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§ 60 Dnr 2018/00005 040 

Ekonomiuppföljning efter maj månad 

Socialnämndens beslut 
1. Informationen noteras till protokollet.      

Bakgrund 
Förvaltningen redovisar det ekonomiska läget efter maj månad.      
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Soc/ek            
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§ 61 Dnr 2018/00058 750 

Motion från Inger Lilja (V) om ett Falköping som värnar 
alla barn 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.       

Bakgrund 
Inger Lilja (V) med flera har väckt en motion om ett Falköping som värnar 
alla barn. Motionärerna yrkar att kommunen ingår ett Idéburet Offentligt 
Partnerskap (IOP) med de frivilligorganisationer som på olika sätt stöder de 
ensamkommande barnen samt att kommunen inrättar ett föreningsbidrag 
som uppgår till samma belopp som det tillfälliga kommunbidraget.  

Innan det är aktuellt med att undersöka förutsättningar för att ingå IOP med 
ideella organisationer bör ställningstaganden och förslag på nationell nivå 
om lagstiftning klarläggas. Om kommunen inrättar ett föreningsbidrag för 
det tillfälliga kommunbidraget så innebär det att socialnämnden saknar 
medel för att fullfölja det ansvar som nämnden åtog sig vid beslut om att gå 
på de ensamkommandes egen uppgivna ålder vid ankomsten till Sverige. 
Socialnämnden föreslår därför kommunstyrelsen att avslå motionen.   

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande är daterat 2018-05-07. 

Socialnämndens arbetsutskott har 2018-06-07, § 192, behandlat ärendet.  

Anteckning  
Iowan Hedendahl (V) antecknar till protokollet att (V) anser att motionen 
bör bifallas, framför allt i den del där det handlar om att ingå en IOP med 
frivilligorganisationer med ett stort intresse för saken.   
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KS            
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§ 62 Dnr 2018/00057 753 

Motion från Lena Sjödahl (M) om föreningsbidrag för 
fysisk aktivtet och social stimulans 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla motionen om att utreda och ta fram ett 
förslag på specifika bidrag till studieförbund, föreningar och 
civilsamhället för fysisk aktivitet och social stimulans till gruppen 70 år 
och äldre som bor i kommunen.   

Bakgrund 
Lena Sjödahl (M) har väckt en motion om föreningsbidrag för fysisk 
aktivitet och social stimulans för våra äldre. Kommunfullmäktige beslutade 
under § 51/2018 att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 
Kommunstyrelsen beslutade remittera motionen till socialnämnden samt 
kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 
 
Socialförvaltningen har upprättat ett tjänsteutlåtande 2018-05-18 i ärendet. I 
detta anförs bland annat att socialnämnden ser motionen som ett bra 
komplement för att främja hälsa och social samvaro för alla våra äldre i 
kommunen samt utveckling av pågående arbete enligt ovan för våra äldre 
med beviljade insatser inom socialförvaltningen. Motionen förslås bifallas.  

Socialnämndens arbetsutskott har 2018-06-07, § 191, behandlat ärendet.      

  

 

Paragrafen skickas till  
KS            



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8 (17) 
Sammanträdesdatum 

2018-06-20 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 63 Dnr 2018/00068 730 

Projekt Trygg hemgång 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar uppdra till socialförvaltningen att genomföra 
Projekt Trygg hemgång under perioden 2018-10-01 – 2019-09-30 (1 år) 
 
2. Socialnämnden beslutar att insatsen är kostnadsfri för brukaren 
under projekttiden.     

Bakgrund 
För att värna kvarboendeprincipen, undvika återinläggning till slutenvård 
och möte den nya Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård, står Falköpings kommun inför ett eventuellt 
införande av Trygg hemgång. Syftet är att ge brukare nödvändiga insatser i 
ordinärt boende med målet att skapa trygghet och hjälp till självständighet. 

Krav på projektet är att det leder till ökad självständighet med minskade 
insatser, minskade korttidsplatser, minskad vårdtid efter sjukhusvistelse, 
minskade återinläggningar samt minskade insatser av hemtjänst och 
hemsjukvård. Insatsen Trygg hemgång är, under projekttiden, avgiftsfri och 
kan beslutas för 2 veckor; antingen efter sjukhusvistelse eller vid ökat behov 
i hemmet. 

Insatsen ges av ett team bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut, 
sjukgymnast, biståndshandläggare, undersköterskor och chef/arbetsledare. 
Insatsen är att se som ett alternativ till att brukaren får beslut om plats på 
korttidsenheten. 

Inom två veckor, som också är utredningstid, görs en uppföljning där man 
säkerställer brukaren eventuella behov av fortsatta insatser. Här väljer även 
brukaren utförare av hemtjänstinsatser, om sådana beslutats, i de fall då 
brukaren inte redan har hemtjänst. Har de tidigare haft/valt utförare återgår 
insatserna till dem att utföra, på samma sätt som efter en plats på korttid. 
Riskanalys har gjorts och kritiska framgångsfaktorer är att målgruppen är för 
liten eller att uteblivna bonuseffekter leder till ökad kostnad för kommunen. 

Projektet kommer finansieras med centrala medel, 2 000 tkr, avsatta för 
verksamhetsprojekt. Dessa ska täcka extra lönekostnad för 
projektmedarbetare med 1 705 tkr, inventarier såsom bilar, datorer och 
telefoner med 200 tkr samt materialinköp och förbrukning med 70 tkr. En av 
de förväntad effekterna är färre korttidsplatser, vilket i sig ger en mindre 
kostnad. 

Projektet gäller under ett år. Beslut om eventuell förlängning av projekt eller 
permanentande sker i SN 2019, innan projektets utgång. 
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Tjänsteutlåtandet i ärendet är daterat 2018-05-09.  

Socialnämndens arbetsutskott har 2018-06-07, § 195, behandlat ärendet.      

     

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialchef  
Bitr. socialchef 
Avdelningschef Gem.avd. 
Enhetschef Rehab 
Soc/ek        



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10 (17) 
Sammanträdesdatum 

2018-06-20 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 64 Dnr 2018/00069 730 

Resursförstärkning i hemtjänsten 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att förstärka hemtjänsten med 3 300 000 kr per 

år från och med 1 september 2018,  

2. Resursförstärkningen ska fördelas mellan kommunala och privata 
utförare av hemtjänst i enlighet med den andel varje utförare har av 
hemtjänsten där avstämning sker löpande för varje kvartal, samt 

3. Syftet med resursförstärkningen är att ge utföraren möjlighet att 
förbättra arbetsätt och rutiner för att uppnå en bättre brukarplanering, 
bättre brukarkontinuitet och aktuella genomförandeplaner. Uppföljning 
kan komma att ske, t.ex. i det årliga kvalitetsbokslutet      

Bakgrund 
Från och med 1 september 2017 tillämpas ersättning för beställd tid för 
utförarna, den kommunala hemtjänsten och de fyra privata företag som utför 
hemtjänst enligt Lag om Valfrihetsystem, LOV, i kommunen. 
Biståndsenheten utreder och beslutar om de insatser som den enskilde 
brukaren har rätt att få hjälp med. Brukaren väljer vilken utförare denne ska 
ha för utförandet av insatserna. Biståndsenheten lägger beställningen till den 
valda utföraren för verkställighet och genomförande. 

Den beställda tiden bygger på schablontider för varje insats och ger varje 
utförare en ”påse med tid” som ska förvaltas för utförande av de insatser som 
beställts. Brukarens behov av stöd och hjälp ska tillgodoses av utföraren 
inom den totala tid som ges i beställningarna. Sammantaget behöver inte den 
beställda tiden bli utförd. Hur stor andel av beställda tiden som utförs är 
olika för olika utförare, beroende på vilka brukare utföraren har och vad 
deras behov är, och varierar över tiden. Ersättningen till utföraren är därav 
anpassad till detta. 

För utföraren blir det mycket fokus på att anpassa personalresurserna i 
förhållande till den resurs som åtgår för utförande hos brukaren. I 
timersättningen till utföraren ingår också s.k. kringtid, dvs ersättning för 
förflyttningstid, rapporteringstid, tid till APT, planeringstid och liknande. 
Personalen inom hemtjänsten upplever att det är en strikt planering av den 
tid som anges för utförande hos varje brukare och att det inte ger utrymme 
för rimliga brukartidsscheman. Arbetet upplevs stressande och därav föreslår 
förvaltningen i tjänsteutlåtande 2018-05-15 att hemtjänsten ges ett 
resurstillskott. Två olika alternativ anges. 

Förslaget förutsätter att socialnämnden årligen kompenseras i kommunens 
budget för att ge en resursförstärkning till hemtjänsten med 3 300 000 kr i 
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2018 års nivå. 

Socialnämndens arbetsutskott har 2018-06-07, § 189, behandlat ärendet.    

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Avdelningschef Hemtjänst 
Systrarna Odhs Hemtjänst AB 
Falans Hemtjänster AB 
TKMT 
Val av Omsorg Falköping AB 
Avdelningschef Gem.avd 
Utredningssekreterare            
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§ 65 Dnr 2018/00072 730 

Borttagande av delade turer inom äldreboenden 

Socialnämndens beslut 
1. Socialförvaltningen får i uppdrag att avveckla delade turer under 

vardagar inom äldreboendesidan. 

2. Kostnader för detta tas av de förvaltningsövergripande reserverna.       

Bakgrund 
Under senare år har det pågått ett mycket omfattande schemaläggningsarbete 
inom framförallt äldreboendesidan inom socialförvaltningen. Detta för att 
den personal som vill ska kunna arbeta heltid men samtidigt försöka hålla 
nere kostnadsutvecklingen som följer på ökad sysselsättningsgrad. 
Förvaltningen har sett hur allt fler vill gå upp i sysselsättningsgrad efter 
införandet av rätt till heltid och för att verksamheten ska få ihop det 
ekonomiskt så har antalet delade turer också ökat på vissa håll. Det är inte 
konsekvent på det sättet att samtliga boenden har fått allt fler delade turer 
utan detta styrs också av vilka önskemål medarbetare på olika boenden har. 

För många upplevs delade turer som ett icke önskvärt alternativ och som 
arbetsgivare försöker vi arbeta för att det ska undvikas. Förvaltningen har 
tittat på möjligheter och konsekvenser av att ta bort delade turer dels under 
vardagar och dels under helger. Det visar sig då att de ekonomiska 
konsekvenserna är svåröverblickbara eftersom det i så stor utsträckning är 
beroende av önskad sysselsättningsgrad och dessa ändras vid varje byte av 
personal på ett boende.  

Förvaltningen kunde dock konstatera att det tycks fullt möjligt att ta bort 
delade turer under vardagar med begränsade konsekvenser som följd. En 
beräkning som bygger på dagens situation skulle medföra en årlig 
kostnadsökning på mellan 700-750 tkr. För att få bort delade turer under 
helgen skulle krävas ett mycket stort antal nyanställningar vilket skulle leda 
till kostnadsökningar på många miljoner. 

Socialförvaltningen gör därför bedömningen att det i dagsläget är fullt 
rimligt att arbeta för att ta bort delade turer under vardagar men att det 
behövs avsättas medel för detta. Förslaget är att avsätta medel från de 
förvaltningsövergripande reserverna för att finansiera borttagande av delade 
turer under vardagar inom äldreboenden och att arbetet kommer äga rum 
under hösten 2018. 

Tjänsteutlåtandet är daterat 2018-05-31.  

Socialnämndens arbetsutskott har 2018-06-07, § 190, behandlat ärendet.    
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Paragrafen skickas till  
Avdelningschef Äbo 
Utredningssekreterare 
Förvaltningsekonom            
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§ 66 Dnr 2018/00071 753 

RSMH ansökan om föreningsbidrag 2018 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beviljar RSMH-Sesam Falköping 179 tkr i bidrag för 

2018.        

Bakgrund 
RSMH–Sesam Falköping har ansökt om 179 tkr i bidrag för 2018, varav 49 
tkr avser finansiering av 50% lönebidragsanställning. 

I enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige (i flerårsplan 2018-2020) 
ska hanteringen av bidrag till anhörig-, patient-, frivillig-, samt 
pensionärsföreningar under 2018 flyttas över från socialnämnden till kultur 
och fritidsnämnden. 

Undantagna från denna överflytt är de föreningar som har en verksamhet 
med tydligare koppling till socialnämndens ansvarsområden och där någon 
form av samarbetsavtal finns som tydligt anger mål/syfte, former samt 
budgetmässiga förutsättningar för samverkan. Av det följer att det då rört sig 
om storleksmässigt större belopp än vad som varit aktuellt vid 
föreningsbidrag. 

En sådan förening som socialnämnden lämnat större bidrag till är RSMH. 
Något samarbetsavtal är ännu inte tecknat med RSMH men förvaltningen 
avser att ta fram ett sådant förslag för beslut i socialnämnden under 
innevarande år med avsikt att gälla från och med 2019. Stödet till RSMH 
kommer då att arbetas in i budgeten och inte längre behandlas som separat 
bidragsärende. 

Efter granskning av föreliggande ansökningshandling föreslår förvaltningen i 
tjänsteutlåtande 2018-05-29 att ansökan ska bifallas. 

RSMH=Riksförbundet för social och mental hälsa.       

  

 

Paragrafen skickas till  
RSMH 
Soc/ek 
IFO           
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§ 67 Dnr 2018/00006 700 

Rapporter till socialnämnden  

Socialnämndens beslut 
1. Informationen noteras till protokollet.     

Rapporter 
Följande information lämnas till socialnämnden: 

 Information om fokusgrupper som ägt rum inom hemtjänsten där 
representanter från hemtjänstens arbetsgrupper deltagit. Diskussionerna 
har handlat om förutsättningarna för att utföra arbetet. Det har varit bra 
diskussioner och med de åtgärder som förvaltningen föreslagit med 
förstärkt brukarplanering så tror medlemmarna i fokusgrupperna att 
situationen kommer att förbättras. Den fortsatta planeringen innebär att 
alla hemtjänstgrupper kommer besökas under hösten där medverkande i 
fokusgrupperna kommer vara med och gå igenom de diskussioner som 
ägt rum. 

 Förvaltningen håller på att gå igenom tolkningar av den nya 
lagstiftningen kring ensamkommande för att klarlägga fortsatt 
tillvägagångssätt. 

 Planeringen inför sommaren ser bättre ut än för några veckor sedan. Det 
fattas fortfarande personal på några rader och förvaltningen räknar med 
att rekryteringen kommer få fortgå under hela sommaren. 

 Personalavdelningen har gjort en utredning kring förekomsten av 
arbetskläder inom  förvaltningarna. Personalutskottet har utifrån denna 
tagit beslut om att rekommendera nämnderna att utreda behovet av 
arbetskläder och kostnader i samband med detta. Förvaltningen kommer 
att återigen se över detta under hösten -18 utifrån gällande regelsystem. 

 Avtalet med Kvinnojouren Tranan är uppsagt för omförhandling. 

 Uppföljning av medicinrobot. Brukarna inte så positiva (teknikovana). 
Försöksperioden förlängd 3 månader. 

      

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialchefen            
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§ 68 Dnr 2018/00004 700 

Anmälan av delegationsbeslut  

Socialnämndens beslut 
1. Anmälan av delegationsbeslut noteras till protokollet.       

Bakgrund 
Beslut fattade enligt delegation under perioden 2018-05-01 till 2018-05-31 i 
följande områden/ärendegrupper: 

Individ- och familjeomsorg, 1136 st 

Äldreomsorg/Funktionsnedsättning, 297 st 

Dödboanmälan, 6 st 

Jämkning dubbla boendekostnader, 4 st 

Personalärenden, 23 st 

Bisyssla, 1 st 

Bostadsanpassning, 25 st 

Utdelning fonder, 4 st 
 
Socialnämndens arbetsutskott - protokoll 
2018-05-30, 2018-06-07, 2018-06-11 (extra) 
 

Handlingarna finns tillgängliga för socialnämnden på sammanträdet.       
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§ 69 Dnr 2018/00009 700 

För kännedom  

Socialnämndens beslut 
1. Informationen noteras till protokollet.      

Bakgrund 
Följande handlingar är utskickade till socialnämnden för kännedom: 

- IVO beslut 2018-05-22 (dnr 8.8.1-31791/2016-5) 

- IVO beslut 2018-06-01 (dnr 8.5-37871/2017-10) 

- IVO beslut 2018-06-04 (dnr 8.4.2-5157/2018-3) 

- Kultur- och fritidsnämnden beslut 2018-05-29, § 36, ang. 
överenskommelseprocess. 

- KF § 83/2018, beslut Driftram- och investeringsbudgetförflyttning. 

- KF § 85/2018, antagande av resepolicy för Falköpings kommun. 

- KF § 86/2018, Ändring av reglemente för färdtjänst.  

- KS personalutskott 2018-05-30, § 15. Rekommendation om inventering 
och implementering av arbetskläder.    

  

 

            


