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Socialnämnden fastställer verksamhetsplanen för år 2022-2024 med budget för år 2022.
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschefen mandat att omfördela potten för personalbudget samt interna kostnader inom ram avseende kostnader för hyror och städ
under 2022.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om flytt av budget mellan nämndens ramar, netto
604 tkr, från ramen för Individ- och familjeomsorg till ramen för Gemensamt, vård och omsorg.
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Inledning

Inledning
Syfte
Nämndens verksamhetsplan ska ha sin utgångspunkt
i årets budgetförutsättningar men även utifrån gällande policy och riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning.
I nämndens verksamhetsplan ska även eventuella
konsekvenser beskrivas utifrån ramarna från budgetförutsättningarna.
Nämndens uppdrag
Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd
med undantag för de uppgifter som kompetens- och
arbetslivsnämnden ansvarar för sedan den 1 maj
2021, såsom försörjningsstöd, övrigt ekonomiskt bistånd och dödsbohantering. Socialnämnden ska också
utföra kommunens uppgifter enligt lag (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS), utöva ledningen av den kommunala hälso- och
sjukvården samt ansvara för ensamkommande flyktingbarn enligt lag (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.
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Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är
tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
förordningar för verksamheten.
Under socialnämnden lyder socialförvaltningen.
Nämndens organisation
Socialnämnden är uppdelad i fyra verksamhetsområden. 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 verksamheter där hjälp och stöd kan ges utan ett formellt biståndsbeslut. En förvaltningsgemensam administration finns för att stödja förvaltningens verksamheter.
Ansvarig för förvaltningens samtliga verksamheter är
socialchef, som även har en stödfunktion i biträdande
socialchef.

Vision, mål och styrning

Vision, mål och styrning
Kommunens vision – det goda livet

Arbetet med att utveckla kommunens
arbete med hjälp av
Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar
kommunen
ställs inför är komplexa och agendan
kan vara ett verktyg
för att sortera, prioritera hitta synergieffekter och följa upp
resultatet av det arbete
kommunen gör.

Det goda livet är kommunens vision om det hållbara
samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även
för kommande generationer. Det goda livet bygger
på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare.
Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings kommun.
Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, inflytande och hälsa. När enskilda individer och grupper får möjlighet att påverka sin livskvalitet och utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av
medskapande som bidrar till meningsfullhet. Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda livet
för Falköpings kommuns invånare. Falköping tar ansvar för en gemensam framtid och en hållbar utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för kommunens invånare och för kommande generationer.
Viljan är att driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle,
där naturens och de mänskliga resurserna används
medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och
villkoren med planetens absoluta gränser, ekosystem
och naturens resurser. Ekonomin är ett medel för att
skapa social hållbarhet. Det är själva målsättningen
med det dynamiska och rättvisa samhället där de
mänskliga behoven uppfylls. Kommunen ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen. Falköping ska vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – nu och i framtiden.
Kommunen som organisation är till för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist
och lika, att relationer kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att goda resultat uppnås
genom effektivitet, tillit och samverkan.
Agenda 2030
Kommunens vision om det goda livet, med de tre
hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade målen
hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030.
Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen,
stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och
fredliga samhällen. Genom att koppla de globala målens ikoner till kommunens övergripande mål stärks
styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommunens övergripande mål, det lokala målet om fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi vara styrande för att kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till invånarna.
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Socialstyrelsen.se
Välfärdsutmaningarna på bästa sändningstid - SKR

Nämndens omvärdsanalys
Antalet personer som är 80 år eller äldre beräknas under de närmaste tio åren öka med cirka 50 procent.
Samtidigt går olika grupper i samhället mot ökade
skillnader i socioekonomisk status1. För att klara välfärdsutmaningen behöver en halv miljon medarbetare
rekryteras till välfärdssektorn nationellt 2. Resursoptimering och effektivisering blir allt mer betydelsefullt,
då konkurrensen om arbetskraften förutspås hårdna
de kommande åren och välfärdsteknik är en viktig
faktor för att åstadkomma detta. För att åstadkomma
ökad kvalitet, bättre tillgänglighet och effektivare resursutnyttjande krävs även en förändring av den
struktur och det sätt som exempelvis hälso- och sjukvård är organiserat på.
Socialt och ekonomiskt utsatta grupper, såsom exempelvis våldsutsatta och personer med beroende- och
missbruksproblematik, har på flera sätt en sämre psykisk hälsa än andra. Den ökande ohälsan bland unga
har blivit en folkhälsofråga och en trend som behöver
vändas. Enligt Socialstyrelsen har orosanmälningar
gällande barn som far illa ökat med fem procent under
coronapandemin i 56 undersökta kommuner. Andelen
som varit placerad någon gång under uppväxten låg
länge stabil, runt 4 procent i befolkningen, men har
under senare år stigit till runt 5 procent i befolkningen
till följd av att tonårsplaceringarna ökat. I Socialstyrelsens Öppna jämförelser 20203 framgår att det finns
tydliga samband mellan att vara placerad och ha
sämre studieresultat än barn som inte är placerade.
Många barn som är placerade får inte fullständiga betyg när de går ur grundskolan. Därmed har placerade
barn generellt sämre förutsättningar till ett gott och
självständigt liv.
Det är viktigt att den hjälp som erbjuds människor
inom verksamhet socialtjänst är behovsanpassad, tillgänglig och effektiv. För att säkerställa detta behöver
gemensamma bedömningar, planeringar och uppföljningar göras i större utsträckning än vad som sker
Öppna jämförelser 2020 – placerade barns utbildning och hälsa
(socialstyrelsen.se)
3
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idag. Risken är annars 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 utvecklas för
att stärka människors egenmakt, såsom olika e-tjänster och digitala möten. För att möta enskildas önskemål på tillgänglighet kommer användandet av digitala
hjälpmedel bli en förutsättning.
Sammantaget finns det både möjligheter och utmaningar inför framtiden. Det viktigaste bedöms emellertid vara kommunernas förmåga att samverka
bredare, kunna ställa om snabbare och hitta olika
former för resursoptimering och effektivisering.
Politisk prioritering
I förarbetet till flerårsplan för år 2022-2024 har den
styrande politiska majoriteten identifierat följande fokusområden:





Arbetsmarknad
Digitalisering
Klimat
Trygghet

Till de tre första fokusområdena finns strategier som
ska fungera som verktyg i arbetet med fokusområdena. Arbetet med fokusområden ska genomsyra alla
fyra målen övergripande mål.
Nämndernas mål
Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommunfullmäktiges mål bryta ner de fyra övergripande målen
till olika nämndspecifika delmål. Nämnderna kan
också välja att arbeta med kommunfullmäktiges mål
utan att bryta ner målen.
Socialnämnden har valt att inte ha några specifika
delmål, utan arbetar med mål 1 och mål 4. Inom målen har olika framåtriktade aktiviteter tagits fram genom dialogbaserad uppföljning. Dessa aktiviteter presenteras i tabellform i verksamhetsplanen. Anledningen är att det ska bli enkelt att följa upp progressionen över tid. I varje tabell som nämnden presenterar
under respektive mål synliggörs kopplingen till den
politiska prioriteringen med följande färgkodning;
Arbetsmarknad
Digitalisering
Klimat
Trygghet
Således ska arbetet vara transparent gentemot fokusområdena.
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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

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

Planerad aktivitet

Syfte och beskrivning

Förväntad effekt

Ansvarig

Fortsatt arbete med implementeringen av barnkonventionen.

Utbildning barnkonventionen samt att de enheter som arbetar direkt eller indirekt med
barn genomgår nämndens anpassning av
”Barnrättsresan” framtagen av Barnombudsmannen. Identifiera aktiviteter för att säkerställa barnperspektivet i tillämpningen av
LSS.

Stärkt barnrättsperspektiv i all
verksamhet inom förvaltningen.

Övergripande

Stärka samverkan internt mellan
enheter och yrkesprofessioner inom
förvaltningen för att optimera de insatser som erbjuds.

Utforma likriktade arbetssätt och samverkansformer 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.

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/enhet.

Övergripande

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

Övergripande

Koppling till
Agenda 2030

Ex. hitta hemmaplanslösningar för barn som
behöver placeras utanför hemmet, öka utbudet
av aktiviteter inom socialpsykiatrin, hitta
likriktade arbetssätt i de frågor som berör både
insatser utifrån hälso- och sjukvårdslagen
(HSL) och socialtjänstlagen (SoL) inom exempelvis äldreboende.
Stärka samverkan mellan socialförvaltningen och andra förvaltningar
för att nå synergieffekter.

Utforma arbetssätt för systematisk samverkan
där tätare dialog mellan olika yrkeskategorier
förs, ex. tätare samverkan i barnärenden mellan skola och verksamhet MYHS.
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Utreda förutsättningar för kompetenshöjande insatser inom området
kring psykisk ohälsa hos äldre.

Fortsatt planering för hur utbildning i första
hjälpen vid psykisk ohälsa kan användas 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 lågtröskelverksamhet
utifrån ny socialtjänstlag.

Identifiera sätt att resursoptimera och bredda
den förebyggande verksamheten, ex. kompetensutveckling för att certifiera personal i evidensbaserade metoder och utöka 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.

MYHS

Utveckla arbetet vidare med ”Agera
mera” (frivilligverksamhet).

Socialförvaltningen i samverkan med kulturoch 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.

Verksamhet
hemstöd

Köpa in flergångsprodukter i stället för engångsprodukter. Fortsätta process tillsammans
med kostenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen för att minska matsvinn.

Successivt minska verksamhetens klimatpåverkan.

Fortsätta arbeta med resurssmart
äldreboende

Motverka ensamheten och isoleringen.

Verksamhet
äldreboende

Kommentar till prioriterade aktiviteter
Samverkan behöver stärkas både internt och externt för att öka förutsättningarna för
ett gott liv för varje Falköpingsbo. När socialtjänsten samverkar effektivt kan synergieffekter och en mer sammanhållen vård- och omsorgskedja nås. Systematik kring
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gemensamma bedömningar, planeringar och uppföljningar behöver skapas och ett
särskilt fokus behöver riktas mot den ökade andel placerade barn.

En oroväckande trend, särskilt med hänsyn till Barnkonventionen, är att antal barnplaceringar har ökat över flera års tid. Ingen förändring kan heller skönjas. Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för placerade barn senare i livet är hur de lyckas
i skolan. Ett tätare samarbete med skolan behövs därför, för att tidigt kunna identifiera och snabbt kunna erbjuda familjer insats, innan situationen blir så ohållbar att
barnet behöver placeras utanför hemmet. Utökad så kallad lågtröskelverksamhet,
som erbjuds utan att föregås av biståndsbedömning, kan öka motivationen hos familjer att söka stöd hos socialtjänsten i ett tidigare skede. För barn som ändock behöver placeras utanför sitt hem behöver fler ”hemmaplanslösningar” identifieras som

motsvarar barnets behov. Att arbeta med barnet i sitt eget sammanhang ger förutsättningar för hållbara sociala lösningar.
En annan prioriterad grupp är äldre människor som upplever en ökad grad av psykisk
ohälsa och ensamhet. Insatser kommer därför genomföras för att stärka frivilligverksamheten riktad till äldre samt skapa förutsättningar för äldre att exempelvis kunna
öka sin digitala kompetens för att stärka målgruppens inkludering i samhället.
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en
tillitsbaserad 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 socialtjänstens samt den kommunala hälso- och sjukvårdens område.
Förväntad effekt
Ansvarig
Koppling till
verksamhet
Agenda 2030

Planerad aktivitet

Syfte och beskrivning

Förbättrad och
effektiviserad dokumentation.

Kvalitetshöjande insatser vad gäller utformningen
av dokumentation (både SoL/LSS och HSL). Systematisera arbetet med journalgranskning. Utveckla
och införa dokumentation i mobil (ex. inom verksamhet hemstöd).

Minskad administrativ tid och mer tid hos
enskild brukare/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 lokaler.

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

Bättre nyttjande av resurser utifrån miljö
och hållbarhetsperspektiv.

Övergripande

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

Övergripande

Sammanslagning av enheter för att optimera arbetstid *(ex. boendestöd, verksamhet hemstöd och
sysselsättningen inom verksamhet funktionsnedsättning).
Arbete mot en digitaliserad
socialtjänst.

Utforma e-tjänster såsom exempelvis tidsbokning
på kommunens hemsida samt vidga information om
vilka stödinsatser som finns att ta del av. Utvidga
möjligheten till elektronisk självservice för enskilda
som söker stöd och hjälp.
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Effektiv handläggning och transparens
gentemot den enskilde. Minskad miljöpå-

E-arkiv, Medborgartjänst i verksamhetssystemet,
automatisering av handläggning, minskad pappershantering. Införa IntraPhone på korttid/växelvård.

verkan. Höjd kvalitet genom att biståndsbedömda insatser säkras, samt tidseffektivt
arbete på korttid och växelvården.

Efterforska vad utförarverksamheterna behöver för tekniska
hjälpmedel framöver för att på
ett strategiskt sätt möta välfärdsutmaningarna.

Arbeta i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp
med representanter från verksamheterna som följer
området och föreslår tekniska lösningar.

Större utveckling och involvering av mer
teknik i verksamheten. Möjliggöra för
brukare/patienter att klara sig självständigt
längre i sitt eget boende.

Verksamhet
äldreboende,
hemstöd och
funktionsnedsättning.

Identifiera teknikstöd för äldre
för att förebygga ensamhet, öka
delaktighet och självständighet.

Följa upp tjänsten ”Digital fixare” (en person som
är anställd för att komma ut till brukare och visa hur
teknik kan användas i ett brett perspektiv). Syftet är
att skapa förutsättningar för inkludering i samhället
för äldre och funktionsnedsatta.

Ökad känsla av inkludering i samhället och
lättare tillgång till samhällstjänster.

Verksamhet
äldreboende,
hemstöd och
funktionsnedsättning.

Införa Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) i
verksamheten.

Öka kompetensen inom förvaltningen genom deltagande i praktisk utbildning i ISU där pilot genomförs inom korttidsboende för äldre.

En samlad bild över resultat av insatser för
olika målgrupper.

Verksamhet
MYHS i
samverkan
med
verkställighet.

Genomföra kompetenshöjande
insatser utifrån äldreomsorgslyftet.

Kompetenshöjning inom demens, psykiatri och bemötande, möjlighet för personal att läsa YH-utbildningar. Om förutsättning ges inom äldreomsorgslyftet även genomföra grundutbildning för omvårdnadspersonal.

Ökad kvalitet kring de brukare som har en
demenssjukdom. Ökad trygghet i omvårdnadspersonalens yrkesroll vid utmanande
situationer.

Verksamhet
äldreboende
och hemstöd

Ökad brukarmedverkan inom
äldreboende.

Prova delaktighetsmodellen för att arbeta med resultatet av den nationella brukarundersökningen.

Skapa dialog kring förväntningar på verksamheten hos brukare och anhöriga (kring
exempelvis sociala aktiviteter) för att tydliggöra vilka förbättringsområden verksamheten behöver fokusera på.

Verksamhet
äldreboende

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

Följa erfarenheter av IntraPhone inom korttiden
samt S:t Olofsgatan 11 för eventuell bred implementering inom äldreboende.

Likvärdig kvalitet inom äldreboendeverksamheten samt effektiv användning av
personalresurser.

Verksamhet
äldreboende
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Utforma arbetssätt för en
professionell kontakt som följer
brukare/patient genom de
insatser som denne får inom
förvaltningen.

Berörda verksamheter utreder förutsättningar 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 bollas runt
mellan verksamheter och professioner.

Övergripande

Kommentar till prioriterade aktiviteter
Utifrån begränsade ekonomiska ramar och den kommande välfärdsutmaningen blir
det allt viktigare att resursoptimera både vad gäller personal, lokaler och arbetssätt.
Att säkerställa att rätt insatser utförs vid rätt tidpunkt och av rätt
yrkeskategori med rätt kompetens utifrån givet behov kommer vara av än större vikt
i framtiden när andelen i behov av insatser förväntas öka. Vidare stiger brukares,
anhörigas och allmänhetens förväntningar på vården och omsorgen. Dessa förväntningar kan vara utmanande att tillmötesgå utifrån de resurser som finns tillgängliga.
När förväntningar inte infrias finns det risk för att missnöje sprider sig. Därför är
det av vikt att se över arbetssätt och personalplanering samt tydliggöra vilka förväntningar som kan vara rimliga att ha utifrån given resurstilldelning. Detta hänger
också samman med att ta större steg vad gäller de möjligheter som digitaliseringen
ger. I de fall välfärdsteknik kan användas bör arbetssätt utvecklas där detta inkorporeras. Även verksamheternas miljöpåverkan behöver minska i framtiden.
Vård- och omsorgsverksamheternas förutsättningar att bedriva verksamhet har under det senaste året ställts på sin spets och både medarbetares och chefers villkor har
utmanats. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har undersökt förutsättningar
för chefer i kommunal vård och omsorg att utöva sitt uppdrag. I rapport 2021:3
konstateras att ”Förutsättningarna kan skilja sig åt mellan kommuner, verksamhetsområden och chefsnivåer. Något som verkar gälla för alla verksamhets- och chefsnivåer är att cheferna har komplexa uppdrag och ofta slits mellan administrativt
arbete, verksamhetsutveckling och kontakten med medarbetare samtidigt som de
ofta saknar tillräckliga stödfunktioner och arbetar under hård ekonomisk press.
Svårigheter med kompetensförsörjning återfinns inom alla verksamhetsområden.
Det framstår mycket tydligt för verksamhetsnära chefer inom äldreomsorgen som
generellt har många medarbetare samtidigt som det är svårt att både rekrytera och
behålla personal med rätt kompetens. Förutsättningarna tycks generellt vara betydligt sämre för chefer i den traditionellt kvinnodominerade vården och omsorgen än
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för chefer i traditionellt manligt dominerade verksamheter inom kommunal förvaltning. Vår datainsamling pågick under covid-19-pandemin som inneburit nya prövningar för vården och omsorgen. Samtidigt visar våra undersökningar att bristerna
i chefernas förutsättningar till stora delar är desamma som påvisats under flera år
i många tidigare studier.”
Vad som beskrivs ovan är väl känt sedan tidigare och situationen riskerar att eskalera när välfärdsuppdraget blir än mer komplext. Socialförvaltningen ser därför behov av att minska antalet medarbetare per chef på de mest utsatta områdena alternativt införa stödfunktioner kring cheferna, så att de kan avlastas vissa arbetsuppgifter.

vision, mål och styrning

Kommunens uppföljningsarbete

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska
samspela med de resurser som kommunen råder över.
Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.
Uppföljningsarbete
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och
ekonomisk tilldelning genom budget.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och
analys av resultat. Kommunen har initierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och
ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt
skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra
övergripande mål görs som en samlad bedömning av
måluppfyllelse och baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för
indikatorer, uppföljning av strategier och andra styrdokument samt effekter av olika insatser. Syftet är att
få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt
av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse
följt av identifierade utvecklingsområden.
Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar
som krävs för att bidra till utveckling.
Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.
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Planeringsförutsättningar
Verksamhetsplanering
Verksamhetsplanering
Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och
långsiktighet i hur trender och förändringar påverkar
möjligheterna med att skapa det Goda Livet i Falköping. Genom att bevaka trender och osäkerheter i omvärlden skapas en förståelse och handlingsberedskap
i den kommunala organisationen och fungerar som
underlag för strategiska frågor i flerårsplanen.
Under pandemin har det blivit än mer tydligt hur en
sammankopplad värld ökar den globala sårbarheten.
Det som händer i övriga världen får snabbt konsekvenser även lokalt.
Verksamhetsmässiga risker och osäkerheter i
verksamhetsplanen
De sex megatrenderna globalisering, demografi, individualisering, urbanisering, klimatförändring, teknikutveckling som identifierats i tidigare flerårsplan
kvarstår. Det är förändringskrafterna som starkt påverkar såväl Sverige som övriga världen. Förändringar som kan utgöra möjligheter, hot eller både och.
Oavsett behövs strategier för att möta förändringarna
och då dra fördelar av dem.
Verksamheten i absoluta tal
Antalet brukare/månad är ett genomsnitt. Brukare/månad och hemtjänsttimmar/månad innehåller
båda insatser inom SoL och delegerad HSL och utförs
av den kommunala hemtjänsten. Antalet brukare förändras med cirka 1% per år utifrån befolkningsförändringen.
Antalet platser i särskilda boenden framgår av tabellen nedan. Under planeringsperioden kommer ombyggnationen av Frökindsgården bli klar där antalet
platser minskar till 27 äldreboendeplatser och Elvagården görs om till demensboende med 15 platser.
Antalet personer med personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) har minskat. 2020 fanns
77 personer med beslut om assistans enligt SFB.
Nyckeltal
Falköpings kommun har en relativt sett hög kostnad
för äldreboenden, men sett till kostnad per plats ligger
Falköping lågt i jämförelse med alla kommuner. Falköping redovisar ett högt antal platser i särskilt boende i jämförelse med alla kommuner. 4 Tabellen nedan visar kostnaden för äldreomsorg, kr/inv 80+.
4

Kolada 2019
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Anledningen till att trenden för äldreomsorgskostnaden gått ner för Falköping de senaste åren kommer sig
av ett systematiskt förbättringsarbete inom hemtjänsten och den kommunala delegerade hälso- och sjukvården.
Antal personer med boende enligt LSS (gruppboende) har haft en ökande trend. Om trenden håller i
sig betyder det ett behov av nya gruppboenden. I den
långsiktiga investeringsplanen aviserar nämnden ett
eventuellt framtida behov om gruppen ökar. Under
2022 räknar socialförvaltningen med att kunna bedöma huruvida fler platser behövs. Trenden är att Försäkringskassan gör hårdare bedömningar för en enskild att få beviljat assistans. Kommunens utförare av
assistans enligt SFB redovisar ett underskott. Anledningen är diskrepans mellan ersättningen för statligt
finansierade timmar i tillägg till kommunens eget
budgettillskott och den faktiska kostnaden.
Antal placerade barn och vuxna kommer att följas
upp framåt. På grund av att socialförvaltningen har
infört ett nytt verksamhetssystem har dessa uppgifter
inte kunnat tas fram på ett tillförlitligt sätt. När införandet av det nya verksamhetssystemet är helt klart
och uppgifter kring placerade barn och vuxna finns
tillgängliga kommer nyckeltalen presenteras.

Planeringsförutsättningar

Figur 1 - Kostnad för äldreomsorg, kr/invånare 80+.

VERKSAMHETSPLANERING
Äldreomsorg
Antal brukare
Antal hemtjänsttimmar
Antal SÄBO-platser

BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN 2023

PLAN 2024

840/mån
23 000
tim/mån
369

840/mån
23 000
tim/mån
350

840/mån
23 000
tim/mån
350

840/mån
23 000
tim/mån
350

Verksamhetsplan för år 2022-2024 I Socialnämnden I 13

Planeringsförutsättningar

Personalplanering
Personalplanering
Antalet anställda nationellt i välfärden, inklusive privata utförare, beräknas behöva öka med cirka
132.000 under perioden 2019–2029 och utöver det
tillkommer 336.000 pensionsavgångar under samma
period, om inget förändras.5

Kompetensförsörjning
Under förutsättning att statsbidrag kommer utgå för
äldreomsorgslyftet även för 2022 kommer förvaltningen fortsätta sina satsningar att erbjuda anställningar under utbildningstid.

Pensionsprognosen för socialförvaltningen totalt visar att 83 medarbetare beräknas gå i pension under
perioden 2022-2024.

Socialförvaltningen samverkar med Kompetens och
arbetlivsförvaltningen inom ramen för Vård och omsorgscollege kring behovet av att förstärka språkkompetensen. Under 2022 handlar det om insatser
innan start på omvårdnadsprogrammet samt insatser
under utbildningstiden.

Falköping har hög andel utbildade undersköterskor.
Fortlöpande sker utbildning inom handledning, demensvård och psykiatri för de som jobbar brukarnära.

Förvaltningen har tecknat ett avtal med Vårdförbundet kring möjlighet för sjuksköterskor att specialistutbilda sig under arbetstid. Planen är att detta ska
kunna träda ikraft under 2022.

I särskilda boenden är det måttet personaltäthet som
styr planering. Genomsnittet ligger budgetmässigt
på cirka 0,63 årsarbetare dagtid per plats, men utfallet ligger något högre, 0,64 per plats. Anledningen är
att sysselsättningsgraden kontinuerligt har ökat sedan införandet av rätten till heltid. Ökningen har inte
finansierats genom ramtillskott.

Personalplaneringsmässiga
risker
osäkerheter i verksamhetsplanen

Socialförvaltningen ser stora kvardröjande effekter
av
pandemin,
framförallt
inom
hemtjänstverksamheten.
Frånvaron
inom
verksamheten har inte minskat utan snarare ökat
under hösten 2021.

Inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) har det de
senaste åren varit en högre omsättning av såväl medarbetare som chefer än vad som är önskvärt. Situationen är inte unik för Falköping utan har delats av
många kommuner. För att rekrytera och behålla personal kommer flera insatser genomföras i syfte att
stärka arbetsgivarens attraktivitet. Insatser som fortgår är introduktionsprogram för nya socialsekreterare, erbjudande om programmet Yrkesresan för
handläggare inom barn- och ungdomsvården, traineeprogram, handledning för samtliga medarbetare,
strukturerad planering för utbildningar under året
samt fortsatt arbete med auskultation under året. Arbetet kommer att utvecklas även gentemot seniora/erfarna medarbetare, i syfte att dessa ska uppfatta arbetsplatsen som attraktiv.

PERSONALPLANERING

Årsarbetare
Pensionsavgångar

5

Satsningarna
som
redovisas
under
kompetensförsörjning är ett led i att arbeta med detta.
Det är förvaltningens upplevelse att rörligheten ökat
och att flera hoppat av jobb inom vårdsektorn till
förmån för andra utomkommunala sektorer.

Utfall
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

1 224

1 224

1 214

1 214

41

19

34

30

SKR, Möt kompetensutmaningen, rapport 2020
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Ekonomiska förutsättningar
Tilldelade ekonomiska resurser för 2022-2024
Netto har socialnämnden fått minskade ramar inför
2022. Detta ska hanteras i en situation där kostnadsläget har ökat, inte minst på grund av pandemin. Effekten inom ramen för Gemensamt, vård och omsorg
(GVO) blir att förvaltningen, för att möta effektiviseringskraven, kommer att ta bort centrala reservmedel, minska en tjänst inom gruppbostäder LSS samt
minska personal inom korttid/växelvård genom ändrat arbetssätt. IFOs ram har varit otillräcklig under
flera år och budget för 2022 kommer inte att täcka de
placeringsbehov som är kända, än mindre räcka till
nya beslut om placeringar.

demografimodellen, åldersgruppen 19 – 64 år ingår
inte.
- 1-5 år
- 6-15 år
- 16-18 år
- +65 år
Förändringen i respektive åldersgrupp multipliceras
sedan med kommunens nettokostnad, enligt räkenskapssammandraget för år 2018, uppräknat med förväntad prisutveckling till år 2022.

Riktade medel i flerårsplan
Under förutsättning att den budget som föreslagits av
regeringen håller för 2022 kommer det finnas möjligheter att söka riktade statsbidrag för socialnämndens verksamheter. Statsbidragen är oftast behäftade
med villkor för användning och krav på såväl återredovisning som återbetalning om de inte har använts
korrekt. Inga sådana medel har lagts in som ett tillskott i socialnämndens ramar för 2022.
Ekonomiska
risker
verksamhetsplanen

och

osäkerheter

i

Från den 1 april 2022 ändras heltidsmåttet för nattarbete. En beräkning inom samtliga verksamhetsområden indikerar en ökad kostnad kring 3,5 miljoner
kronor på helårsbasis. Inget tillskott har skett i nämndens ram för detta.
Pandemin påverkar fortfarande verksamheterna och
det är svårt att förutse vilken ekonomisk effekt det
kommer att ge under 2022.
Demografimodell
Falköpings kommuns demografimodell baseras på
förändringar i budget mellan budgetåren i respektive
åldersgrupp. Tabellen utgår ifrån antal invånare
2021 i de åldersgrupper som ger en justering enligt
RAMFÖRÄNDRINGAR

Nettokostnader
För att kompensera nämnder utifrån prisökningar används Sveriges kommuner och regioner (SKR) modell för prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
för övrig förbrukning, vilket för år 2022 beräknas till
2,0%. Förändringen avser nämndens nettokostnad,
alltså resultatet av nämndens kostnader minus intäkter räknas upp. Nämnder som till stor del finansieras
av statliga bidrag eller andra intäkter riskerar därför
att inte få någon uppräkning av sina nettokostnader,
eftersom modellen baseras på att även intäkterna bör
öka i samma nivå som kostnaderna.
Driftskonsekvenser av investeringar
I flerårsplan för år 2022-2024 finns kommunens
fleråriga investeringsprojekt specificerade. I resursfördelningen ges respektive nämnd som är inblandad
i investeringen en kompensation utifrån det projektdirektiv som finns framtaget, om inget annat anges i
projektdirektivet. Eventuella avvikelser mellan medlen som fördelas igenom resursfördelningen och
verkligt utfall kan behöva justeras i kommande budgetar. I detta ingår inte kompensation för kapitalkostnader.
GRUND
2022

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

41 448

-3 300

-5 900

0

8 400
-2 000
3 100
-15 500

8 200
0
2 300
-17 700

8 600
0
8 600
-26 200

-841 000

-856 400

-874 000

Påverkan budgetram
Volymer & verksamhetsförändring
Omställning
Politisk justering
Påverkan budgetram
Generell intäkt-/kostnadstäckning
BUDGETRAM

41 448

-828 586
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Nämndernas ramar kommer även under budgetperioden justeras med årets löneöversyn och kapitalkostnader som ännu inte är klara.

Övriga justeringar
Med anledning av flytten till Ranliden behöver ramarna justeras. Flytten har medfört behov av att föra
över medel för två administrativa tjänster och ett antal leasingbilar från IFO till GVO. En del av hyran
för kontoren på Ranliden behöver flyttas från GVO
till IFO. Netto handlar detta om 604 tkr.

RAMFÖRÄNDRINGAR

GRUND
2022

BUDGET
2022

PLAN
2023

41 448

-3 300

Ingen av ovanstående justeringar kommer dock ha
någon påverkan på kommunens resultat då kostnaden finns budgeterad under centrala poster eller
inom finansen.

PLAN
2024

Påverk an budgetram
Volymer & verksamhetsförändring
Omställning
Politisk justering
Påverkan budgetram
Generell intäkt-/kostnadstäckning
BUDGETRAM

41 448

-828 586

-5 900

0

400
000
100
000

8 200
0
2 300
-17 800

8 600
0
8 600
-26 200

-840 500

-856 000

-873 600

8
-2
3
-15

Ekonomiska
underlag
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Resultatbudget
BUDGET
2021

BUDGET
2022

Avgifter mm

40 646

40 646

Statsbidrag

5 862

5 862

Övriga intäkter

81 201

152 795

Interna intäkter

85 342

82 519

213 051,0

281 822

Personalkostnader

-696 011

-707 200

Verksamhetskostnader

RESULTATBUDGET (TKR)

PLAN
2023

PLAN
2024

0

0

Intäk ter

Summa intäkter
Kostnader

-182 890

-234 718

Kapitalkostnader

-4 730

-4 730

Interna kostnader

-170 944

-176 174

-1 054 575

-1 122 822

0

0

-841 524

-841 000

-856 400

-874 000

Summa kostnader
NÄMNDENS RESULTAT

Nämndens övergripande
perioden år 2022-2024

resultatbudget

för

Socialnämndens två ramar har justerats med minskade medel på 1% för effektivisering, tillägg för volymförändringar, generella uppräkningar för intäktsoch kostnadsökningar samt en politisk justering avseende förstärkning av öppen dagverksamhet i syfte att
motverka ensamhet bland äldre.

Resultatbudgets
verksamhet

påverkan

på

nuvarande

Socialnämnden jobbar kontinuerligt med att se över
arbetssätt och planera för verksamhetsförändringar
för att anpassa verksamheten till beslutade ekonomiska ramar.
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Socialnämndens verksamhetsbudget
BUDGET
2021

VERKSAMHETSBUDGET (TKR)

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

-710 800

-725 800

Budget för Gemensamt, Vård och omsorg
Särskilda boenden för äldre
Hemtjänst Biståndsenheten

- 203 386 -202 089
-90 469
- 89 532

Hemtjänst kommunens utförare

-

0

Boendestöd

-

11 011

-10 874

Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet

-

27 538

-29 373

Resursverksamhet

-

2 987

-3 040

Sjuksköterskor

-

59 291

-58 677

Rehabenheten, hjälpmedel

-

19 200

-18 669

Bostadsanpassning

-

2 489

-2 475

Funktionsnedsättning - Assistans

-

38 087

-37 734

Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende

-

65 967

-67 812

Funktionsnedsättning övrigt

-

80 522

-82 448

Förvaltningsgemensamt

-

33 566

-39 791

Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer

-

Summa Gemensamt, Vård och omsorg

-53 349
51 111
-684 686 -696 800

Budget för Individ- och familjeomsorg
Personal- och övriga kostnader

-

46 418

-43 406

Verksamhetskostnader Barn

-

33 757

-33 757

Verksamhetskostnader Vuxna

-

3 055

-3 055

Verksamhetskostnader LSS

-

28 734

-28 734

Verksamhetskostnader Socialpsyk

-

3 698

-3 698

Verksamhetskostnader Våld i nära relationer

-

2 295

-2 295

Verksamhetskostnader Ekonomi

-

9 621

0

Insatser riktade mot familjer och vuxna

-

19 337

-16 733

Insatser riktade mot ungdomar

-

9 923

-12 522

Ensamkommande barn
Summa Individ- och familjeomsorg
SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSRESULTAT

0

-156 838

-144 200

-145 600

-148 200

-841 524

-841 000

-856 400

-874 000

Ramen för GVO har inför 2022 ålagts en effektivisering på 1,0% (6,6 miljoner kronor) och till 2023
1,5% (9,8 miljoner kronor). Effektiviseringen är beräknad på nettobudget varje år.

2021 har heltidsmodellen med rörlig tid tagits bort i
syfte att bemanna bättre utifrån brukarnas behov.

Verksamhet särskilda boenden för äldre

Verksamhetsområdet omfattar hemtjänst av kommunens utförare, boendestöd, larm- och nattpatrull,
dagverksamhet, Trygg hemgångsteam och korttid/växelvård. Kommunens utförare av hemtjänst
omfattas av Lagen om Valfrihetssystem (LOV) och
får ersättning enligt schablon för beställd tid. De
verkställer cirka 250.000 timmar varje år hos runt
550 brukare. Verksamheten har fått ett tillskott 2022
på 2,0 miljoner kronor för att förstärka öppen dagverksamhet i syfte att minska ensamhet bland äldre.

Verksamhetsområdet omfattar särskilda boenden för
äldre och resursverksamhet. Särskilda boendens
budget består till 80 procent av personalkostnader.
Under planeringsperioden kommer antalet platser
minska med 19, vilket beskrivits ovan. Enheter med
små avdelningar (7 brukare) har svårare att klara
budgeten med de satta målen för personaltäthet. Inarbetad besparing på 2,4 miljoner kronor 2022 avser
ett ändrat arbetssätt inom korttid/växelvård. Under
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Verksamhet Hemstöd

Ekonomiska underlag

Verksamhet Funktionsnedsättning
Verksamhetsområdet omfattar assistans enligt LSS
och SFB, ledsagning, grupp- och korttidsboenden
enligt LSS, daglig verksamhet och socialpsykiatri.
2022 har en besparing på 0,5 miljoner kronor lagts
in, avseende minskning av en tjänst i samband med
en omorganisation inom gruppboenden.
Inom assistansen enligt SFB täcker inte timersättningen från Försäkringskassan kostnaderna för utförandet. Kommunalt tillskott uppgår till 9,8 miljoner
kronor.
Verksamhet Förvaltningsgemensamt
Förvaltningsgemensamt omfattar verksamheter under social administration som är gemensamma för
hela förvaltningen, chefer och arbetsledning, biståndsenhetens verksamheter förutom hemtjänst
samt socialnämnden.
Från den förvaltningsgemensamma verksamhetsbudgeten minskas 3,7 miljoner kronor för att nå den
totala effektiviseringen på 6,6 miljoner kronor. I tilllägg till effektiviseringen på 6,6 miljoner kronor

överförs dessutom 2,0 miljoner kronor från den gemensamma reserven till IFO:s ram för att öka insatser till stöd för barn och unga i utsatta situationer.
Verksamhet Myndighet och Hälso- och sjukvård
inklusive Individ- och familjeomsorg
Verksamhetsområdet omfattar den tidigare gemensamma avdelningen för bistånd och HSL samt IFO.
Inför 2022 har IFO fått en effektivisering på 1,8 miljoner, generell uppräkning på 1 miljon samt tillskott
för löneökningar 2022 med 1,4 miljoner. För övrigt
har 2 miljoner flyttats från GVO-ramen till IFO för
att starta upp en ny förebyggande verksamhet och 0,8
miljoner har flyttats från IFO till GVO-ramen för
förvaltningsjuristen som byter organisatorisk tillhörighet. Under 2021 har en ökning av externa placeringar inom alla verksamhetsområden skett jämfört
med 2020. Till stor del kommer dessa kostnader att
kvarstå under 2022. Budgeterade medel kommer inte
att räcka för att täcka kostnaderna för verksamheten
under 2022.
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Ekonomiska underlag

Socialnämndens investeringsbudget
INVESTERINGSBUDGET
(TKR)

BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

PLAN
2025

4 100

4 200

4 300

4 400

4 500

Summa Investeringar

4 100

4 200

4 300

4 400

4 500

NÄMNDS INVESTERING

4 100

4 200

4 300

4 400

4 500

Investeringar
Inventarier
Övrigt

Inventarier som prognosticeras för inköp avser Frökindsgården (lås till boendedörrar) samt det nya LSSboendet. Årligen sker också utbyte av IT-utrustningar.
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övrigt

Nämndens verksamhetsuppföljning
Återkoppling till nämnd
Socialnämnden följer upp och arbetar aktivt med två
av kommunens övergripande mål. Rapportering sker
månadsvis från förvaltningens tjänstepersoner till
socialnämnden. Nämnden har inga nämndsövergripande indikatorer eller delmål. Emellertid arbetar respektive enhet med för dem lämpliga sådana. Möte
för dialogbaserad uppföljning genomförs med respektive verksamhets ledningsgrupp inför att delårsoch verksamhetsrapporter tas fram.
Socialnämndens uppföljning av förutsättningar för
ett socialt hållbart Falköping har ett riktat fokus på
förebyggande arbete och ett tydligt barnperspektiv i
verksamheterna.
Uppföljning av förutsättningar för kvalitet i verksamheten utgår från föreskrift (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Uppföljningsarbete enligt föreskriften innefattar kartläggning och uppföljning av processer och rutiner, utredning och analys av avvikelser samt egenkontroll. Genom detta läggs en grund för nämndens internkontroll, vilken utgör en viktig del i verksamhetsuppföljningen.
En gång per år redovisas den samlade bilden av förvaltningens kvalitetsarbete. Detta sker i samband
med redovisning av tertialrapport och kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelse.
Nämndens styrkedja
Socialnämndens styrkedja sträcker sig från respektive enhet där enhetscheferna träffar sin verksamhetschef i ledningsgrupper för avstämning regelbundet.

Socialförvaltningens ledningsgrupp (SLG) träffas
varannan vecka och består av socialchef, biträdande
socialchef och verksamhetschefer.
Socialchef träffar socialnämndens ordförande inför
arbetsutskott och nämnd. Som stöd till chefer finns
även ett antal olika funktioner på socialförvaltningens administration.
Beslutsfattande sker i styrkedjan och beslut kommuniceras och verkställs genom chefslinjen som beskrivits.
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