner för perioden. Därför fungerar även nämndens 
budgetunderlag som ett utkast till kommande verk-
samhetsplan för år 2023-2025 med eventuella juste-
ringar kopplat till budgetberedningens förslag för 
flerårsplan för år 2023-2025. 

Grunden i budgetunderlagen utgår från gällande 
verksamhetsplan och eventuella beslut från nämnden 
eller kommunfullmäktige under pågående verksam-
hetsår med fokus på de sista två åren. 

Nämndens uppdrag och ansvar 
Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom  
socialtjänsten och vad som i lag sägs om social-
nämnd med undantag för de uppgifter som kompe-
tens- och arbetslivsnämnden (KAN) ansvarar för, 

såsom försörjningsstöd, övrigt ekonomiskt bistånd 
och dödsbohantering. Socialnämnden ska också ut-
föra kommunens uppgifter enligt lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 
utöva ledningen av den kommunala hälso- och sjuk-
vården samt ansvara för ensamkommande flykting-
barn enligt lag (1994:137) om mottagande av asylsö-
kande m.fl.  

Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är 
tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av full-
mäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 
andra förordningar för verksamheten. 

Nämndens organisation 
Socialnämnden är uppdelad i fyra verksamhetsområ-
den. Nämndens myndighetsutövning är lokaliserad i 
verksamheten myndighet och hälso- och sjukvård 
(MYHS).  

De övriga verksamheterna verkställer det bistånd 
som beviljats av myndighetsutövarna. Inom ramen 
för verksamheten finns också förebyggande verk-
samheter där hjälp och stöd kan ges utan ett formellt 
biståndsbeslut. En förvaltningsgemensam administ-
ration finns för att stödja förvaltningens verksam-
heter. Ansvarig för förvaltningens samtliga verksam-
heter är socialchef, som även har en stödfunktion i 
biträdande socialchef.   

 



 

4 I SOCIALNÄMNDEN  I VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2023-2025 

Nuläges- och omvärldsanalys 
Globalisering, ny teknik och förändringar i klimat, 
demografi och värderingar är enligt Sveriges kom-
muner och regioner (SKR) de förändringskrafter 
som kontinuerligt ändrar förutsättningarna för män-
niskor och samhällen över hela världen. Trender 
som fortsatt påverkar socialt arbete är bland annat 
en stigande förväntan på välfärden, bristande perso-
nalresurser och en konkurrens om kompetens, ökat 
fokus på tillitsbaserad styrning och fler möjligheter 
att effektivisera verksamhet med ny teknik. 

För att klara välfärdsutmaningen behöver en halv 
miljon medarbetare rekryteras till välfärdssektorn1. 
SKR förmedlar att andelen personer i arbetsför ål-
der 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 män-
niskors resurser inom bland annat vård och omsorg 
är angeläget. Resursoptimering och effektivisering 
blir allt mer betydelsefullt, då konkurrensen om ar-
betskraften förutspås hårdna de kommande åren.2 I 
Falköping förväntas dock ökningen av personer 80 
år eller äldre först till 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 arbets-
sätt behöver omformas för att kunna tillvarata  
teknikens möjligheter. Enligt bland annat utred-
ningen 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 tillgänglig-
het och effektivare resursutnyttjande. 

Människor lever längre och äldre som har fler sjuk-
domar har ett större omsorgs- och omvårdnadsbe-
hov. Personer med funktionsnedsättningar lever 
också längre i takt med att de medicinska diagnos- 
och behandlingsmöjligheterna utvecklas och för-
bättras. Samtidigt går olika grupper i samhället mot 
ökade skillnader i socioekonomisk status3.  

Socialt och ekonomiskt utsatta grupper, såsom ex-
empelvis våldsutsatta och personer med beroende- 

                                                           
1 Välfärdsutmaningarna på bästa sändningstid - SKR 
2 Så har äldreomsorgen klarat coronapandemin hittills - SKR 

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 ökade orosanmälningar gäl-
lande barn som far illa med fem procent under coro-
napandemin 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 be-
folkningen till följd av att tonårsplaceringarna ökat. 
Falköping följer trenden och en betydande ökning 
av barnplaceringar har skett bara senaste året. I So-
cialstyrelsens Öppna jämförelser 20204 framgår att 
det finns tydliga samband mellan att vara placerad 
och ha sämre studieresultat än barn som inte är pla-
cerade. Många barn som är placerade får inte full-
ständiga 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 socialtjänst och hälso- och sjukvård är behov-
sanpassad, tillgänglig och effektiv. Iakttagelser som 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjort vid 
tillsyner de senaste åren har dock visat att samord-
ningen brister framförallt kring några av de grupper 
som är mest utsatta i samhället, det vill säga barn 
och unga med psykisk ohälsa, personer med sam-
sjuklighet och äldre personer med omfattande om-
sorgsbehov.  

Det finns nationellt brister vad gäller samverkan 
mellan beroendevård, socialtjänst, psykiatri och pri-
märvård. När samordning brister mellan olika pro-
fessionella parter kan det resultera i en osamman-
hängande vård- och omsorgskedja, långa väntetider, 
uteblivna insatser och/eller felaktig medicinering. 
Gemensamma bedömningar, planeringar och upp-
följningar 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 
utan behovsprövning. Olika tjänster behöver ut-
vecklas för att stärka människors egenmakt, såsom 

3 Socialstyrelsen.se 
4 Öppna jämförelser 2020 – placerade barns utbildning och hälsa 
(socialstyrelsen.se) 

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
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olika e-tjänster och digitala möten. För att möta en-
skildas önskemål på tillgänglighet kommer använ-
dandet av digitala hjälpmedel bli en förutsättning.  

Sammantaget finns det både möjligheter och utma-
ningar inför framtiden. Det viktigaste bedöms emel-
lertid vara kommunernas förmåga att samverka  

bredare, kunna ställa om snabbare och hitta olika 
former för resursoptimering och effektivisering. 
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Vision, mål och styrning 
Kommunens vision Det Goda Livet 
Det Goda Livet är kommunens vision om det håll-
bara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, 
även för kommande generationer. Det Goda Livet 
bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva in-
vånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka väl-
befinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings 
kommun.  

Socialnämndens verksamhet omfattar hjälp till män-
niskor i alla åldrar som är i behov av samhällets stöd 
för att kunna leva ett gott liv. Nämndens verksamhet 
ska genom insatser till såväl enskilda som grupper 
kunna göra det möjligt att delta i samhällslivet, und-
vika isolering och kunna medverka i olika samman-
hang utifrån sina förutsättningar.   

Kommunfullmäktiges övergripande mål 
och Agenda 2030 
Av de kommunövergripande målen följer  
Socialnämnden upp mål 1 och mål 4. Socialnämn-
den kommer att arbeta med sitt eget målarbete under 
första kvartalet 2023 och då ta fram former för arbe-
tet under mandatperioden. Agenda 2030 vävs in som 
en naturlig del i arbetet. Verksamheterna bryter ner 
och arbetar med målen på enhetsnivå. Eftersom soci-
alnämndens verksamheter är så olika varandra finns 
inte nämndspecifika delmål eller indikatorer fram-
tagna på en aggregerad nivå. 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

Inom socialförvaltningen ligger fokus på att skapa ett socialt hållbart Falköping 
genom att verksamheten utgår från alla människors lika värde och mänskliga 
rättigheter. I arbetet med att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

genomförs aktiviteter för att bredda förebyggande verksamhet, stärka arbetet med 
evidensbaserade arbetsmetoder och implementera barnkonventionen via 
Barnrättsresan.

Aktivitet Syfte och beskrivning Förväntad effekt Berörd 
verksamhet 

Koppling till  
Agenda 2030 

Stärka samverkan 
mellan  
enheter och yrkespro-
fessioner inom för-
valtningen för att op-
timera de insatser 
som erbjuds. 

Utforma likriktade arbetssätt och samver-
kansformer för långsiktigt insatsarbete där 
en helhet skapas, där den enskilde får rätt 
insats på rätt sätt i kommunens regi i så 
stor utsträckning som möjligt.  

Ex. hitta hemmaplanslösningar för barn 
som behöver placeras utanför hemmet, öka 
utbudet av aktiviteter inom socialpsykia-
trin, hitta likriktade arbetssätt i de frågor 
som berör både insatser utifrån hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstla-
gen (SoL), arbeta med konsultationsteam 
för vuxna och boendestöd i familjer.  

Bättre förutsättningar för den enskilde att få en långsiktigt 
god hälsa och utveckling genom att hållbara lösningar 
skapas utifrån en tydlig förväntan på respektive yrkesroll/en-
het.  

  

Övergripande  

 

 

Stärka samverkan 
mellan socialförvalt-
ningen och andra för-
valtningar för att nå 
synergieffekter.  

Utforma arbetssätt för systematisk samver-
kan där tätare dialog mellan olika yrkeska-
tegorier förs, ex. tätare samverkan i barnä-
renden mellan skola och verksamhet 
MYHS.  

 

Snabbare insatser och tydlighet för den enskilde som får stöd 
och hjälp av kommunen. Kortare handläggningstid. Färre 
barnplaceringar. 

 

Övergripande v 

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


 

8 I SOCIALNÄMNDEN  I VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2023-2025 

Utreda förutsätt-
ningar för kompe-
tenshöjande insatser 
inom området kring 
psykisk ohälsa hos 
äldre. 

Fortsatt planering för hur utbildning i 
första hjälpen till psykisk hälsa kan använ-
das för att ge effekt i verksamheten.  

 

Ökade förutsättningar för äldres möjlighet att tala om sitt 
psykiska mående. En ökad trygghet hos personal att hantera 
och möta äldres psykiska ohälsa. Fånga upp och motverka 
suicidalitet hos äldre. 

Verksamhet 
äldreboende och 
verksamhet 
hemstöd 

 

Bredda lågtröskel-
verksamhet  
utifrån ny social-
tjänstlag. 

 

Identifiera sätt att resursoptimera och 
bredda den förebyggande verksamheten, 
ex. kompetensutveckling för att certifiera 
personal i evidensbaserade metoder och ut-
öka stödverksamhet i gruppform.  

 

Möjlighet för fler enskilda att ta del av  
insatser utan biståndsbedömning. Erbjuda effektiva insatser 
med ökad kvalitet utifrån det behov enskilda har. 

Övergripande  

Utveckla arbetet vi-
dare med ”Agera 
mera” (frivilligverk-
samhet).  

 

Socialnämnden i samverkan med kultur- 
och fritidsnämnden. ”En väg in” för de 
Falköpingsbor som vill bidra genom att 
vara frivilliga i kommunens verksamheter.  

 

Öka kommuninvånarnas engagemang inom social välfärd 
genom att få fler frivilliga som kan vara behjälpliga.  

Motverka ensamhet och isolering. 

Verksamhet  
hemstöd 

 

Utveckla arbetet med 
socialt innehåll inom 
äldreomsorgen 

Stärka det sociala innehållet inom såväl 
hemtjänst som äldreboende genom olika 
satsningar för att i ökad utsträckning akti-
vera och samtala med brukare. Kan ske ge-
nom särskilda anställningar för ändamålet 
inom äldreboenden som inte behöver vara 
undersköterskor.   

Ökad upplevelse av livskvalitet och välbefinnande hos bru-
kare inom äldreomsorgen. 

Verksamhet 
äldreboende och 
hemstöd 
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbase-
rad styrning 

Socialnämndens arbete inom målet fokuseras till vad som anges kring kvalitet och 
patientsäkerhet i de nationella författningskraven. Kvalitet definieras i dessa som 

uppfyllelse av de krav och mål som gäller enligt lag och föreskrift på socialtjäns-
tens samt den kommunala hälso- och sjukvårdens område. 

Aktivitet Syfte och beskrivning Förväntad effekt Berörd 
verksamhet 

Koppling till  
Agenda 2030 

Förbättrad och  
effektiviserad doku-
mentation.  

Kvalitetshöjande insatser vad gäller ut-
formningen av dokumentation 
(SoL/LSS/HSL). Systematisera arbetet 
med journalgranskning. Utveckla och in-
föra dokumentation i mobil.  

Minskad administrativ tid och mer tid hos enskild bru-
kare/patient. Ökad kvalitet på social dokumentation samt 
bättre kunskap om vad som dokumenteras när, var och hur.  
Öka delaktigheten för brukare. 

Övergripande 
 

Resursoptimering vad 
gäller personal och lo-
kaler. 

Hitta synergieffekter där lokaler, bilar och 
liknande används optimalt. Hitta sätt att ar-
beta där personal arbetar så optimalt som 
möjligt utifrån givet uppdrag och den tid 
som finns.  

 

Bättre nyttjande av resurser utifrån miljö och hållbarhets-
perspektiv. 

Övergripande 
 

Arbete mot en digitali-
serad socialtjänst. 

Utvidga möjligheten till elektronisk själv-
service för enskilda som söker stöd och 
hjälp, t. ex tidsbokning och information. 

Införa e-arkiv, medborgartjänst i verksam-
hetssystemet, automatisering av handlägg-
ning. 

Utöka den enskildes möjlighet till självbestämmande och 
ansvarstagande, samt möjlighet att följa sitt ärende.  

Effektiv handläggning och transparens gentemot den en-
skilde. Minskad miljöpåverkan.  

Övergripande 
 

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-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-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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Införa Individbaserad 
systematisk uppfölj-
ning (ISU) i  
verksamheten. 

Öka kompetensen inom förvaltningen ge-
nom deltagande i praktisk utbildning i ISU 
där pilot genomförs inom korttidsboende 
för äldre samt i SKRs projekt SU Kvinno-
frid. 

 

En samlad bild över resultat av insatser för olika målgrup-
per. 

Verksamhet 
MYHS i 
samverkan med 
verkställighet. 

 

Genomföra kompetens-
höjande insatser utifrån 
äldreomsorgslyftet. 

Genomföra grundutbildning till underskö-
terska för ett antal omvårdnadspersonal. 
Även kompetenshöjning inom demens-
vård, psykiatri och bemötande samt fortsatt 
utbildning för personal som läser utbild-
ningar på yrkeshögskola (YH).  

Ökad kompetens hos omvårdnadspersonal i äldreomsor-
gen. Stärkt kvalitet kring de brukare som har en demens-
sjukdom och ökad trygghet i omvårdnadspersonalens yr-
kesroll vid utmanande situationer. 

Verksamhet 
äldreboende och 
hemstöd 

 

Ökad brukarmedverkan 
inom äldreboende. 

 

Hämta in synpunkter och skapa dialog 
kring förväntningar på verksamheten hos 
brukare och anhöriga gällande exempelvis 
sociala aktiviteter. Kan ske genom bl. a en-
kätfrågor och genomförande av fokusgrup-
per.  

Tydliggöra vilka förbättringsområden verksamheten behö-
ver fokusera på. 

Verksamhet 
äldreboende 

 

Hitta arbetssätt för mer 
effektiv användning av 
personalresurser inom 
äldreomsorgen utifrån 
brukares behov. 

För att kunna ta ställning till hur planering 
och uppföljning av verksamheterna bäst 
kan ske i framtiden följs erfarenheterna av 
digital planering inom korttiden Träd-
gårdsgatan 17 samt äldreboendet S:t Olofs-
gatan 11.  

Likvärdig kvalitet inom äldreomsorgen samt effektiv an-
vändning av personalresurser. 

 

Verksamhet 
äldreboende och 
hemstöd. 

 

Utforma arbetssätt för 
en professionell kon-
takt som följer bru-
kare/patient genom de  
insatser som denne får 
inom förvaltningen. 

Berörda verksamheter utreder förutsätt-
ningar för att skapa en huvudkontakt 
gentemot förvaltningen som kan hålla 
samman insatser för varje brukare/patient. 

 

Tydlighet kring helheten av de insatser som ges, undvika 
att enskilda hänvisas runt mellan verksamheter och pro-
fessioner. 

Övergripande 
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Omställning av bilpar-
ken till fossilfria bilar 
samt utökning av anta-
let elcyklar. 

En succesiv omställning sker efter hand 
som avtalen för bilarna löper ut.  

Minskad klimatpåverkan. Övergripande  

Säkra kompetensför-
sörjningen i nämndens 
verksamheter.  

Exempel på aktiviteter; 

• Rekryteringsgrupp för rekrytering 
av timanställda 

• Information om karriärvägar inom 
vård och omsorg 

• Kompetensutvecklingsplan.  

Säkerställa kvalitet i verksamheterna. Övergripande 

   

 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
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Kommunens styrkedja  

Kommunens uppföljningsarbete  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-
samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 
ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-
kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-
munala organisationen från kommunfullmäktiges 
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 gemen-
sam 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 måluppfyl-
lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 
av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-
tet 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 utvecklingsom-
råden.  

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 beslutspro-
cesser. 

Nämndens uppföljningsarbete 
Nämndens modell för uppföljningsarbete grundar sig 
på dialogbaserad uppföljning. Förvaltningens ekono-

mer och verksamhetsutvecklare träffar de olika verk-
samheternas ledningsgrupper tre gånger per år för att 
ha en nära dialog kring verksamhetens progression.  

För att tydligt visualisera planerade aktiviteter och 
uppföljning av dessa presenteras de i en matris. Upp-
följning sker under året utifrån varje aktivitets speci-
fika rad. Syftet är att på ett snabbt och överskådligt 
sätt kunna följa utvecklingen kopplat till respektive 
aktivitet i verksamhetsplanen. 
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Verksamhetsplanering 

 

Äldreomsorg 
Renoveringen av Frökindsgården är klar och inflytt-
ningen skedde under november 2022. I samband 
därmed minskas antalet boendeplatser på Elvagården 
och antalet platser är i nivå enligt verksamhetsplan 
2022.  Inga andra förändringar avseende boendeplat-
ser är planerade under planperioden. 

Under senaste året har satsningar gjorts på sociala 
aktiviteter inom ordinärt boende genom aktivitets-
samordnare och IT-fixare. Dessa satsningar har fallit 
ut väl och kommer utökas med sociala insatser inom 
särskilda boenden för äldre. Inom särskilda boenden 
för äldre har brukarundersökningar och synpunkter 
under senare år visat att det finns behov av att ut-
veckla det sociala innehållet även i den verksam-
heten. Därför sker en satsning på särskilda anställ-
ningar specifikt för detta ändamål. I januari börjar 
två aktivitetssamordnare som inledningsvis får till 
uppdrag att kartlägga behoven utifrån det sociala in-
nehållet för äldre personer på kommunens boenden. 
Arbetet kommer att utvecklas vidare under året och 
fler anställningar för att genomföra aktiviteter och 
samtal med äldre planeras inom ramen för sats-
ningen. De personer om anställs behöver inte vara 
utbildade undersköterskor utan fokus ska vara på det 
sociala innehållet inom verksamheten.  

Underlag för effekter av demografiförändringar av-
seende åldersgruppen 85+ visar en ökning på 70 per-
soner till 2025. Förändringen speglas i tabellen ovan. 

Funktionsnedsättning 
Assistans utförs med stöd av två olika lagar, Social-
försäkringsbalken (SFB) och LSS. Dessutom finns 
några beslut enligt SoL.  

Det finns behov av att utreda möjligheterna till alter-
nativt stöd för att möta behovet av ökat antal boen-
deplatser. 

Antalet beslut om daglig verksamhet har stadigt 
ökat. För att kunna effektivisera och öka kvaliteten i 
daglig verksamhet ser vi över möjligheterna att 
kunna förlägga verksamheten till ett mindre antal 
platser. 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Efter andra tertialet var 76 barn och unga placerade 
antingen i egna familjehem eller externa placeringar 
och 7 stycken vuxna var placerade i snitt under peri-
oden. Prognosen för de närmsta åren visar på ytterli-
gare volymökningar inom barn och unga.  

Under de senaste åren har stora volymökningar inom 
barn och unga skett från i snitt 50 placerade barn och 
unga 2019 till 76 andra tertialet 2022. Ytterligare en 
faktor som påverkar kostnaderna för placeringar är 

Underlag till verksamhetsplanering 
VP

2022 

Prel. 
utfall
2022 

Prognos
2023 

Prognos
2024 

Prognos 
2025 

Äldreomsorgen

Antal verkställda beslut om särskilt boende enligt SoL 350 351 351 351 351

Antal verkställda beslut om hemtjänst * 840 806 816 862 876
Antal inskrivna i HSL - 782 788 788 788
Antal beställda hemtjänsttimmar/mån* 23 000 19 700 20 000 22 000 22 500

Funktionsnedsättning
Antal beslut om assistans - 97 97 97 97
Antal beslut om ledsagning och avlösning LSS - 51 54 54 54
Antal verkställda beslut om boende enligt LSS - 102 102 110 110
Antal ej verkställda beslut om boende enligt LSS - 0 3 5 5
Antal beslut om daglig verksamhet enligt LSS - 144 150 156 162

Individ- och familjeomsorgen 
Antal placerade barn och unga - 76 74 73 73
Antal placerade vuxen - 7 7 6 6
* Prognosen 2022 är lika med utfall 2022-11-30
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att andelen placeringar i egna familjehem har mins-
kat och därmed antalet externa placeringar med höga 
dygnskostnader har ökat. 

Effekterna av samverkan med barn- och utbildnings-
förvaltningen är ett långsiktigt arbete som förvalt-
ningen hoppas ge effekter på antalet placeringar un-
der i slutet av perioden. 

Inför 2023 pågår ett planerat arbete med att utveckla 
stödet för barn och unga i socioekonomisk utsatthet, 

såväl inom nämndens verksamhet som i samverkan 
med andra. 

Inom missbruksvården ser förvaltningen ett behov 
av att öka insatsutbudet för att kunna motverka ökat 
antal placeringar. Socialnämnden tog i november be-
slut att avveckla 2 akutplatser och att dessa skulle 
omvandlas till behandlingsplatser. 
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Personalplanering  

Underlag till personalplanering  Budget  
2022  

Prognos 
2022  

Plan  
2023  

Plan 
2024  

Plan  
2025  

Totalt förvaltningen           
Årsarbetare 1 224 1 231 1 242 1 243 1 244 
Rekryteringsbehov 19 13 44 21 39 
Pensionsavgångar 19 13 26 20 38 

  

Personalplanering 
Gemensamt, Vård och omsorg (GVO) 

Äldreomsorg 
Bemanningen/årsarbetare inom särskilda boenden 
för äldre, hemtjänst och hälso- och sjukvård är bud-
geterad utifrån noll vakanser på fasta tjänster. Under 
början av 2022 har vakanser funnits, där rekrytering 
skett och behovet bedöms vara fyllt till årsskiftet. 
Rekrytering av personer som ska jobba med socialt 
innehåll på boenden för äldre har påbörjats och åter-
speglas i siffrorna för 2023. 
 
Funktionsnedsättning 
Bemanningen/årsarbetare inom assistans, gruppbo-
ende och socialpsykiatri är budgeterad utifrån noll 
vakanser.  
 

Individ- och familjeomsorgen 

De senaste åren har det varit en högre omsättning av 
såväl medarbetare som chefer än vad som är önsk-
värt. Situationen är inte unik för Falköping utan har 
delats av många kommuner. En omorganisation har 
genomförts för att få mer jämn belastning för che-
ferna samt för att samla personal som jobbar med 
liknande ärenden i samma arbetsgrupp. 

Kompetensförsörjning  

Äldreomsorg 
Yrkesgruppen undersköterskor är svårrekryterad, 
vilket bland annat beror på att färre ungdomar söker 
sig till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. 
Denna yrkesinriktning attraherar dock personer som 

karriärväxlar senare i livet, men trots detta är beho-
vet av undersköterskor större än tillgången. För att 
möta denna situation planerar förvaltningen att in-
rätta en servicegrupp för serviceinsatser inom hem-
tjänsten. På så sätt kommer utbildade undersköters-
kor att kunna fokusera på omvårdnad och delegerade 
hälso- och sjukvårdsuppgifter.  
 
Inom vård- och omsorgscollege har sedan en tid be-
drivits ett aktivt arbete med att marknadsföra utbild-
ningen. Kompetensförsörjning erbjuds genom olika 
utbildningar, bland annat genom Äldreomsorgslyf-
tet. 
Under planperioden är pensionsavgångarna enligt 
pensionsålder totalt 39 personer inom undersköters-
kor. 

 
Tabell: Pensionsålder enligt personalregister, undersköterskor och sjukskö-
terskor 2023-2025 

 

Funktionsnedsättning 

Rekryteringssvårigheterna har inte varit så påtagliga 
inom funktionsnedsättningsområdet som jämfört 
med äldreomsorgen. Beräknade pensionsavgångar 
framgår av tabellen nedan. 

 

  

 Pensionsålder: Pensionsålder enligt
personalregister 2023 2024 2025

Vård och omsorg 13 12 17

Sjuksköterskor 2 1

Undersköterskor, skötare 13 10 16

Pensionsålder: Pensionsålder enligt personalregister 2023 2024 2025

Övrigt socialt och kurativt arbete 7 4 15

Socialpedagog, behandlingsassistent 1 1

Stödassistent/Vårdare, gruppboende, funktionsneds 1 2 6

Stödassistent/Vårdare, dagverksamhet, funktionsned 1

Skötare/Boendest, behandlarb i hemmiljö inom socps 2 1

Personlig assistent 2 2 6

Arbetskonsulent, personligt ombud 1
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Ekonomiska förutsättningar 

Ekonomiska förutsättningar (tkr)  Grund 
 2022   

Ram 
2023  

Plan  
2024  

Plan  
2025  

Volymer & verksamhetsförändring   -17 400  -1 420  -2 600  

Kostnader kopplat till nya lokaler   -1 900  -500  0  

Omställning   8 400  13 700  4 600  

Politisk justering   0  0  0  
Ev. riktade bidrag/intäkter (netto)   0  0  0  
Påverkan budgetram  0  -10 900  11 780  2 000  

Generell intäkt/kostnadstäckning  
(inkl. personal och verksamhetsköp)   -53 500  -34 000  -26 100  

Budgetram  -848 418  -912 800  -935 000  -959 100  

 

 

Ekonomiska resurser för år 2023-2025 
baserat på budgetförutsättningar 
Till 2023 har GVO-ramen har fått ett tillskott om 
3,6 mkr för att täcka den merkostnad avseende ar-
betstidsmåttet för nattjänst som det nya kollektivav-
talet med Kommunal innebar. Ett tillskott i resurs-
fördelningen har skett då antalet äldre i kommunen 
skrivits upp till år 2023 för att bättre spegla den de-
mografiska strukturen. Vidare kompenseras för 
ökade driftskostnader på äldreboende Frökindsgår-
den och det nya korttidsboendet. Tillsättning av 
verksamhetsutvecklare sker inom ram. 

Eventuella riktade statsbidrag eller 
externa medel som inte ingår i 
budgetförutsättningarna 
Det riktade statsbidrag som är känt inför 2023 är 
medel för att ”Säkerställa en god vård och omsorg 
om äldre personer”. Bidraget redovisas som netto 
noll, då hela intäkten planeras att användas i driften 
för att bland annat stärka det sociala innehållet 
inom äldreomsorgen. 

Ekonomiska risker och osäkerheter i 
budgetunderlaget 
Generellt finns risken att inte hitta kompetent per-
sonal till sommarvikariaten även under kommande 
år. Det finns många branscher, även utanför vård 
och omsorg och kommunal verksamhet, som  kon-
kurrerar om arbetskraften.  

I bristsituationer finns generellt också en risk för lö-
neglidning vid nyanställningar. 

Det finns osäkerheter kring utvecklingen av covid-
19. 

Budgeterade medel för IFO kommer inte att räcka 
för att täcka verksamhetens kostnader under 2023. 
Den situation som lett till ökade antal placerade 
barn och unga behöver mötas med större samarbete 
med andra förvaltningar. 
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Ekonomiska un-
derlag 

Ekonomiska underlag 
För år 2023-2025 
Socialnämnden 
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Resultatbudget 

 

Intäkter 

Avgifter avser fakturering för äldreomsorg, koster-
sättning och hälso-och sjukvård och bygger på det 
prognosticerade antalet brukare. 

Statsbidrag omfattar ersättning från arbetsför-
medlingen och försäkringskassan. Dessutom riktade 
statliga bidrag, som är den största delen, men även 
riktade bidrag från kommunalförbund. 

Övriga intäkter avser bostads- och fordonshyror, 
intäkter från skatteverket i form av momsbidrag och 
den största delen avser assistansersättning från för-
säkringskassan. 

Interna intäkter avser till 90 % ersättning till kom-
munala utförare av hemtjänst. Övriga interna intäk-
ter avser hyresintäkter för brukare som faktureras av 
tekniska nämnden. 

 

 

Kostnader 

Personalkostnader Omfattar lönekostnader för tills-
vidare- och timanställda, inklusive löneökningar 
varje år. 

Verksamhetskostnader omfattar lämnade bidrag, 
såsom 20 första timmarna inom SFB, placerings-
kostnader, hemtjänst utförd av privata aktörer, för-
brukningsmaterial inom all verksamhet såsom livs-
medel, sjukvårdsartiklar, larmkostnader, arbetsklä-
der, IT-kostnader. 

Kapitalkostnader avser avskrivningar och intern-
ränta för gjorda investeringar. 

Interna kostnader omfattar hyror, städkostnader 
samt bilkostnader gentemot tekniska nämnden, kost-
nader för kommunala hemtjänstutförare och kostna-
der för LSS och delegerad hälso- och sjukvård. 

 

 

Underlag till resultatbudget 
(tkr) 

Prognos
2022 

Budget
2022 

Ram
2023 

Plan 
2024 

Plan
2025 

Intäk ter
Avgifter mm 40 367 40 327 40 400 40 800 41 200
Statsbidrag 35 937 5 850 21 300 20 000 20 000
Övriga intäkter 90 000 87 288 90 000 90 000 90 000
Interna intäkter 105 000 87 499 105 000 105 000 105 000

Summa intäkter 271 304 220 964 256 700 255 800 256 200
Kostnader

Personalkostnader -717 805 -716 128 -779 627 -797 527 -824 327
Verksamhetskostnader -209 603 -167 369 -190 023 -193 423 -191 123
Kapitalkostnader -4 730 -4 730 -4 850 -4 850 -4 850
Interna kostnader -194 158 -180 464 -195 000 -195 000 -195 000

Summa kostnader -1 126 296 -1 068 691 -1 169 500 -1 190 800 -1 215 300

Resultatbudget -854 992 -847 727 -912 800 -935 000 -959 100
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Verksamhetsbudget 

 

Gemensamt, vård och omsorg 

Inför 2023 får särskilda boenden och funktionsned-
sättning 3.600 tkr i tillskott för det ändrade nattmåt-
tet och ökad hyra på Frökindsgården ger ett tillskott 
på 400 tkr. Förutom denna nettohöjning med 4.000 
tkr ligger statsbidraget God vård och omsorg om 
äldre med netto noll, då planen är att använda hela 
beloppet, cirka 14.000 tkr, i driften. 

Statsbidraget God vård och omsorg om äldre plane-
ras att till största delen användas för att förstärka 
inom särskilda boenden för äldre i form av satsning 
på sociala aktiviteter för de boende. Förvaltningen 

ser även behov av att öka insatser runt sociala akti-
viteter för personer i ordinärt boende. En mindre del 
kommer att riktas mot en förstärkning i resursför-
delningen på äldreboenden. Syftet är att ge verk-
samheterna och enheterna förutsättningar att själva 
styra verksamheten utifrån de resurser som finns. 

Det nya korttidsboendet inom LSS ger en ökad 
kostnad på 1.500 tkr. I posten övrig funktionsned-
sättning görs en förstärkning av en tjänst inom dag-
lig verksamhet med 600 tkr. 

Under förvaltningsgemensamt ligger netto av kra-
vet på effektivisering och volymförändringen till 
följd av demografiska utvecklingen, 8.880 tkr. 
Härav föreslås en omfördelning till IFO med 5.000 

Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Netto Netto Netto Netto 

Gemensamt, vård och omsorg
Särskilda boenden för äldre -208 070 -4 000
Hemtjänst Biståndsenheten -91 616 -2 300
Hemtjänst kommunens utförare 0
Boendestöd -10 328
Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet -29 533
Resursverksamhet -3 170
Sjuksköterskor -58 966
Rehabenheten, hjälpmedel -19 026
Bostadsanpassning -2 475
Funktionsnedsättning - Assistans -38 954
Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende -68 885 -1 500
Funktionsnedsättning övrigt -84 573 -600
Förvaltningsgemensamt -32 606 -36 783 -19 100 -20 700
Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer -55 280 -37 136

Summa Gemensamt, vård och omsorg -703 481 -785 800 -804 900 -825 600
Individ- och familjeomsorg

Personal- och övriga kostnader -40 237 -3 807 -3 100 -3 400
Verksamhetskostnader Barn -33 757 -7 099
Externa placeringar vuxen -3 055 -199
Odengatan -8 406
Övriga verksamhetskostnader vuxen -2 703
Verksamhetskostnader LSS -28 734 28 734
Verksamhetskostnader Socialpsyk -3 698 -218
Verksamhetskostnader Våld i nära relationer -2 295 -165
Insatser riktade mot barn -7 779
Insatser riktade mot ungdomar -13 582
Ensamkommande barn 0

Summa Individ- och familjeomsorg -144 246 -127 000 -130 100 -133 500

Verksamhetsbudget -847 727 -912 800 -935 000 -959 100

Underlag till verksamhetsbudget (tkr) 
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tkr. Dessutom ligger ofördelad lönepott, 32.951 tkr 
under förvaltningsgemensamt. 

Till sist budgeteras en uppräkning av interna hyror, 
2.890 tkr, interna städkostnader  1.270 tkr och en 
uppräkning av övriga externa kostnader, 4.242 tkr 
på sista raden (administration), för att senare förde-
las ut på verksamhetsnivå. Biståndsavdelningen har 
tagit över verksamhetskostnader för LSS från IFO 
med 28.734 tkr. 

Individ- och familjeomsorgen 

Inför 2023 har IFO fått en generell uppräkning på 
2.930 och en besparing på -1.400 tkr. Förutom 
dessa poster tillkommer 4.227 tkr i beräknad löne-
pott och ökade kostnader för högre PO-pålägg för 
2023.  

Verksamhetsområde MYHS har under 2022 ge-
nomfört en omorganisation som innebär att budget-
medel måste flyttas mellan socialnämndens ramar. 
Budgetmedel som flyttats från IFO:s ram till GVO-
ramen är verksamhetskostnader LSS 28.734 tkr och 
tillhörande personalkostnader 2.030 tkr.  

En överflytt mellan socialnämndens ramar på 5.000 
tkr inför 2023 där hela beloppet kommer att läggas 

mot verksamhetskostnader barn och unga. Även en 
överflytt på två tjänster har genomförts från GVO 
till IFO på 1.200 tkr.  

2.000 tkr har skjutits till IFO i den beslutade budge-
ten för 2023. Utifrån dessa pågår ett arbete runt hur 
arbetet med barn och unga i utsatthet kan utvecklas, 
såväl inom nämndens verksamhet som gentemot 
samarbetspartners. 

Budgeterade medel kommer inte räcka för att täcka 
verksamhetens kostnader 2023, detta trots överflytt-
ningarna mellan socialnämndens ramar. 

Gemensamt för båda ramarna 

För åren 2024  och 2025 ligger ramförändringen 
som en nettopost under raden förvaltningsgemen-
samt. Den innehåller uppräkning för volymföränd-
ring, den generella uppräkningen för verksamhets-
kostnader och tillskottet för ökade lönekostnader 
pga. avtal, samt effektiviseringskrav för respektive 
år. 
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Investeringsbudget

 

 

Re-/löpande investeringar 

Investeringsbudgeten används för reinvesteringar av 
IT-utrustning och inköp av möbler.  

 

 

  

Underlag till investeringsbudget (tkr) Projektbudget
FP 2022-2026 

Uppdaterad 
projektkalkyk 

(2022) 
Projektavvikelse Driftskonsekvens 

(schablon 7%) 

Re-/löpande investeringar
Inventarier (2023-2025) -13 200 -13 200 0 -900
Övrigt 0 0

Summa Investeringar -13 200 -13 200 0 -900
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Återkoppling av budgetunderlaget
Återkoppling till budgetberedningen 
Såväl den demografiska utvecklingen som det fak-
tum att fler lever i ökad socioekonomisk utsatthet 
innebär stora utmaningar. För att möta dessa utma-
ningar behövs dels specifika satsningar, men också 
en fortsatt stärkt samverkan med andra kommunala 
verksamheter.   

Översyn av insatsutbudet inom missbruksvården 
kan eventuellt innebära avveckling av två akutplat-
ser, vilka även kompetens- och arbetslivsförvalt-
ningen idag kan hänvisa till.  

Åtgärder för att nå balans till plan 
2023-2025 
I samband med rapporteringen av första tertialet 
2022 lämnades en handlingsplan för IFO med akti-
viteter som pågår i verksamheten för att minska 
kostnader på sikt.  

Under 2022 har åtgärdsplaner upprättats för att 
minska kostnader på sikt. Dessa planer bedöms be-
höva kvarstå under 2023. 
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Socialnämndens internkontrollplan för år 2023 

Förslag till 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  
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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 

 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen 

 Internkontrollplan 2023 

 Checklista barnperspektiv för socialnämnden 

Beslutet ska skickas till 

Akt 

Viktoria Olander, ekonom 

Ekonomiavdelningen 

kommunrevisionen 

 

 

 

Viktoria Olander  

Ekonom 



 

Socialnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
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Socialnämndens internkontrollplan för år 2023 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Socialnämnden föreslås besluta 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 

 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen 

 Internkontrollplan 2023 

 Checklista barnperspektiv för socialnämnden 

  

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden 





Internkontrollplan 

C:\Users\Carinabd\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\6GJ62PYO\Internkontrollplan socialförvaltningen 2023 Sidan (1) av (1)

Område: Rutinen/kontrollpunktens namn: Kort beskrivning av rutinen Riskformulering Kontrollåtgärd Kontrollmetod Kontrollfrekvens Ansvarig  för kontrollen
Kommunövergripande Leverantörstrohet Inköp av varor och tjänster ska göras från 

korrekt avtalsleverantör.
Risken att verksamheten gör inköp utanför 
tecknade avtal på grund av att styrande 
dokument inte är kända i organisationen, eller 
inte tillämpas, kan leda till avtalsbrott.

Kontrollera att inköp har gjorts enligt 
gällande leverantörsavtal.

Kontroll av genomförda inköp. Årsvis Inköpssamordnaren

Kommunövergripande Uppföljning strategier för klimat och 
digitalisering

Hur arbetar nämnderna med strategierna för 
klimat och digitalisering?

Arbete med dessa strategier skall genomsyra 
nämndernas verksamhet. Vad syns i nämnderna 
verksamhetsplaner och uppföljning.

Hur väl syns dessa strategier i 
nämndernas VP? Hur sker uppföljning?

Genomgång av VP och uppföljning. Rapporttillfällena ex 
tertial och helår.

Förvaltning och nämnder

IFO Genomförandeplan vid placering av 
barn och unga

I genomförandeplanen för placering ska 
beskrivas på vilket sätt barnet har framfört 
barnets åsikter.

Risken att barn inte kommer till tals vid 
placeringsinsats på grund av att handläggaren inte 
gör barnet delaktig kan leda till att barnets behov 
inte tillgodoses.

Kontrollera om barnets delaktighet 
dokumenterats i genomförandeplan för 
placering.

Uppgifter om pågående placeringar tas 
fram av verksamhetschef vid två 
tillfällen per år och kontrolleras av 
SAS/Verksamhetsutvecklare.

Två gånger per år SAS/Verksamhetsutvecklare

IFO Förhandsbedömningar Alla barn ska få komma till tals i en 
förhandsbedömning.

Risken att barn inte kommer till tals i 
förhandsbedömningar på grund av att 
handläggare inte bokar samtal med dem kan leda 
till att barnperspektivet ej beaktas och felaktiga 
bedömningar kring om en utredning bör öppnas 
eller ej.

Kontrollera om barnet kommer till tals i 
förhandsbedömningar.

Uppgifter om vilka 
förhandsbedömningar som 
genomförts tas fram av 
verksamhetschef vid två tillfällen per 
år och ett visst antal väljs ut för 
kontroll.

Två gånger per år SAS/Verksamhetsutvecklare

Socialförvaltningen Granskning av antal skador och 
kostnader på förvaltningens bilar

Hanteras bilarna varsamt av personalen? Risken att personalen kör vårdslöst på grund av 
bristande kunskap om kommunens bilpolicy kan 
leda till person- och materiella skador.

Kontrollera antalet skador och hur stora 
kostnader dessa medför.

Uppgifter om antal skador och 
kostnader för socialförvaltningens bilar 
tas fram för en bestämd period under 
året.

En gång per år Ekonom 

Socialförvaltningen Genomförandeplan verkställighet Genomförandeplan enligt 
dokumentationsföreskrift ska finnas för varje 
insats.

Risken att insatser inte genomförs utifrån 
brukares behov på grund av bristfällig 
genomförandeplan kan leda till uteblivna eller 
otillräckliga insatser.

Kontrollera att genomförandeplan finns 
och följer allmänna råd.

Granskning av ett antal planer per 
enhet utifrån centralt framtagen 
granskningsnyckel. Enhetschef 
säkerställer att granskning genomförs 
och rapporterar resultat till 
SAS/Verksamhetsutvecklare.

En gång per år SAS/Verksamhetsutvecklare

HSL & Rehab Personal som inte är delegeringsbar Anställs delegeringsbar personal? Risken att omvårdnadspersonal inte kan få 
delegering på grund av bristande kompetens kan 
leda till konsekvenser för patienten.

Kontrollera andel personal utan 
delegering.

Samla in uppgifter från enhetschefer 
för omvårdnadspersonal inom 
äldreomsorgen.

En gång per år SAS/Verksamhetsutvecklare



 

Socialnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-18 
 

 

  
 

 

§ 16 Dnr 2022/00166 

Ansökan om förändring av kapacitetstak för privat 
utförare 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Socialnämnden föreslås besluta 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 fr o m 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 

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. 
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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 

 Tjänsteutlåtande, 2023-01-12 

 Ansökan om förändring av kapacitetstak för privat utförare, 2022-12-08 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Eva Olofsson, biträdande socialchef      

Systrarna Odh 
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 Socialnämnden 

Ansökan om förändring av kapacitetstak för privat 
utförare 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna Systrarna Odhs ansökan om att 

utöka sitt kapacitetstak till 7000 timmar/28 dagars period fr o m 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 fr o m 2023-04-01. 

Bakgrund 

Enligt förfrågningsunderlaget till kommunens LOV-system framgår att 

leverantören av hemtjänt 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 
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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 

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 

 Ansökan om ändrat kapacitetstak, 2022-12-08 

Beslutet ska skickas till 

 Systrarna Odh 

 Eva Olofsson 

 

 

Eva Olofsson 

Biträdande socialchef 
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Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till 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.  

Beslutsunderlag 

Delegationslistor 

Individ- och familjeomsorg – VIVA  241 

Äldreomsorg och funktionsnedsättning – VIVA  697 

Bostadsanpassningsbidrag 11 

Jämkning dubbla boendekostnader  

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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Beslutet ska skickas till 

Akt  

 

Carin Karlsson 

Nämndsekreterare 
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 Ingen mottagare angavs i guiden 
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Utbildnings/utvecklingsdagar socialnämnden 
Förslaget innebär att socialnämndens tre första sammanträdesdagar förlängs 
till tre heldagar med utbildning för nämndens ledamöter samt gemensamt 
arbete kring kommunens och nämndens mål. 
För att hålla nämndens ledamöter väl infomerade om verksamheterna så 
föreslås också att socialnämndens möte från hösten 2023, vid ett möte per 
termin förlängs till heldag då nämnden får besöka och få information om och 
av verksamheterna. Därtill kommer förvaltningen vid sammanträdena ha 
verksamhetsinformation såsom tidigare. 

25 januari 
9-11 Ordinarie sammanträde 
11-12 Magnus Schedin, socialnämndens ansvarsområden och 

verksamheter. 
13-14.30 Helena Broberg, förvaltningsjurist. Juridik runt 

socialnämndens ansvarsområden. 
15-16.30 Anneli Hedegård, Viktoria Olander. Ekonomi 
 

22 februari 
9-11 Ordinarie sammanträde 
11-12 Elisabeth Andersson, verksamhetschef MYHS 
13-14 Marie Gustafson, verksamhetschef äldreboenden 
14-15 John Wallberg, verksamhetschef funktionsnedsättning 
15.30-16.30 Ulf Johansson, verksamhetschef hemstöd 
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29 mars 
9-12 Ordinarie sammanträde (inkl kvalitetsbokslut och 

patientsäkerhetsberättelse).  
13-16.30 Kommunens och socialnämndens målarbete. Karin Stigner 
 

26 april 
9-12 Ordinarie sammanträde. Inklusive 1 tim  

verksamhetsinformation av Eva Olofsson, bitr. socialchef 
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Protokoll - förhandling enligt MBL § 11  


 


Tid: Tisdagen den 10 januari 2023   
 
Plats: Kontrollen, Ranliden, Falköping   
 
Parter: Falköpings kommun, Kommunal, Vision, SSR, Vårdförbundet, Sveriges         
arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna   


Närvarande: Eva Olofsson, Carin Karlsson, Karin Stigner, Johanna Lillerskog, Viktoria 
Olander, Annelie Hedegård, Oscar Persson, Tomas Folkerud, Kristina Leijon, 
Anna-Karin Eriksson, Helena Andersson, Emmelie Cavalli-Björkman.
  
  
 


 


§ 1 Arbetsgivaren har kallat till facklig förhandling enligt MBL § 11 med anledning 
av socialnämndens verksamhetsplan för åren 2023 – 2025 med budget för år 
2023. 


§ 2 Arbetstagarorganisationerna har ingen erinran. 


§ 3 Förhandlingen förklaras avslutad i enighet. 


 


 


Underskrifter 


Detta protokoll är digitalt signerat.  


För arbetsgivare 
Eva Olofsson, biträdande socialchef 


För arbetstagare 
Oscar Persson, Kommunal  
Kristina Leijon, Vision  
Anna-Karin Eriksson, SSR 
Tomas Folkerud, Vårdförbundet 
Emmelie Cavalli-Björkman, Sveriges Arbetsterapeuter 
Helena Andersson, Fysioterapeuterna 
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