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Anette Andersson (S) 
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Angel Garcia (KD) 
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Anette Larsson (SD) 
Åsa Lidén (MP) 
 

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

Protokollsjusterare, förslag 
Roger Lundberg (S) 
 

Presskonferens 
Onsdagen den 22 september, klockan 14:30 

Socialnämnden 

kallas till sammanträde onsdagen den 22 september 2021 klockan 09:00 i Falköpingssalen/Skype, 

Stadshuset, för att behandla följande ärenden. 

Vänligen läs igonom det övergripande dokumentet ”Överrenskommelse om genomförande 

av nämndsammanträden i september 2021”.  

Anmälan om du deltar på plats eller digitalt ska ske till nämndsekreterare och ordförande 

senast 2 dagar innan sammanträdet.  

Det är viktigt att du anmäler dig så att beslutsförheten i sekretessärenden kan säkerställas.  

Ärende Anteckningar 

1.  Yttrande till Tingsrätten i mål nr. 1155-21 
Dnr 31608   
Rocío Balagué, 1:e socialsekreterare 
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Ärende Anteckningar 

2.  Förvaltningens redogörelse med anledning av inkommen 
skrivelse 
Dnr 2021/00116   
Elisabeth Andersson, verksamhetschef 
John Wallberg, verksamhetschef 
Helena Broberg, förvaltningsjurist 

Ca 09:10 – 09:40 

 

3.  Socialnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2021  
Dnr 2021/00105   
Magnus Schedin, socialchef 
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom 
Viktoria Olander, ekonom  

 

4.  Policy och riktlinjer för verksamhets- och 
ekonomistyrning 
Dnr 2021/00098   
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom 
 

 

5.  Budgetunderlag för socialnämnden åren 2022-2024, 
tillägg om ramförflyttning 
Dnr 2021/00085   
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom 

 

6.  Motion från Ingvor Bergman (S) om att förändra 
styrmodellen inom hemtjänsten till en tillitsbaserad 
styrning 
Dnr 2021/00107   
Magnus Schedin, socialchef 
 

 

7.  Anmälan om överlåtelse av avtal  
Dnr 2021/00123   
Magnus Schedin, socialchef 
 
 

 

8.  Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2021/00004 
 
 
 
 

Underlag kommer.  
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Ärende Anteckningar 

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

 

 

 

Sture Olsson 

Ordförande 
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Överenskommelse om genomförande av 
nämndsammanträden i september 2021 

Inledning 

Partiernas gruppledare har träffats och nått en överenskommelse kring 

genomförandet av nämndernas sammanträden under september månad. 

Gruppledarna träffas igen i slutet av september för att ta ställning för oktober 

månads möten. 

Deltagande på sammanträden 

Efter sommaren är smittspridningen fortsatt låg i Falköpings kommun och 

andelen vaccinerade ökar. Efter över ett år med digitala 

nämndssammanträden finns det en stor efterfrågan på att succesivt börja med 

fysisk närvaro på sammanträdena. Gruppledarna har därför kommit överens 

om följande:  

1.  Ledamöter och tjänstgörande ersättare ges möjlighet att närvara 

fysiskt på sammanträdet. Detta innebär 13 personer i KS, SOC, BUN 

och 11 personer i TN, KAN, KFN, BN samt 5 personer vid 

arbetsutskottens sammanträden. 

2.  Ersättare deltar fortsatt på distans vid nämndens sammanträde, för det 

fall att man inte kommer tjänstgöra som beslutande.  

3.  Ledamöter som önskar delta på distans har möjlighet till detta och 

kan fortsatt delta både i överläggningarna och i beslutsfattandet. 

Detta gäller även för tjänstgörande ersättare. 

4.  Förvaltningschef och nämndsekreterare deltar fysiskt på mötet och 

övriga tjänstepersoner samt föredraganden deltar digitalt. 

5.  Nämndssammanträden där fysisk närvaro är av stor vikt, vid 

exempelvis workshop kring verksamhetsplan eller liknande, kan 

genomföra sina möten med ledamöter och ersättare fysiskt 

närvarande. Lokalen ska då vara tillräckligt stor för att 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

• Perspektivträngsel. Ibland krockar olika perspektiv och rättigheter med 
varandra och prioriteringar måste då göras.  
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§ 84 Dnr 2021/00116  

Extra ärende med anledning av inkommen skrivelse till 
socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1 Socialnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att redogöra för 

ärendet vid nämndens sammanträde i september.                 

Bakgrund 

Den 23 augusti inkom en skrivelse från privatperson i enskilt ärende till 

socialnämndens samtliga ledamöter och ersättare.       

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialchef Magnus Schedin 

Biträdande socialchef Eva Olofsson 

Akt             

Socialnämnden, 2021-09-22
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Socialnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2021  

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden godkänner verksamhetsrapporten per den 31 augusti 

2021. 

2 Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.        

      

Bakgrund 

Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild 

redovisning för verksamheten från räkenskapsårets början (9 kap. 1§ Lag om 

kommunal redovisning). Falköpings kommun upprättar delårsrapport per 31 

augusti. Socialnämnden har två ekonomiska ramar, där äldreomsorg visar ett 

prognosutfall på +33,8 mnkr och individ- och familjeomsorg visar ett utfall 

på -19,2 mnkr.  

Beslutsunderlag 

Socialnämndens verksamhetsrapport per 31 augusti 2021       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

 

 

 

Annelie Hedegård 

Ekonom 

Socialnämnden, 2021-09-22
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§ 268 Dnr 2021/00105  

Socialnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2021  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Socialnämnden godkänner verksamhetsrapporten per den 31 augusti 

2021. 

2 Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.       

Bakgrund 

Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild 

redovisning för verksamheten från räkenskapsårets början (9 kap. 1 § Lag 

om kommunal redovisning). Falköpings kommun upprättar delårsrapport per 

31 augusti. Socialnämnden har två ekonomiska ramar, där äldreomsorg visar 

ett prognosutfall på +33,8 mnkr och individ- och familjeomsorg visar ett 

utfall på -19,2 mnkr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-09 

Socialnämndens verksamhetsrapport per 31 augusti 2021         

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            
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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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Inledning  
 

SYFTE 

Syftet med delårsrapporten är att vara ett verktyg för 
uppföljning av planerad verksamhet och en indikation 
hur målarbetet i kommunen fortgår. I delårsrapporten 
följs också upp att mål och ambitioner samspelar med 
de resurser som kommunen avsatt i 
verksamhetsplanen. Delårsrapporten ska även 
fungera som ett underlag till eventuella 
verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå 
mål och ekonomiska resultat. 

Delårsrapporten har sin utgångspunkt i kommunen 
som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till 
kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla 
till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. 
Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar 
till att sammanföra verksamhets- och ekonomi-
styrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin 
verksamhetsplan och budget i samband med 
kommunens gemensamma uppföljningar vid första 
tertialen, delårsbokslutet i augusti och årsbokslutet.  

NÄMNDENS UPPDRAG 

Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom 
socialtjänsten och vad som i lag sägs om 
socialnämnd. Socialnämnden ska också utföra 
kommunens uppgifter enligt lag (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS), utöva 
ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården 
samt ansvara för ensamkommande flyktingbarn enligt 
lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.  

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

Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. 

NÄMNDENS ORGANISATION 

Nedan synliggörs nämndens organisation, som utgörs 
av fyra verksamhetsområden. All 
myndighetsutövning samt den kommunala hälso- och 
sjukvården är samlad inom verksamhet myndighet 
och hälso- och sjukvård (MYHS). Därutöver finns tre 
verksamheter som arbetar med verkställighet av 
insatser samt delegerad hälso- och sjukvård. 
Verksamhet äldreboende innefattar alla särskilda 
boenden inom kommunen. Verksamhet hemstöd 
arbetar gentemot brukare som bor i ordinärt boende. 
Verksamhet funktionsnedsättning riktar sina insatser 
till människor med funktionsnedsättning.  Inom 
förvaltningen finns också förebyggande insatser, där 
hjälp och stöd kan ges utan ett biståndsbeslut. En 
förvaltningsgemensam administration finns för att 
stödja förvaltningens verksamheter. 
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KOMMUNAL VERKSAMHET VIA AVTALS-
SAMVERKAN 

Avtalssamverkan vård och omsorg 

Det finns ett samverkansavtal med Västtrafik som 
gäller anropsstyrd trafik. Avtalet är en upphandling 
av transporter och en beställningscentral för 
färdtjänst, dagverksamhet- och omsorgstransporter 
samt skolskjuts med taxifordon.  

Avtalssamverkan individ- och familjeomsorg 

En avtalssamverkan gällande socialjouren finns 
tillsammans med Skaraborgs kommuner, där Skövde 
kommun är värdkommun för avtalet. Syftet med den 
gemensamma socialjouren i Skaraborg är att 
invånarna ska erhålla det stöd de behöver inom 
ramen för individ- och familjeomsorgens (IFO) 
verksamhetsområde på tider då socialnämndernas 
förvaltningskontor inte har öppet. Barnahus 
Skaraborg är en avtalssamverkan mellan Skaraborgs 
kommuner, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten 
och Skaraborgs sjukhus. Barnahus erbjuder barn 
under 18 år medicinsk, psykologisk och juridisk 
hjälp. 

Avtalssamverkan kring Utväg gäller mellan 
Skaraborgs kommuner och östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden, Åklagarmyndigheten, Polis-
myndigheten och Kriminalvården. Syftet med 
samverkan är att förstärka och utveckla det 
myndighetsgemensamma arbetet mot våld i nära 
relationer i Skaraborg.  

Falköpings kommun ingår i avtalssamverkan kring 
tillstånds- och tillsynshandläggning. Avtalet reglerar 
samverkan avseende gemensam organisation för 
tillstånds- och tillsynshandläggning i fråga om 
alkohol, tobak och liknande produkter samt kontroll 
av receptfria läkemedel.  

KOMMUNAL VERKSAMHET VIA PRIVATA 
UTFÖRARE  

Avtal enligt godkännande genom Lag om 
valfrihetssystem (LOV) avser företag som utför 
hemtjänst inklusive delegerad hälso- och sjukvård. 
Detta kräver att utförarna har tillstånd av 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avtal finns 
i Falköpings kommun med Systrarna Odhs 
Hemtjänst AB, Falans Hemtjänster AB och Tanaad 
Kooperative Multi Tjänster Ekonomisk förening.  
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 
 

DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLES 
PÅVERKAN PÅ NÄMNDERNA 

För att klara välfärdsutmaningen behöver en halv 
miljon medarbetare rekryteras till välfärdssektorn1. 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) förmedlar att 
andelen personer i arbetsför ålder ökar långsammare 
än andelen äldre och yngre personer i befolkningen. 
Antalet personer som är 80 år eller äldre kommer 
under de närmaste tio åren öka med cirka 50 procent. 

Att tillvarata dessa människors resurser inom bland 
annat vård och omsorg är angeläget. Resurs-
optimering och effektivisering blir allt mer 
betydelsefullt, då konkurrensen om arbetskraften 
förutspås hårdna de kommande åren.2 I Falköping 
förväntas dock ökningen av personer 80 år eller äldre 
först 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 
arbetssätt behöver omformas för att kunna tillvarata  
teknikens möjligheter. Enligt bland annat utredningen 
för God och nära vård (SOU 2017:53) krävs även en 
förändring av den struktur och sättet som exempelvis 
hälso- och sjukvård är organiserat på, för att 

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

åstadkomma ökad kvalitet, bättre tillgänglighet och 
effektivare resursutnyttjande. 

Människor lever längre och äldre som har fler 
sjukdomar har ett större omsorgs- och omvårdnads-
behov. Personer med funktionsnedsättningar lever 
också längre i takt med att de medicinska diagnos- 
och behandlingsmöjligheterna utvecklas och 
förbättras. Samtidigt går olika grupper i samhället 
mot ökade skillnader i socioekonomisk status3.  

Socialt och ekonomiskt utsatta grupper, såsom 
exempelvis våldsutsatta och personer med beroende- 
och missbruksproblematik, har på flera sätt en sämre 
psykisk hälsa än andra. Den ökande ohälsan bland 
unga har blivit en folkhälsofråga och är en trend som 
behöver vändas. Enligt Socialstyrelsen har 
orosanmälningar gällande barn som far illa ökat med 
fem procent under coronapandemin i 56 undersökta 
kommuner. Andelen som varit placerad någon gång 
under uppväxten låg länge stabil, runt 4 procent av 
befolkningen, men har under senare år stigit till runt 
5 procent av befolkningen till följd av att 
tonårsplaceringarna ökat. I Socialstyrelsens Öppna 
jämförelser 20204 framgår att det finns tydliga 
samband mellan att vara placerad och ha sämre 
studieresultat än barn som inte är placerade. Många 
barn som är placerade får inte fullständiga betyg när 
de går ur grundskolan. Därmed har placerade barn 
generellt sämre förutsättningar till ett gott och 
självständigt liv. 

Det är viktigt att den hjälp som erbjuds människor 
inom verksamhet socialtjänst är behovsanpassad, 
tillgänglig och effektiv. Iakttagelser som IVO gjort 
vid tillsyner de senaste åren har dock visat att 
samordningen brister framförallt kring några av de 
grupper som är mest utsatta i samhället, det vill säga 
barn och unga med psykisk ohälsa, personer med 
samsjuklighet och äldre personer med omfattande 
omsorgsbehov. Det finns även brister vad gäller 
samverkan mellan beroendevård, socialtjänst, 
psykiatri och primärvård. SKR för fram en oro 
gällande personer med missbruk, då pandemin leder 
till att rätt vård och stöd riskerar att dröja på grund av 

4 Öppna jämförelser 2020 – placerade barns utbildning och hälsa 
(socialstyrelsen.se) 
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att tröskeln för att inleda vård och behandling kan ha 
höjts. Samtidigt har vårdtillfällena för denna grupp 
minskat och många har fått avstå vård eller fått 
svårare för att få vård.5 När samordning brister mellan 
olika professionella parter kan det resultera i en 
osammanhängande vård- och omsorgskedja, långa 
väntetider, uteblivna insatser och/eller felaktig 
medicinering. Gemensamma bedömningar, 
planeringar och uppföljningar behöver göras i större 
utsträckning än det görs idag, för att undvika att 
samordningsansvaret ankommer på den enskilde som 
är i behov av stöd och hjälp.   

Framtidens socialtjänst går samtidigt mot ett ökat 
fokus på förebyggande och lättillgängliga insatser 
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.  

Pandemin har fortfarande en stor påverkan på 
äldreomsorgen, funktionshinderområdet och övriga 
verksamheter i socialtjänsten, skriver SKR6. Det är 
ännu oklart hur länge covid-19 kommer påverka 
befolkningen och därmed kommunerna. Sjukdomen 
skadar inte bara samhället och medborgarna i sig, 
utan i kölvattnet följer också arbetslöshet, ekonomisk 
utsatthet, ensamhet, isolering och våld.  

Flera rapporter visar att våld i nära relationer ökat 
under pandemin. Världshälsoorganisationen7 (WHO) 
rapporterar på ett år upp till en 60-procentig ökning 
av nödsamtal från kvinnor som utsätts för våld i en 
nära relation. Situationen beror sannolikt på att 
kontrollen av de våldsutsatta ökar utifrån den 
isolering i hemmet som pandemin orsakat. Oro, 
stress, trångboddhet och ekonomisk osäkerhet ökar 
riskerna för utsatthet än mer. 

Sammantaget finns det både möjligheter och 
utmaningar inför framtiden. Det viktigaste bedöms 
emellertid vara kommunernas förmåga att samverka  
bredare, kunna ställa om snabbare och hitta olika 
former för resursoptimering och effektivisering. 

 

                                                           
5 Socialstyrelsen: Försumma inte missbruksvården - 
Socialstyrelsen 
6 Socialtjänst, stöd med anledning av coronaviruset - SKR 

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE 
MÅL OCH AGENDA 2030 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 
ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 
målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 
för hållbar utveckling som berör oss alla. De globala 
målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa kli-
matförändringarna och skapa trygga och fredliga 
samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 
en koppling mellan de globala målen och de lokala 
kommunala målen, vilket går att utläsa både genom 
ikonerna i början av varje mål men också i den 
löpande måltexten.  

SOCIALNÄMNDENS MÅLARBETE 

Av de kommunövergripande målen följer  
socialnämnden upp mål 1 och mål 4. Agenda 2030 
vävs in som en naturlig del i arbetet. Verksamheterna 
bryter ner och arbetar med målen på enhetsnivå.  

Mål 1: Skapa förutsättningar för ett socialt 
hållbart Falköping 
Ett socialt hållbart Falköping utgår från alla 
människors lika värde och mänskliga rättigheter. 
Social hållbarhet ska ge alla invånare lika möjligheter 
till en god livsmiljö genom att bryta segregation 
mellan människor, ensamhet och social utsatthet samt 
marginalisering. I detta arbete har socialnämnden ett 
särskilt uppdrag att se till utsatta människors behov. 

7 60 % ökning av våld i nära relationer - Förenta Nationerna 
(unric.org) 
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Mål 4: Kommunens organisation ska vara  
utvecklande och förnyande med en tillits- 
baserad styrning 

Kommunens alla verksamheter och varje medarbetare 
ska bidra till en god kvalitet genom att alla behandlas 
rättvist och att relationer kännetecknas av öppenhet, 
respekt och ett gott bemötande. En god 
kvalitetsutveckling i verksamheten förutsätter att 
verksamheterna samverkar och organiseras utifrån 
uppdraget och att resurserna används på rätt sätt för 
att få ett effektivt arbete mot uppsatta mål. Det krävs 
ett systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i 
nationella författningskrav och de behov som 
Falköpingsborna har. Omvärldsanalys skapar 
möjlighet för ett proaktivt agerande och utveckling av 
relationer med omvärlden. 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Coronapandemins fortsatta påverkan 

Under året har fokus legat på styrning och ledning 
utifrån grunduppdraget och de restriktioner, riktlinjer 
och förhållningssätt som givits från regeringen och 
Folkhälsomyndigheten (FHM). En central 
tvärfunktionell beredningsgrupp på förvaltningen har 
fortsatt arbeta med att följa utvecklingen gällande 
covid-19 och tagit fram och reviderat rutiner och 
informationsmaterial till såväl personal som 
brukare/klienter. Begränsningar och stängningar av 

verksamheter, i syfte att skydda sköra grupper under 
pandemin, har inneburit inskränkningar för enskilda 
individer. Detta förväntas ha en negativ effekt på de 
drabbade, som kan komma att visa sig i utökade 
behov på andra sätt.  

Svårigheter att rekrytera personal med rätt 
kompetens 

Redan under våren bedömdes läget avseende 
vikarieanskaffning inför sommarsemestrarna vara 
sämre jämfört med 2020, detta gällde i synnerhet 
inom äldreomsorgen. Vid uppföljning av 
semesterperioden kan konstateras att bemanningen 
inneburit en stor utmaning och att denna utmaning 
sannolikt kvarstår. Det finns en matchnings-
problematik i form av att de personer som söker 
vikariat i stor utsträckning saknar såväl formell som 
reell kompetens och ofta även intresse för 
yrkesområdet. Många gånger har verksamheterna 
inga andra alternativ än att prova att anställa personer 
som snart visar sig inte fungera, vilket leder till höga 
introduktionskostnader utan resultat. Då flera 
branscher öppnats upp igen efter pandemin har många 
arbetssökande valt andra områden än vård och 
omsorg. Behovet av att stärka attraktiviteten inom 
yrket och hitta nya sätt att angripa utmaningarna 
framkommer tydligare än någonsin.  
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Kommunens uppföljningsarbete  
 

 

UPPFÖLJNINGSARBETE  

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

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande 
styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den 
kommunala organisationen från kommun-
fullmäktiges vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och 
analys av resultat. Kommunen har initierat och 
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam 
struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är 
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 
systematik samt skapa förutsättningar för en hel-
hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 
av kommunens fyra övergripande mål görs som en 
samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 

bland annat på nämndernas analyser av 
måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, 
uppföljning av styrdokument och effekter av olika 
insatser. Syftet är att få en så övergripande och 
trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar 
sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala 
satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras 
bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade 
utvecklingsområden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 
som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 
möjliga underlag finns inför kommande 
beslutsprocesser. 

NÄMNDENS UPPFÖLJNINGARBETE 

Nämnden har tagit fram en ny modell för 
uppföljningsarbetet, vilken grundar sig på 
dialogbaserad uppföljning. Förvaltningens ekonomer 
och SAS/verksamhetsutvecklare träffar regelbundet 
under året ledningsgrupperna för att på så vis ha en 
nära dialog kring verksamhetens progression.  

Socialnämnden, 2021-09-22
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART 
FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2 

 

Den ekonomiska ramen för nämnden är snäv, men 
trots detta har förebyggande arbete prioriterats inom 
nämndens verksamheter och i samverkan med andra 
parter. 

Förebyggande insatser 

Delar av det arbetssätt som de förebyggande 
verksamheterna i förvaltningen haft med 
gruppverksamhet och mycket externa samverkans-
möten har ställts in eller ställts om till digitala möten. 
Vissa av dessa digitala mötesformer kommer 
bibehållas även när det nu öppnas upp för att träffas 
fysiskt.  

Under våren togs ett anpassat material fram som ska 
kunna användas som stöd i implementeringen av 
barnkonventionen inom nämndens verksamheter. 
Materialet har sin utgångspunkt i Barnrättsresan 
framtagen av Barnombudsmannen. De flesta 
verksamheter inom förvaltningen har inte hunnit 
påbörja detta arbete, då pandemin tagit för mycket tid 
i anspråk. Det finns dock i verksamhetsplanen framåt 
att göra detta. 

Barnkonventionen har börjat implementerats 
tydligare i det ordinarie arbetet, genom att nämnden i 
större omfattning följer upp att;  

• Barnsamtal genomförs i utredningar och vid uppföljningar. 
• Barnkommunicering genomförs i utredningar. 
• Information på kommunens hemsida är anpassad för barn 

och ungdomar. 
• Varje barns rätt att veta om sina föräldrar lyfts i 

faderskapsärenden. 
• Barns åsikter i familjerättsärenden tydligt framgår via en 

egen rubrik i vårdnad, boende- och umgängesutredningar.  

Barns och ungas livsvillkor behöver adresseras i 
Falköping. En tätare samverkan mellan socialtjänst, 
förskola och skola startade efter sommaren upp för att 
tillsammans arbeta för att identifiera familjer som är i 
behov av stöd i ett tidigt skede. Genom att arbeta 
tillsammans i de familjer som är i behov av stöd och 
hjälp är förhoppningen att fler förebyggande insatser 
kan genomföras, så att barnen tidigare får en god 
psykisk och fysisk hälsa och klarar av sin skolgång. 
Därmed är målet att antalet barn som placeras utanför 
det egna hemmet ska minska, eftersom detta i sig är 
en sådan stor riskfaktor.  
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Varje förskola och skola har nu två kontaktpersoner 
på socialtjänsten som arbetar som socialsekreterare 
med utredning av barn som far illa eller riskerar att 
fara illa. Antalet barnplaceringar har sedan 2014 ökat 
markant (se bild föregående sida). År 2020 visar ett 
brott mot denna trend, men under innevarande år 
märks återigen en kraftig ökning vilket är 
oroväckande.  

Verksamhet funktionsnedsättning har också en tät 
samverkan kring nyttjande av lokaler för barn som 
har grava fysiska funktionsnedsättningar. Skolan ges 
tillgång till lokaler som är anpassade till målgruppen 
för att ta emot barn med särskilda behov för fritids. 
Lokalerna skulle annars stått tomma vid den 
tidpunkten.  

Samverkan enligt SSPF (skola-socialtjänst-polis-
fritid) kring barn och ungdomar har varit igång även 
under pandemin i den operativa gruppen. Emellertid 
har inte styrgruppen kunnat träffas fysiskt, vilket 
upplevs vara en svårighet när det gäller att utveckla 
arbetet ytterligare. Planer finns dock på att ses under 
hösten, beroende på hur pandemin ter sig. Föräldra-
barn-grupper såsom Barn i föräldrars fokus (BIFF) 
och Skilda världar planeras dock att kunna starta upp 
efter sommaren.  

Fältsekreterare har haft kontakt med den somaliska 
föräldraföreningen utifrån gruppslagsmål som 
inträffat på Dotorpsområdet under sommaren. 
Fältsekreterarna och andra nyckelpersoner inom 
kommunen ingår i en samverkan och 
utbildningssatsning med Västra Götalandsregionen 
som syftar till att stärka kompetensen vad gäller 
föräldraskap i olika kulturer.  

Arbetet med familjevåldsteamet (FVT) startade upp 
under 2019. Det huvudsakliga uppdraget för teamet 
är att utveckla ett konkret och effektivt internt 
samarbete mellan berörda enheter inom individ och 
familjeomsorgen (IFO) kring familjer där det finns 
våld i nära relation. Teamet har under året utvärderats 
genom att klienter intervjuats kring det stöd de fått. 
Både klienter som haft kontakt med socialtjänsten 
innan tillkomsten av FVT och efter tillkomsten har 
intervjuats, för att kunna jämföra deras svar.   
Resultatet visar att både samarbetet mellan de olika 
professionerna och även barnrättsperspektivet har 
stärkts genom arbetssättet. Fler barn har fått komma 
till tals jämfört med de som hade kontakt med 
socialtjänsten innan teamet startades. Många av de 
stödsökande har upplevt det positivt att handläggarna 

samverkat då hjälp har kunnat ges snabbt och 
effektivt i de flesta fall. Det finns dock också områden 
att arbeta vidare med, såsom bemötandefrågor, 
tydligheten i vilka förväntningar stödsökande kan ha 
på socialtjänsten och uppföljning av placeringar.  

Nämnden är i förstadiet med att implementera 
”Mölndals-modellen”. Denna modell utgår ifrån att 
socialsekreterare beställer ett möte när en insats ska 
startas upp. På mötet deltar familjen, 
socialsekreterare och familjebehandlare och 
tillsammans formulerar de uppdraget. Detta till 
skillnad från när socialsekreterare på egen hand skrev 
ett uppdrag som lämnades vidare till verkställigheten. 
Mölndals-modellen förväntas leda till ökad 
delaktighet hos de som berörs av uppdraget och 
dessutom bli ett mer effektivt sätt att arbeta eftersom 
både uppdrag och genomförandeplan kan bli färdiga 
i samband med det gemensamma mötet. Många 
placeringar på Ungdomsboendet pågår under längre 
tid, men glädjande nog sker färre avbrott. Detta 
bedöms vara ett resultat av de två senaste årens arbete 
med kvalitetshöjande insatser och ökade ekonomiska 
anslag, så som utvecklat metodstöd och schema med 
dubbelbemanning.  

Ett omfattande utvecklingsarbete riktat till äldre i 
kommunen påbörjades under våren. Syftet är att 
motverka ofrivillig ensamhet och två 
aktivitetssamordnare har rekryterats som börjar den 1 
september. Dessa ska bland annat erbjuda och 
genomföra sociala aktiviteter anpassat till 
målgruppen. Statliga stimulansmedel planeras kunna 
täcka kostnaderna för dessa under första året som 
arbetet prövas. En enkätundersökning har skickats ut 
till äldre för att efterforska vilka aktiviteter de önskar. 
Förvaltningen beräknar att kunna börja erbjuda 
aktiviteter under hösten.  

Den 1 september började en ”IT-fixare” som ska 
kunna hjälpa äldre med att lära sig IT-relaterade 
frågor. Syftet är att öka äldres inkludering i samhället. 
Den förväntade effekten är att skapa meningsfullhet 
och minska känslan av ofrivillig ensamhet genom att 
tillgängliggöra den digitala samhälleliga arenan för 
de som inte känner sig bekväma med den. Därmed 
kan förutsättningen till inkludering i samhället öka. 
Verksamheten har dock inte startat upp ännu.  

Inom förvaltningen pågår också sedan flera år tillbaka 
ett arbete för att antalet frivilliga ska öka. 
Socialförvaltningen samverkar med kultur och 
fritidsförvaltningen för att skapa ”en väg in” för 

Socialnämnden, 2021-09-22



 

11 I VERKSAMHETSRAPPORT PER 2021-08-31 I SOCIALNÄMNDEN 

ansökningar om att bli frivillig i kommunen. Den 
förväntade effekten är att öka kommuninvånarnas 
engagemang inom social välfärd, genom att få fler 
frivilliga att hjälpas åt med att motverka ofrivillig 
ensamhet och isolering. Arbetet har avstannat på 
grund av pandemin, även om det planeras att kunna 
återupptas framöver. 

Ett omtag planeras kring ”Våga fråga”-utbildningar, 
som är ett arbete kring äldres psykiska hälsa. En 
arbetsgrupp har bildats inom förvaltningen där 
samverkan sker med kommunens folkhälsostrateg för 
att planera vidare arbete kring detta. 
Omvårdnadspersonal kommer att ges möjlighet att gå 
utbildningen första hjälpen vid psykisk ohälsa 
(MHFA). Den förväntade effekten är en ökad 
kompetens och trygghet hos personal vad gäller att 
hantera och möta äldres psykiska ohälsa och 
identifiera suicidalitet.  

Ett behov har under året utkristalliserats gällande att 
öka förebyggande insatser utifrån ett rehabiliterande 

förhållningssätt för brukare som har hemtjänst, men 
ännu inte hälso- och sjukvårdsinsatser. Genom att 
arbeta preventivt i ett tidigt skede kan mer 
genomgripande hemtjänstinsatser skjutas på 
framtiden, vilket kan öka den enskildes möjlighet att 
leva ett självständigt liv. Exempelvis har det visat sig 
att om en brukare får insatsen dusch och legitimerad 
fysioterapeut ser över brukarens hemsituation, så kan 
flera hemtjänstinsatser undvikas genom att 
anpassningar görs i hemmet. Vidare behövs en tätare 
samverkan mellan exempelvis socialförvaltningen 
och Hyresbostäder kring ny- och tillbyggnationer, så 
att bostäder från början planeras och anpassas för att 
stötta en individs självständighet utifrån dennes 
eventuella funktionsnedsättningar. Genom att planera 
och bygga rätt från början kan framtida 
bostadsanpassningar undvikas.  
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KOMMUNENS ORGANISATION SKA VARA UTVECKLANDE 
OCH FÖRNYANDE MED EN TILLITSBASERAD STYRNING 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 4 

 

Utvecklingsarbete har varit fortsatt begränsat, då 
merparten av resurserna fokuserats till grund-
uppdraget.  

Utveckla relationer som kännetecknas av 
öppenhet, respekt och ett gott bemötande 

Under pågående pandemi har det visat sig att arbetet 
med att utveckla relationer varit särskilt utmanande, 
eftersom tillfällen inte funnits att träffas fysiskt och 
prata i olika forum lika ofta, lätt och naturligt som 
innan covid-19. När personal arbetat hemifrån har de 
medmänskliga mellanrummen, som annars uppstår 
naturligt på arbetsplatsen, uteblivit. Detta har medfört 
försämrad kommunikation, vilket bland annat visat 
sig genom missförstånd mellan olika verksamheter. 
Det har dock funnits flera goda intentioner och ett 
arbete har, trots situationen, gjorts för att stärka både 
intern och extern samverkan.  

Vård- och omsorgspersonalen har haft en slitsam 
arbetsmiljö under lång tid på grund av användningen 
av skyddsutrustning och ständigt förändrade riktlinjer 
att arbeta utifrån för att förhindra smittspridning. 
Detta kan bland annat ha medfört en trötthet som 
delvis kunnat resultera i bristande bemötande. Ett 
arbete planeras framgent inom äldreomsorgen kring 
vikten av gott bemötande. Personal har utifrån behov 
fått handledning för att kunna samtala och reflektera 
kring pandemins påverkan på arbetet.  

Intern samverkansutveckling har skett mellan 
biståndsenheten och utförare av hemtjänst. 
Teammöten för stärkt samverkan kring brukare har 
startats upp via Skype. Dessutom hålls regelbundna 
samverkansmöten på ledningsnivå mellan 
verksamheterna hemstöd och MYHS. Inledande 
uppstartsmöten och löpande avstämningar har även 
hållits via Skype i mer komplexa ärenden. Genom en 
respektfull och öppen samverkan kan dialogen bli 
brukarcentrerad.  

Ett konsultationsteam för barnärenden håller på att 
starta upp på inom MYHS. Konsultationsteamet 
syftar till att kunna diskutera olika 
behandlingslösningar för barn med komplexa behov. 
För vuxna som exempelvis har missbruk kombinerat 
med psykiatrisk problematik finns ett liknande team. 
För att stärka samverkan ytterligare har personal inom 
MYHS gått utbildning i SIP-arbete. SIP står för 
samordnad individuell plan och är en 
samverkansform som funnits länge, men under året 
har särskilt fokus lagts på att stärka kompetensen 
kring genomförandet av SIP. Efter utbildningen har 
handläggarna i högre utsträckning tagit initiativ till 
genomförandet av SIP-möten så snart det funnits 
externa parter involverade kring klienten.   

Systematiskt kvalitetsarbete för ett hållbart 
Falköping 

2020 års brukarundersökning inom äldreomsorgen 
visade mycket goda resultat för hemtjänsten, som 
överlag har nöjda brukare och en kostnadseffektiv 
drift. Inom verksamhet äldreboende har en 
handlingsplan istället tagits fram, då 
brukarundersökningen visade på sjunkande resultat 
gällande bland annat måltidssituationen, bemötande, 
upplevd trygghet och besvärande ensamhet. 
Aktiviteter utifrån denna planeras under hösten 2021. 

Andelen äldre på särskilt boende som besväras av 
ensamhet har ökat under det senaste året, från 60 % 
under 2019 till 73 % under 2020. Denna ökning kan 
delvis bero på det nationella besöksförbud som 
utfärdades för särskilt boende under förra året. 
Omvårdnadspersonal på särskilt boende förmedlar 
också att de inte haft utrymme för den sociala 
aktivering som brukarna haft behov av, vilket också 
skulle kunna förklara resultatet. Framgent planeras 
åtgärder på särskilt boende såsom små 
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vardagsaktiviteter. Kontakten med anhöriga ska 
också underlättas i möjligaste mån.  

På grund av pandemin har träffpunkterna, 
fritidsverksamheten och dagverksamheten för äldre 
varit fortsatt pausade under våren och sommaren. I 
september öppnas dessa upp igen. Öppnandet har 
föregåtts av riskbedömningar och sker till en början i 
begränsad omfattning.  

Under året har utvecklingsarbete bedrivits vad gäller 
psykiatrins sysselsättning och daglig verksamhet 
enligt LSS. Utbudet av aktiviteter har breddats genom 
att brukarna nu kan välja aktiviteter både från daglig 
verksamhet och från sysselsättningen. Tidigare har 
val av aktivitet varit begränsat till den insatskategori 
som biståndsbeslutet varit knutet till. Genom 
förändringar har nu deltagare kunnat motiveras till 
nya aktiviteter och det har skapat förutsättningar för 
att möta tillströmningen av nya beslut. Arbete har 
genomförts och fortgår för att samlokalisera 
verksamheter och på så vis nå ett optimalt 
resursutnyttjande. 

Under våren har den sista etappen av 
implementeringen av ett nytt verksamhetssystem 
genomförts och systemet är nu i skarp drift i alla 
verksamheter. Avvecklingen av föregående 
verksamhetssystem har påbörjats. I samband med 
bytet av verksamhetssystem har handläggnings-
processerna genomlysts och vid behov förbättrats. 
Inom vård och omsorg finns en målsättning att 
personalen i så stor utsträckning som möjligt ska 
kunna arbeta mobilt i nära samverkan med 
brukaren/patienten. Syftet är en ökad delaktighet för 
den enskilde samtidigt som vård- och 
omsorgspersonal får bättre förutsättningar att minska 
den administrativa tiden. Efter sommaren kan dock 
konstateras att det finns tekniska utmaningar kvar 
som behöver lösas innan det mobila arbetssättet fullt 
ut kan bli verklighet. Övrigt digitaliseringsarbete 
kring exempelvis e-tjänster har i det närmaste stått 
still till följd av implementeringsarbetet. Nämnden 
inväntar besked från IT-enheten om när e-arkiv kan 
införas och ser ett stort behov av att detta sker. 

En webbutbildning i flera moduler kring förbättrad 
social dokumentation ha tagits fram och flera 
verksamheter har tillsammans under våren gått denna 
för att få ökad kunskap och bättre kvalitet på 
dokumentationen.  

Attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
kompetens 

Ett arbete har tidigare genomförts för att skapa en väg 
in för att hantera rekrytering av timvikarier på ett 
sammanhållet och övergripande sätt. Emellertid har 
avsteg gjorts från överenskommelser som resulterat i 
att olika verksamheter gör på olika sätt för att klara 
sin rekrytering. När samverkan drar åt olika håll leder 
det till att den övergripande strukturen brister och 
rekryteringsprocessen blir rörig. Ett arbete görs nu för 
att se över hur rekrytering kan ske på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Rekryteringen försvåras också av att flera timvikarier 
uppger att de kan vara tillgängliga för arbete en viss 
tid, men sedan i praktiken inte finns tillgängliga för 
bokning av arbetspass. Vidare har det visat sig att 
flera utbildade undersköterskor inte klarar av 
nämndens delegationsutbildning. Dessa brister 
bedöms kunna härledas till bland annat för låg 
kunskapsnivå och bristande språkkunskaper. Frågan 
kommer att fortsatt behandlas inom 
socialförvaltningens ledningsgrupp och även tas upp 
i dialog inom ramen för Vård- och omsorgscollege. 
Den generella svårigheten att rekrytera personal till 
vård- och omsorgsyrken kan leda till bristande 
kvalitet eller i värsta fall att insatser inte kan utföras 
utifrån brukarens behov.  

Många utbildningar har skjutits på framtiden, men 
bland annat har utbildningar i det nya 
verksamhetssystemet samt demensutbildning 
genomförts. Inom ramen för äldreomsorgslyftet 
planeras under året utbildning i demens, psykiatri, 
handledarutbildning och även etik, bemötande och 
kommunikation. Dessa kommer delvis att 
genomföras digitalt. Vidare har personal getts 
möjlighet att söka YH-utbildningar inom ramen för 
äldreomsorgslyftet. Under våren har strukturen för en 
pilotutbildning i individbaserad systematisk 
uppföljning tagit form via Skaraborgs kommunal-
förbund. Utbildningen startar upp i november och 
Falköpings kommun kommer att delta i utbildningen 
och arbete kommer att ske utifrån behandlingsteamets 
uppdrag.   

Internt miljöansvar 

Arbetet med resurssmart äldreboende, som är ett 
projekt genom Skaraborgs kommunalförbund, 
fortsätter och uppföljning görs på varje boende. Det 
har dock utifrån smittspridningen varit svårt att 
begränsa engångsprodukter. Det har varit varierande 
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kvalitet på de skyddsprodukter som köpts in, vilket 
gjort att stora mängder inte kunnat användas. Detta 
skapar ett onödigt och kostsamt svinn. Det finns 
fortfarande en ambition att hålla förbrukningen så 
resurssmart som möjligt på äldreboende utifrån de 
förutsättningar som finns.  

Miljöansvar tas också på andra sätt inom nämnden, 
såsom användningen av elcyklar i tätorten och att 
hembesöksresor samordnas geografiskt för att minska 
miljöpåverkan med för många och långa bilfärder. 

Resursoptimering och effektivisering 

Behov av äldreboendeplatser mellan år 2023-2040 
har efterforskats under våren. Demografikurvan i 
Falköping visar att mängden äldre ökar långsammare 
än riket och att det fortfarande finns en god tillgång 
till boendeplatser där kostnaden per plats är relativt 
låg. Emellertid finns ett stort antal äldreboendeplatser 
i kommunen vilket resulterar i en hög totalkostnad. 
De lokaler som används är i stor omfattning ett 
gammalt bestånd, vilket kan medföra stora 
renoveringskostnader och på sikt höga kostnader per 
plats. 

Under senaste året har påfrestningarna på nämndens 
verksamheter varit stor och det är ibland svårt att 

avgöra vad som är effekter av pandemin och vad som 
kan ha andra förklaringar. För att kunna göra 
bedömningar och dra slutsatser på längre sikt 
gällande hur organisationens arbete bäst kan anpassas 
till nya förutsättningar, startas därför ett 
utvecklingsteam upp under hösten. Teamet består av 
medlemmar från olika verksamhetsområden och ska 
efter uppdrag arbeta på enheter under en begränsad 
tid. Därefter ges förslag på förändringar som utgör 
underlag inför fortsatta beslut på enhets- och/eller 
ledningsnivå. Utgångspunkten för uppdragen är att 
förslag på förändringar ska ske inom given budgetram 
och finansiering av själva teamet sker inledningsvis 
genom riktade satsningar inom äldreomsorgen. 

Ombyggnationen av Ranliden, som tidigare varit 
äldreboende, fortgår. Lokalerna ska inrymma all 
myndighetshandläggning samt delar av hälso- och 
sjukvårdsorganisationen, delar av hemstöd och 
socialförvaltningens administration. Sam-
lokaliseringen förväntas kunna öka förutsättningarna 
till tät samverkan, vilket i sig banar väg för 
resursoptimering och goda förutsättningar till en 
lärandekultur.  
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Jämförelser och nyckeltal 
 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRNING JÄMFÖRT 
MED PLAN 

Inga väsentliga förändringar har skett jämfört med det 
som planerades i verksamhetsplan 2021-2023. 

 

NYCKETAL 

Relevanta nyckeltal presenteras i 
verksamhetsredovisningen vid årets slut. 

 

 

 

 

 

 

  

Socialnämnden, 2021-09-22



 

SOCIALNÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER 2021-08-31 I 16 

Personalredovisning 

 

 

Av Socialförvaltningens medarbetare har 39,82 % ingen sjukfrånvaro alls under januari-augusti 2021 (37,51% 
2020) och 26,5% har 1-5 sjukfrånvarodagar under januari-augusti 2021 (23,4% 2020). 

(Källa: Personalavdelningen) 

 

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS 
PERSONALPLANERING 

Ramen för Gemensamt, vård och omsorg 
(GVO) 

Nämndens personalplanering bygger på 
personalmallar. För särskilda boenden för äldre 
beräknas personalen dagtid enligt personaltäthet per 
plats. För äldreboendeplatser 0,60 och för 
demensplatser mellan 0,63 och 0,70. 
Personalmallarna innehåller också schablonmässiga 
beräkningar för sjukfrånvaro, semester, OB och PO-
pålägg. Summan av dessa beräkningar läggs ut som 
personalbudget. Uppföljning sker av utfall mot 
budget och analyseras av respektive enhetschef.  

Generellt har det varit svårt att rekrytera inför 
sommaren vilket fått till följd att ordinarie personal 
har fått beordrad övertid och i vissa fall fått avbryta 
sin semester.  

Personal inom Trygg hemgång och fritidsverksamhet, 
vars verksamheter är pausade, har ersatt personal vid 
sjukfrånvaro och behov av extrabemanning i övriga 
verksamheter. 

Inom verksamheterna för rehab och sjuksköterskor 
fanns vakanser redan vid årets början. Rekrytering 
har pågått/pågår, men det är svårt att rekrytera. Inom 
sjuksköterskeenheten tecknades därför avtal med 
bemanningsföretag för att klara nattbemanningen 
inför semesterperioden. 

Ramen för Individ- och familjeomsorgen 

Pandemin har påverkat arbetsbelastningen för 
samtliga enheter på olika sätt. Personal från de 
förebyggande verksamheterna har stöttat upp inom 
behandlingsteamets arbete avseende barn- och unga- 
ärenden och har även varit utlånad till 
ungdomsboendet som haft vakanser.  

Enheten barn- och unga har under lång tid haft 
vakanta tjänster vilket har medfört att konsulter har 
tagits in under en period för att klara 
arbetsbelastningen.  

På vuxenboendet har det vid sjukfrånvaro varit 
möjligt att få verksamheten att fungera på lägre 
bemanning i de perioder när man haft få inskriva 
brukare i verksamheten alternativt tagit hjälp av 
behandlingsteamets personal på dagtid. Sommaren 

Jämförelser och nycketal Utfall 
2020-08 

Utfall  
2021-08 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Prognos-
avvikelse 

Personalsammansättning
Tillsvidare anställda  1 187,0      1 139,0     e/t e/t 
Visstidsanställda  89,0      85,0     e/t e/t 
Timanställda  591,0      709,0     e/t e/t 
Antal årsarbetare1)  1 254,4      1 007,1     e/t e/t 

Rekrytering/Omsättning
Pensionsavgångar  31,0      30,0     e/t e/t 
Omsättning, externt2) 7,10% 7,48% e/t e/t 

1) Antalet kommunalt anställda årsarbetare enligt faktisk sysselsättningsgrad. Räknar om timavlönades 
arbetade timmar till en sysselsättningsgrad genom att dela arbetade timmar med schablonen 165 timmar

2) Externa avgångar i andel % av antalet snittanställda från januari t.o.m. augusti
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har, liksom i många andra verksamheter, varit 
ansträngd utifrån svårigheter att rekrytera 
semestervikarier och sjukdom i ordinarie 
personalgrupp.  

KOMPETENSFÖRSÖRJNING/OMSÄTTNING 

Statsbidraget Äldreomsorgslyftet har gett möjlighet 
till kompetensförhöjning. Utbildning sker inom 
demens- och psykiatrivård, skydd och säkerhet i den 
nära vården samt etik, kommunikation och 
bemötande i vården. Under året kommer ett 30-tal 
medarbetare ha genomgått YH-utbildningar. 

Inom nämndens totala ansvarsområde har 83 
medarbetare avslutat sin anställning för extern 
avgång per 31 augusti. 30 av dessa är 
pensionsavgångar.  Ytterligare 50 personer har bytt 
arbete internt inom förvaltningen. Nyanställningar 
uppgår till 97 personer. (Allt ovan avser 
tillsvidareanställningar). 

Pensionsprognosen visar att ytterligare 11 
medarbetare har uppnått pensionsålder och kan 

avsluta sin anställning under 2021. Prognosen för 
2022-2023 ytterligare 55 medarbetare. 

Vissa yrkesgrupper, såsom arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster/fysioterapeuter är svåra att hitta, det är 
få examinerade som söker till utannonserade tjänster.  

FRÅNVARO 

Ramen för Gemensamt, vård och omsorg 

Korttidsfrånvaron p.g.a. covid-19, både för symtom 
eller konstaterad smitta eller vård av barn, har varit 
markant inom all brukarnära verksamhet. Staten har 
ersatt viss del av sjukfrånvaron, men det täcker inte 
den merkostnad som uppstått. Enskilda enheter har 
också drabbats av icke arbetsrelaterade långtids-
sjukskrivningar.  

Ramen för Individ- och familjeomsorgen 

Det har inom vissa arbetsgrupper förekommit 
smittspridning av covid-19 som har påverkat 
verksamheterna i stor utsträckning.  
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Förväntad utveckling  
 

VERKSAMHET UTIFRÅN COVID-19 

Eftersom en stor del av medborgarna blivit 
vaccinerade mot covid-19 börjar verksamheterna 
successivt kunna återgå till sina grunduppdrag. I 
september startar dagverksamheten för äldre upp 
igen. Aktiviteter på äldreboende kommer 
förhoppningsvis kunna ske i högre utsträckning. Allt 
beror dock på den smittspridning som sker och hur 
nämndens resurser behöver anpassas i förhållande till 
detta.  

KOMPETENSBRIST HOS OMVÅRDNADS-
PERSONAL  

Det råder en kompetensbrist vad gäller 
omvårdnadspersonal. En stor andel av de personer 
som kan anställas innehar inte den kompetens som 
krävs för att exempelvis tilldelas delegation på hälso- 
och sjukvårdsuppgifter. Färre än tidigare når de 
kunskapskrav som krävs för att tilldelas delegation så 
att uppgifterna kan utföras på ett patientsäkert sätt.  

De som har kompetens att utföra alla vård- och 
omsorgsuppgifter är därmed för få och i samband 
med kommande pensionsavgångar förväntas denna 
klyfta öka. För att tillgodose vård- och omsorgs-
behoven på ett säkert sätt behöver åtgärder vidtas.   

ÖKAT OMSORGSBEHOV FÖR BRUKARE PÅ 
SÄRSKILT BOENDE 

Det finns tendenser till att personer som flyttar in på 
särskilda boenden för äldre har avsevärt tyngre 

omsorgsbehov. I kontakt med andra kommuner 
upplever de situationen på samma sätt som 
Falköping. Det kan ännu inte dras någon slutsats om 
detta enbart beror på covid-19 eller om det är en 
allmänt högre vårdtyngd. 

ÖKAT BEHOV AV STÖD OCH HJÄLP EFTER 
PANDEMIN 

Många verksamheter har varit stängda eller inte igång 
i den utsträckning som de vanligtvis är. Daglig 
verksamhet för äldre har varit nedstängd. Öppna 
mottagningen för personer med missbruk eller 
beroende har varit stängd. Detta påverkar vissa 
grupper och konsekvenserna av detta börjar märkas 
och förväntas bli påtagliga framöver. Det kommer 
fler ansökningar gällande stöd i våldsutsatthet och 
missbruk/beroende.  

Personer som socialtjänsten normalt har kontakt med 
och stöttar genom att exempelvis följa till olika 
verksamheter (såsom socialpsykiatrin) upplevs av 
personalen må sämre och ha svårare att komma iväg 
till sin sysselsättning. Isoleringen och ensamheten 
ökar och eftersom fysiska möten inte längre är lika 
vanliga kan människor befinna sig i ensamhet under 
långa perioder och uppmärksammas inte i lika stor 
utsträckning som tidigare. Detta förväntas påverka 
socialtjänsten genom ett ökat hjälp- och stödbehov 
framöver.  
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Resultaträkning 

 

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE 
RESULTATRÄKNING 

På intäktssidan har nämnden ansökt om och fått 
utbetalt riktade statsbidrag. Medlen skall användas 
senast 31 december 2021 och återrapporteras i början 
av 2022. I den mån medlen inte används eller använts 
i annat syfte än villkoren anger, ska de återbetalas. De 
satsningar som planeras med dessa medel är därför av 
tillfällig karaktär, eftersom medlen till större del inte 
är permanenta. Utfallet innehåller också statlig 
ersättning för sjuklönekostnader till och med juni. 

På kostnadssidan märks fortsatta effekter av covid-
19. Exempelvis redovisar särskilda boenden för äldre 
extra kostnader för bemanning kopplat till covid-19. 
En beräkning hittills uppgår till drygt 7 300 timmar, 
motsvarande cirka 2,1 mkr.  

Kostnader för inköp av sjukvårdsmaterial har stigit, 
delvis på grund av större åtgång, men också till följd 
av att leverantörernas priser ökat markant. 
Exempelvis har priset för handskar ökat med 94 % 
sedan pandemin startade.  

Kostnader för ekonomiskt bistånd överstiger 
budgeten med 4 mkr, vilket också kommer att bli 
resultatet vid årets slut, då verksamheten övergått till 
KAN. 

Placeringskostnader för barn prognostiseras överstiga 
budgeten. Åtgärder beskrivs under nästa rubrik.  

Sammantaget lämnar socialnämnden en prognos på 
ett överskott. Viktigt att notera är att det förväntade 
resultatet på GVO:s ram innehåller tillfälliga statliga 
ersättningar. De tydligaste exemplen är  ersättning för 
sjuklönekostnader, 4,6 mkr, utbetalda ersättningar för 
covidkostnader för 2020, 3,8 mkr och 
ianspråktagande av riktade statsbidrag på 8,7 mkr. Ett 
resultat exklusive dessa ersättningar skulle innebära 
att nämnden visar ett totalt minus på 2,5 mkr. 

 

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ BALANS 
/OSÄKERHETER I PROGNOSEN 

De största osäkerhetsfaktorerna är pandemins 
påverkan på personalkostnader och placerings-
kostnader inom IFO:s verksamhet. 

IFO lämnade en handlingsplan efter tertialrapporten 
per april, samma handlingsplan kvarstår. 

 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 
2020-08 

Utfall 
2021-08 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Prognos-
avvikelse 

Intäkter
Avgifter mm  27,3      27,5      40,6      41,3      0,6     
Statsbidrag  20,0      23,9      5,9      37,2      31,3     
Övriga intäkter  57,7      57,8      81,2      86,7      5,5     
Interna intäkter  46,9      59,8      85,0      89,7      4,7     

Summa intäkter  151,9      169,0      212,7      254,8      42,1     
Kostnader

Personalkostnader -455,3     -458,1     -696,0     -687,1      8,9     
Verksamhetskostnader -137,8     -137,5     -182,9     -209,8     -26,9     
Kapitalkostnader -3,5     -3,2     -4,7     -4,7      -,0     
Interna kostnader -106,9     -118,4     -170,6     -180,2     -9,6     

Summa kostnader -703,5     -717,2     -1 054,2     -1 081,7     -27,5     

Resultaträkning för nämnd -551,5     -548,2     -841,5     -826,9      14,6     
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Resultat per verksamhetsområde 

 

 

VERKSAMHET SÄRSKILDA BOENDEN FÖR 
ÄLDRE 

Verksamhetsområdet omfattar särskilda boenden för 
äldre och resursverksamhet. Särskilda boendens 
budget består till 80 procent av personalkostnader.  

Utfallet efter 8 månader ett underskott, till största 
delen utifrån ett ökat omvårdnadsbehov hos de 
boende. Verksamheten har tagit del av 
stimulansmedel för ett par större ärenden. Dessutom 
är del av de ianspråktagna statsbidragen som 
redovisas under förvaltningsgemensamt hänförliga 
till särskilda boenden.  

Bortsett från kostnader orsakade av pandemin märks 
också att flera av enheterna har haft behov av extra 

bemanning utifrån speciella omvårdnadsbehov och 
utagerande brukare. Enheter med små avdelningar (7 
stycken brukare) har svårare att klara budgeten med 
de satta målen för personaltäthet.  

VERKSAMHET HEMSTÖD 

Verksamhetsområdet omfattar hemtjänst av 
kommunens utförare, boendestöd, larm- och 
nattpatrull, dagverksamhet, Trygg hemgångsteam 
och korttid/växelvård. Kommunens utförare av 
hemtjänst omfattas av Lagen om Valfrihetssystem 
(LOV) och får ersättning enligt schablon för beställd 
tid. De verkställer cirka 250.000 timmar varje år hos 
runt 550 brukare. Utförarna bedömer att de kommer 
att klara utmaningarna ekonomiskt i år, med ett litet 

Socialnämnden (mnkr) Utfall 
2020-08 

Utfall 
2021-08 

Budget
2021 

Prognos 
2021 

Prognos-
avvikelse 

Gemensamt, vård och omsorg (GVO)
Särskilda boenden för äldre -141,2 -137,8 -203,3 -203,3 0,0
Hemtjänst Biståndsenheten -51,1 -53,9 -89,5 -84,2 5,4
Hemtjänst kommunens utförare 1,3 0,4 0,0 1,3 1,3
Boendestöd (ingick i FN 2020) 0,0 -7,0 -11,0 -10,3 0,7
Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet -16,3 -17,5 -27,5 -26,6 0,9
Resursverksamhet -1,8 -2,0 -3,0 -2,8 0,2
Sjuksköterskor -37,5 -38,1 -59,3 -56,6 2,7
Rehabenheten, hjälpmedel -10,0 -10,0 -19,2 -16,9 2,3
Bostadsanpassning -1,2 -2,1 -2,5 -3,3 -0,8
Funktionsnedsättning - Assistans -27,0 -26,4 -38,1 -40,5 -2,4
Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende -44,9 -41,9 -65,9 -68,4 -2,4
Funktionsnedsättning övrigt -54,1 -52,8 -80,5 -77,4 3,2
Förvaltningsgemensamt -13,4 -8,8 -33,7 -12,9 20,8
Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer -31,2 -31,4 -51,1 -49,0 2,1

Summa GVO -428,3 -429,3 -684,7 -650,9 33,8
Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Personal- och övriga kostnader -30,7 -30,7 -46,2 -44,2 2,0
Sjuklöner covid-19 0,4 0,3 0,0 0,3 0,3
Verksamhetskostnader Barn -25,2 -33,6 -33,8 -53,7 -19,9
Verksamhetskostnader Vuxna -1,3 -5,2 -3,1 -7,3 -4,2
Verksamhetskostnader LSS -26,4 -16,4 -28,7 -26,2 2,5
Verksamhetskostnader Socialpsyk -18,9 -2,0 -3,7 -2,3 1,4
Verksamhetskostnader Våld i nära relationer -3,1 -2,5 -2,3 -3,3 -1,0
Verksamhetskostnader Ekonomi -2,5 -13,5 -9,6 -13,6 -4,0
Insatser riktade mot familjer och vuxna -10,7 -10,8 -19,0 -16,9 2,1
Insatser riktade mot ungdomar -5,8 -6,1 -10,4 -9,8 0,6
Ensamkommande (avveckling) -0,8 1,6 0,0 0,0 0,0
Ensamkommande barn 1,8 0,0 1,0 1,0

Summa IFO -123,2 -118,9 -156,8 -176,0 -19,2

Årets resultat -551,5 -548,2 -841,5 -826,9 14,6
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överskott. Trygghetslarm och nattpatrull 
prognostiserar ett underskott. Verksamheten har 
under hela året haft stor frånvaro bland sina 
medarbetare. Dagverksamheten har pausat sin 
verksamhet och personalen har varit utplacerad inom 
annan verksamhet i förvaltningen, vilket väntas ge ett 
överskott i den egna verksamheten. Från den 20 
september öppnar dagverksamheten i begränsad form 
igen.  

Korttid/växelvård har under året förstärkt 
bemanningen. Vårdtyngden har varit relativt hög och 
extra bemanning har behövts. Detta har delvis lösts 
med personal från trygg hemgång som är pausat 
tillsvidare på grund av covid-19.  

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

 

VERKSAMHET FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Verksamhetsområdet omfattar assistans enligt LSS 
och SFB (Socialförsäkringsbalken), ledsagning, 
grupp- och korttidsboenden enligt LSS, daglig 
verksamhet och socialpsykiatri. 

Inom assistansen enligt SFB fortsätter antalet 
ärenden/timmar att minska. Därmed minskas också 
personal i motsvarande takt. Dock täcker inte 
timersättningen från Försäkringskassan kostnaderna 
för utförandet och prognosen förväntas därför visa ett 
underskott vid årets slut. Även ledsagning och 
assistans enligt SoL och LSS förväntas visa 
underskott, beroende på att ersättningen inte täcker 
personalkostnaderna i ärendena. 

Gruppbostäder visar underskott beroende på 
extrabemanning, bland annat för att möta behov hos 
brukare med demens eller andra särskilda behov. 
Bemanningen utvärderas fortlöpande. 

Korttidsverksamheten bedöms ge ett överskott vid 
årets slut. Belastningen har minskat det sista halvåret 
och därmed har behov av rekrytering för att fylla 
vakanser och vikarier vid sjukfrånvaro kunnat skjutas 
fram.  

VERKSAMHET F.D. GEMENSAMMA 
AVDELNINGEN (BISTÅND, REHAB, HSL) 

Verksamhetsområdet omfattar sjuksköterskor, rehab, 
bistånd och bostadsanpassning. Organisatoriskt 
ligger verksamheten under Myndighet och HSL, men 

ekonomiskt finns budgeten kvar under ramen för 
GVO. 

Rehab visar en positiv avvikelse i prognosen, helt och 
hållet hänförlig till att det har tagit tid att rekrytera 
personal till vikariat och en vakant tjänst. Från 
november och framåt kommer nya medarbetare att 
finnas på plats. Samma analys gäller för 
sjuksköterskor. Vakanta tjänster skapar ett positivt 
ekonomiskt utfall. Rekrytering har pågått, men under 
sommaren har tjänster från bemanningsföretag köpts 
in. 

 
Kostnader för bostadsanpassning är svåra att förutspå. 
För närvarande märks en ökning av ärenden. 
Prognosen pekar mot ett underskott. 

Biståndsavdelningen visar en positiv avvikelse 
hänförligt till hemtjänst där beställda timmar bedöms 
ligga under budget vid årets slut. Enheten jobbar 
kontinuerligt med att se över tidigare beslut och 
utreda och bedöma behov av insatser. 

FÖRVALTNINGSGEMENSAMT 

Förvaltningsgemensamt omfattar verksamheter under 
social administration som är gemensamma för hela 
förvaltningen, chefer och arbetsledning, bistånds-
enhetens verksamheter förutom hemtjänst samt 
socialnämnden. 

Prognosen visar ett överskott mot budget, till största 
delen hänförligt till statliga ersättningar för Covid-19 
i form av sjuklöneersättningar och eftersökta medel 
för merkostnader uppkomna under 2020. Totalt har 
statsbidrag om 34,9 mkr sökts för 2021, där 
prognosen är att 18,5 mkr kommer att kunna 
redovisas i årets resultat. Därtill kommer lägre 
personalkostnader på grund av vakanser och 
tjänstledigheter samt en liten reserv för oförutsedda 
kostnader. 

VERKSAMHET INDIVID- OCH FAMILJE-
OMSORG 

Personal och övriga kostnader 

Kostnaderna för personal förväntas hållas inom 
budget. 

Verksamhetskostnader barn 

Prognosen för kostnader för placeringar av barn och 
unga visar att budgeten inte kommer att hållas, ett 
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stort underskott förväntas. Under året har kostnaderna 
för placeringar ökat jämfört med föregående år. Flera 
placeringar med höga dygnskostnader har varit 
nödvändiga att genomföra, vilket har inneburit att 
kostnaderna har skjutit i höjden. Även antalet 
konsultentstödda familjehem har ökat på grund av att 
det varit svårt att rekrytera egna familjehem. I 
prognosen finns ingen höjd tagen för placeringar som 
inte är kända.  

Verksamhetskostnader vuxen 

Under året har förvaltningsrätten fattat beslut enligt 
Lagen om vård av missbrukare (LVM) för sex 
personer.  Det kvarstår även kostnader för ytterligare 
tre personer som påbörjade vård enligt LVM under 
senare delen av 2020. Av de personer som vårdats 
enligt LVM har en majoritet en svår psykiatrisk 
problematik i kombination med ett omfattande 
missbruk. I prognosen finns ingen höjd tagen för 
placeringar som ännu inte är kända. 

Verksamhetskostnader LSS 

Verksamhetskostnader för LSS förväntas ge ett 
överskott jämfört med budgeterade medel. Det beror 
på att vissa ärenden som tidigare beviljats insatser 
enligt SoL numer har insatser via Försäkringskassan 
och Socialförsäkringsbalken (SFB).  

Verksamhetskostnader socialpsykiatri 

De placeringar som varit aktuella under en längre tid 
inom socialpsykiatrin har avslutats under året. Detta 
innebär att verksamheten i dagsläget prognosticerar 
ett överskott.   

 

 

 

Verksamhetskostnader för våld i nära 
relationer 

Budgeterade medel avseende skyddade boenden 
kommer som det ser ut i dagsläget inte räcka till. En 
skillnad mot tidigare år är att alla kostnader för alla 
typer av skyddade boende redovisas samlat. Tidigare 
kunde tillfälliga boenden på till exempel vandrarhem 
eller hotell som beviljats utifrån skydd till andra typer 
av brottsoffer istället ses som en kostnad för 
ekonomiskt bistånd. Efter organisationsförändringen 
sker prövning av behov av tillfälligt boende utifrån 
skyddsskäl på enheten oavsett orsak.   

Enheten insatser riktade mot familjer och 
vuxna 

Prognosen visar på ett positivt utfall, kostnaderna 
består till största delen av personalkostnader. Under 
året har det förekommit vakanta tjänster inom flera av 
enhetens verksamheter som kommer generera ett 
överskott jämfört med budgeterade medel.  

Enheten insatser mot ungdomar 

Även kostnaderna för enheten som riktar sig mot 
ungdomar förväntas hålla sin budget och generera ett 
överskott. Detta beror till stor del på vakanta tjänster 
och att viss personal har varit utlånad till andra 
verksamheter på grund av covid-19. 

Ensamkommande barn 

De få ärenden som fortfarande finns kvar i 
kommunen är alla placerade i egna familjehem som 
är en kostnadseffektiv placeringsform. Detta medför 
att intäkterna från Migrationsverket är högre än 
kostnaden per ungdom, vilket leder till ett 
prognosticerat överskott för verksamheten.  
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Investeringsredovisning 

 

 

RE/LÖPANDE INVESTERING 

Investeringar under årets första åtta månader består i 
dörrlarm, klädskåp, sängar och en buss till daglig 
verksamhet. 

 

Prognosen består i att upphandlingen av så kallade 
hotellås till två äldreboenden läggs som 
investeringskostnad innan årsskiftet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

(mnkr) Utfall
2021-08 

Budget
2021 

Avvik-
else 

Prognos
2021 

Re-/löpande investeringar
Inventarier 0,8 4,1 0,0 4,1
Övrigt

Summa nämnden 0,8 4,1 0,0 4,1
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2021  
 

SAMTLIGA NÄMNDER 

Utreda och säkerställa en fungerande process för 
lokalförsörjning och lokaler som verksamheterna ej 
längre behöver.  

Kommunstyrelsen bär samordningsansvaret. 

Utfall 

Flera samordningsvinster för lokaler har utarbetats 
inom verksamhet funktionsnedsättning, som 
samarbetar mellan enheter för att öka beläggningen i 
de lokaler som finns tillgängliga. På så vis kommer 
också lokaler till nytta för fler brukare. Arbete pågår 
även inom verksamhet hemstöd där lokaloptimering 
inom boendestöd efterforskas. Omflyttningen av 
verksamheter till Ranliden för resursoptimerande 
effekter pågår också och kommer fortgå under 2021.  

SOCIALNÄMNDEN 

Utreda om de placeringar som finns inom IFO i större 
utsträckning kan finnas inom den egna kommunen 
eller i samarbete med andra kommuner i Skaraborg. 

Utfall 
Kostnaden för placeringar minskade under 2020 till 
följd av fler familjehemsplaceringar och placeringar i 
egen regi. Socialnämnden gör bedömningen att om 
flera kommuner skulle bedriva Hem för vård och 
boende (HVB) tillsammans skulle det ändå inte 
innebära en minskad kostnad. Under början av 2021 
har dock kostnaderna för placeringar ökat markant 
och det finns ingenting som tyder på någon nedgång.  

Uppföljning till budgetarbete 2021. 

KOMMUNSTYRELSEN, SOCIALNÄMNDEN, 
KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN 

– Utarbeta en strategi för att minska kostnaderna för 
försörjningsstöd och få fler i arbete. Kommun-
styrelsen bär samordningsansvar. 

Utfall 
Enheten för stöd och försörjning flyttade den 1 maj 
över till Kompetens- och arbetslivsnämnden. Fram 
till att flytten genomfördes samarbetade nämnderna 
tätt i olika arbetskonstellationer för att göra 
övergången så bra som möjligt.  
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Nämndens verksamhetsuppföljning  
 

NÄMNDENS STYRKEDJA 

Socialchef träffar socialnämndens ordförande inför 
arbetsutskott och nämnd. Som stöd till chefer finns 
även ett antal olika funktioner på social-
förvaltningens administration.  

Socialförvaltningens ledningsgrupp träffas varannan 
vecka och består av socialchef, biträdande socialchef 
och verksamhetschefer.  

Respektive verksamhetschef träffar sina 
enhetschefer i ledningsgrupper för avstämning 
regelbundet.  

Verksamheternas ledningsgrupper träffar socialt 
ansvarig samordnare/verksamhetsutvecklare tre 
gånger årligen för dialogbaserad uppföljning. 

Beslutsfattande sker i styrkedjan och beslut 
kommuniceras och verkställs genom chefslinjen som 
beskrivits.  

ÅTERKOPPLING TILL NÄMND/KOMMUN-
FULLMÄKTIGE 

Socialchef informerar nämnden löpande i samband 
med nämndssammanträde gällande verksamhets-
förändringar, ekonomiska förhållanden inom 
nämnden som påverkar kommunen övergripande 

och andra liknande frågor. Vid behov informerar 
även tjänsteperson/er om ett ärende.  
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Checklista barnperspektiv för socialnämnden 
Förenta nationernas barnkonvention är lag i Sverige. Barnkonventionen slår fast att 
alla barn och ungdomar under 18 år har rätt till likvärdiga villkor (art 2), har rätt till 
liv och utveckling (art 6), har rätt att uttrycka sina åsikter (art 12) samt att barnets 
bästa ska sättas i första hand (art 3). 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

• Perspektivträngsel. Ibland krockar olika perspektiv och rättigheter med 
varandra och prioriteringar måste då göras.  
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2021 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall 2021

Fam.hem SoL (eget) 16 18 17 15 15 15 16 15 3 280 435

Fam.hem LVU (eget) 15 15 15 15 20 18 17 16 4 999 609

Fam.hem konsulent SoL 9 9 9 9 9 10 8 8 4 396 954

Fam.hem konsulent LVU 4 3 2 2 1 2 1 1 605 894

HVB SoL 2 2 2 2 3 3 3 3 5 270 526

HVB LVU 4 4 4 5 9 7 9 8 10 608 987

Ungdomsboendet 5 5 5 4 5 6 5 6 4 211 205

Totalt antal 55 56 54 52 62 61 59 57 0 0 0 0 33 373 610

EKB 6 6 8 8 8 8 8 8 626 269

2020 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall 2020

Fam.hem SoL (eget) 16 15 16 17 17 21 21 20 19 19 19 19 5 486 456

Fam.hem LVU (eget) 17 17 18 18 16 16 16 16 16 16 16 16 7 823 419

Fam.hem konsulent SoL 7 7 7 6 7 7 6 6 6 4 3 2 4 999 759

Fam.hem konsulent LVU 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 1 688 317

HVB SoL 2 2 3 3 2 2 4 4 4 3 3 7 3 943 789

HVB LVU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 624 212

Ungdomsboendet 3 5 5 5 4 2 3 4 5 6 6 6 6 116 661

Totalt antal 52 53 56 55 52 54 56 56 57 55 54 58 37 682 613

Jourhem antal dygn 4 30 31 30 30 31 23
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2019 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall 2019

Fam.hem SoL (eget) 9 9 11 13 13 13 12 12 12 12 14 14 3 511 841

Fam.hem LVU (eget) 16 16 17 18 16 17 17 18 18 18 18 17 7 421 161

Fam.hem konsulent SoL 7 7 8 8 6 7 9 9 9 8 8 7 4 826 997

Fam.hem konsulent LVU 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 160 383

HVB SoL 4 3 2 5 6 5 2 2 5 7 3 3 6 857 596

HVB LVU 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 2 2 11 290 354

Ungdomsboendet 2 3 3 3 6 4 3 2 2 3 4 5 5 395 805

Totalt antal 44 43 47 53 52 52 49 49 52 53 52 51 40 464 137
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Policy och riktlinjer för verksamhets- och 
ekonomistyrning 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget och 

överlämna till kommunstyrelsen.        

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har skickat förslag på policy för verksamhets- och 

ekonomistyrning och riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning på 

remiss till samtliga nämnder. Svar ska avges senast 24 september. 

Förvaltningens bedömning 

Det är socialnämndens uppfattning att den nu föreslagna policyn i allt 

väsentligt ger uttryck för vad som ska göras för att nå givna mål. Dock bör 

skrivningen rörande analysgruppen tas bort. Analysgruppen, som den arbetar 

i nuläget, är en tvärsektoriell arbetsgrupp som kan ändras över tid.  

Riktlinjen beskriver i mer detaljerad form också vad som ska göras, med 

huvudfokus på den politiska processen. Det vore önskvärt att riktlinjen i 

någon mån också innehåller processen på förvaltningsnivå, där det stödjande 

arbetet mellan kommunledningsförvaltningen (KLF) och övriga 

förvaltningar beskrivs. KLF tillhandahåller mallar och tidsplaner där det 

framgår hur planering och uppföljning ska ske. 

Generellt behöver båda dokumenten ses över avseende formuleringar. I 

policyn behöver t.ex. förtydligande göras om vad räknas som en betydande 

avvikelse från budgeterad ram och det bör också framgå tydligt att det är 

negativ avvikelse som ska rapporteras.  

       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Annelie Hedegård 

Ekonom 
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§ 269 Dnr 2021/00098  
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ekonomistyrning 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att anta nedanstående yttrande som sitt 

eget och överlämna till kommunstyrelsen.    

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har skickat förslag på policy för verksamhets- och 

ekonomistyrning och riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning på 

remiss till samtliga nämnder. Svar ska avges senast 24 september. 

Förvaltningens bedömning 

Det är förvaltningens uppfattning att den nu föreslagna policyn i allt 

väsentligt ger uttryck för vad som ska göras för att nå givna mål. Dock bör 

skrivningen rörande analysgruppen tas bort. Analysgruppen, som den arbetar 

i nuläget, är en tvärsektoriell arbetsgrupp som kan ändras över tid.  

Riktlinjen beskriver i mer detaljerad form också vad som ska göras, med 

huvudfokus på den politiska processen. Det vore önskvärt att riktlinjen i 

någon mån också innehåller processen på förvaltningsnivå, där det stödjande 

arbetet mellan kommunledningsförvaltningen (KLF) och övriga 

förvaltningar beskrivs. KLF tillhandahåller mallar och tidsplaner där det 

framgår hur planering och uppföljning ska ske. 

Generellt behöver båda dokumenten ses över avseende formuleringar. I 

policyn behöver t.ex. förtydligande göras om vad räknas som en betydande 

avvikelse från budgeterad ram och det bör också framgå tydligt att det är 

negativ avvikelse som ska rapporteras.   
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 Alla nämnder 

Policy och riktlinjer för verksamhets- och 
ekonomistyrning 

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen skickar förslag på policy för verksamhets- och 

ekonomistyrning, samt riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning, på 

remiss till samtliga nämnder, med svar senast 24 september 2021.   

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser § 6.14, antagna den 10 

februari 2020, § 17. 

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har som en del i uppdraget med att se över 

kommunens budgetprocess tagit fram förslag på nya styrdokument för 

verksamhets- och ekonomistyrning. 

Policyn kommer att antas av kommunfullmäktige, medan riktlinjer därefter 

antas av kommunstyrelsen. 

Samtliga nämnder ges möjlighet att lämna förslag på underlagen. Yttranden 

ska vara kansliavdelningen tillhanda senast 24 september 2021. 

 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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1. Inledning 
För att säkerställa en långsiktig ekonomisk hållbarhet för kommunens 

verksamhet krävs det tydliga strukturer och processer avseende verksamhet och 

ekonomi i hela organisationen. 

I policyn för verksamhets- och ekonomistyrning finns övergripande interna 

regler som ska styra kommunens beslut såväl på den politiska nivån som på 

förvaltningsnivån. Verksamheten i Falköpings kommun styrs av det nationella 

uppdraget och utgår från gällande lagstiftning samt även av styrdokument, som 

antagits av kommunfullmäktige, nämnderna och/eller av förvaltningarna. 

Kommunstyrelsen beslutar om förtydligande riktlinjer för verksamhets- och 

ekonomistyrning utifrån denna policy. 

2. Syfte 
Denna policy syftar till att säkerställa en tydlig, effektiv och ändamålsenlig 

verksamhets- och ekonomistyrning genom regler och struktur för beslut, samt 

genom att fastställa grundläggande processer för att nå uppsatta 

verksamhetsmål och finansiella mål. Syftet med policyn är att skapa ett enhetligt 

arbetssätt och synsätt avseende intern styrning och kontroll gällande kommunens 

verksamheter och ekonomi. 

 

Kommunen ska ha en tillförlitlig rapportering och en god ekonomisk 

hushållning i sin verksamhet, vilket inte bara innebär en ekonomi i balans utan 

även ett krav på att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt.  

 

3. Styrmodellen 
För att säkerställa verksamhetsutveckling och en långsiktig ekonomisk 

hållbarhet krävs tydliga strukturer och uppföljningsprocesser avseende 

verksamhet och ekonomi i hela organisationen.  

 

Falköpings kommun styrs utifrån en politiskt beslutad vision och fastställda 

mål. För en fungerande målstyrning krävs en sammanhållen styrkedja genom 

hela organisationen.  

 

Kommunfullmäktige fastställer kommunens vision samt övergripande mål. 

Visionen beskriver vad kommunen vill uppnå med sin verksamhet och vilken 

effekt som förväntas. De övergripande målen beskriver de områden som är 

prioriterade och som leder mot visionen.  

Nämnderna har i uppdrag att bryta ned kommunfullmäktiges övergripande mål 

till nämndspecifika delmål. Delmålen ska vara uppföljningsbara och 

konkretisera kommunfullmäktiges övergripande mål. Nämnden fastställer även 

en verksamhetsplan med budget för varje år. I verksamhetsplanen finns en 

övergripande beskrivning av hur nämnden avser att arbeta för att uppnå 
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kommunfullmäktiges mål och en övergripande fördelning av de ekonomiska 

resurserna i nämndens verksamhet.  

Förvaltningen har i uppdrag att kontinuerligt arbeta för att uppnå de 

övergripande målen och följa verksamhetsplanen. Förvaltningen kan bryta ned 

de övergripande målen i delmål och åtgärder.  

Uppföljning av de olika målen under året  
En uppföljning och analys av måluppfyllelse samt ekonomi sker från 

förvaltning till nämnd. Nämnderna ska även följa upp i vilken grad de 

nationella kraven uppfylls. Uppföljning ska vara kontinuerlig och systematisk 

för att bidra till tilltro i styrkedjan. 

 

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen en uppsiktsplikt över övriga 

nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp 

nämndernas måluppfyllelse och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 

bildar sig en helhetsbild av nämndernas arbete och rapporterar vidare till 

kommunfullmäktige.  

 

4. Anslagsbindningsnivå 
Anslagsbindningsnivån beskriver hur kommunfullmäktige beslutar om 

fördelningen av kommunala medel utifrån vision och övergripande mål. 

Anslagsbindningsnivån tydliggör roller och ansvar både i den politiska 

organisationen och i förvaltningsorganisationen. 

För att tydliggöra verksamhets- och ekonomistyrning är det viktigt att ansvar 

och befogenheter definieras inom respektive anslagsnivå. Anslagsnivåerna är 

följande: 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunstyrelse 

 Nämnd 

 Resultatenhet och balansräkningsenhet 

 

Vilka roller och ansvar respektive anslagsnivå innehar framgår nedan.  

4.1. Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan utifrån gällande lag. 

Kommunfullmäktige prioriterar och beslutar nettoram per nämnd.  
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4.2. Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsens ansvar är att ha uppsikt över att nämnder och andra 

juridiska personer, som driver verksamhet på uppdrag av kommunen, når upp 

till och följer kommunfullmäktiges antagna mål och riktlinjer.  

Kommunstyrelsen ska följa upp att den av kommunfullmäktige antagna 

budgeten och flerårsplanen efterlevs. Om nämnd vid uppföljning befarar en 

betydande avvikelse gentemot budget ansvarar respektive nämnd för att 

informera kommunstyrelsen hur avvikelsen ska hanteras. Avvikelsen och 

vidtagna åtgärder ska dokumenteras i nämndens och styrelsens 

beslutsprotokoll. 

Kommunstyrelsen har också ett nämndansvar gentemot den förvaltning och 

verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen som nämnd. 

4.3. Nämnd 

Varje nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lag, 

kommunfullmäktiges mål och beslut inom tilldelad nettoram.  

Varje nämnd ska göra en resursfördelning utifrån kommunfullmäktiges mål 

och beslut. Nämnden beslutar om den övergripande fördelningen av budgeten 

till verksamheten. Det ska framgå av nämndens verksamhetsplan med budget 

hur resursfördelningen görs. Nämnden har befogenheter att omfördela 

budgeten inom nettoramen i enlighet med kommunfullmäktiges mål.  

4.4. Resultatenhet 

En resultatenhet är en verksamhet som är skattefinansierad. Resultatenheten 

kan tilldelas medel från nämnden via budgetanslag eller via resursfördelning. 

Resultatenheten ansvarar för det samlade resultatet, både ekonomiskt och 

verksamhetsmässigt, enligt nämndens mål och inriktning. 

 

Exempel på resultatenheter i Falköpings kommun är verksamheter, enheter 

eller avdelningar som specificeras i nämndens verksamhetsplan 

 

4.5. Balansräkningsenhet 

En balansräkningsenhet är en verksamhet som inte är skattefinansierad. En 

enhet utgör en balansräkningsenhet om verksamheten fullt ut ska vara 

avgiftsfinansierad. Varje balansräkningsenhet upprättar en resultat- och 

balansräkning. Ansvarig nämnd rapporterar balansräkningen till 

kommunfullmäktige vid bokslut och uppföljningar. 

5. Roller och ansvar 
En förutsättning för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhets- och 

ekonomistyrning är att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i 

förvaltningsorganisationen. Vilken befogenhet varje chef har att omfördela 

budget inom sitt ansvarsområde framgår av de delegationsbestämmelser som 

fastställs av nämnden.  
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5.1 Kommundirektör 

Kommundirektören är kommunens högste tjänsteperson och ansvar 

övergripande för att säkra rutiner, styra, leda och följa upp kommunens 

verksamheter. I rollen ingår samordningsansvar på förvaltningschefsnivå samt 

mellan de kommunala bolagen och kommunorganisationen.  

 

Kommundirektören ansvarar för att samordna arbetet med att fullgöra 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens nämnder och bolag.   

 

5.2. Förvaltningschef 

Förvaltningschefen ansvarar mot nämnd för att verksamheten bedrivs i enlighet 

med det kommunala uppdraget, gällande lagstiftning, verksamhetsplan och 

internbudget och att uppföljning görs av dessa. Förvaltningschefen rapporterar 

sedan vidare till nämnd.    

Om det vid uppföljning befaras en avvikelse gentemot budget ansvarar 

förvaltningschefen för att vidta åtgärder. Om förutsättningarna för 

verksamheten har ändrats ansvarar förvaltningschefen att till nämnden ta fram 

förslag till omprioriteringar eller åtgärder för att uppnå följsamhet gällande 

verksamhetsplan och budget.    

Förvaltningschefen ansvarar för nu- omvärld- och målanalys inom nämndens 

verksamhetsområde.   

5.3. Avdelningschef/verksamhetschef eller motsvarande 

Avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande ansvarar för att 

verksamheten bedrivs i enlighet med det kommunala uppdraget, gällande 

lagstiftning, verksamhetsplan, internbudget och andra beslut inom sitt 

ansvarsområde. Avdelningschefens/verksamhetschefens eller motsvarandes 

ansvarsområde kan bestå av flera enheter. 

Avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande ansvarar för att uppnå 

följsamhet gällande budget och flerårsplan, att resurserna används för rätt 

ändamål och på ett effektivt sätt.  

Om det vid uppföljning befaras en avvikelse gentemot budget ansvarar 

avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande för att vidta åtgärder 

och att rapportera till förvaltningschef. Om förutsättningarna för verksamheten 

har ändrats ansvarar avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande att 

till förvaltningschefen ta fram förslag till omprioriteringar eller åtgärder för att 

uppnå följsamhet gällande verksamhetsplan och internbudget.   

5.4. Enhetschef  

Enhetschefen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med det 

kommunala uppdraget, gällande lagstiftning, verksamhetsplan, internbudget 

och andra beslut inom sitt ansvarsområde. Enhetschefen har ett 

uppföljningsansvar av budget och de nämndspecifika delmålen.   
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Om det vid uppföljning befaras en avvikelse gentemot budget ansvarar 

enhetschefen för att vidta åtgärder och att rapportera till 

avdelningschef/verksamhetschef. Om förutsättningarna för verksamheten har 

ändrats ansvarar enhetschefen att till avdelningschefen/verksamhetschefen ta 

fram förslag till omprioriteringar eller åtgärder för att uppnå följsamhet 

gällande verksamhetsplan och internbudget. 

 
6. Budgetprocessens delar 
Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen ansvarigför att upprätta ett förslag 

till kommunens budgetför kommande år samt plan för de två följande åren före 

oktober månads utgång, förslaget ska grunda sig på budgetunderlag från 

nämnderna. 

Falköpings kommuns budgetprocess sker i olika steg och omfattar följande 

delar:  

 Planeringsförutsättningar, nu- och omvärldsanalys  

 Planeringsdag  

 Falköpings kommuns budgetberednings antagande av 

budgetförutsättningar  

 Nämndernas budgetunderlag  

 Avstämningsdialog, budgetberedning och nämnder/bolag. 

 Falköpings kommuns budgetberednings förslag till ny flerårsplan 

 Kommunstyrelsen beslutar om förslag till ny flerårsplan 

 Kommunfullmäktiges förslag till ny flerårsplan 

 

6.1. Falköpings kommuns budgetberedning 

Falköpings kommuns budgetberedning som beslutande organ är 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetberedningen sammanträder fem gånger 

per år och tar fram budgetförutsättningar till nämndernas budgetunderlag samt 

tar fram förslag till flerårsplan som beslutas av kommunfullmäktige.  

Budgetberednings sammanträden föregås av partipolitiska möten för att 

formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen. 

6.2. Nu-, omvärld och målanalys  

Nu- och omvärldsanalys syftar till att identifiera och tolka trender i omvärlden 

utifrån kommunens nuläge som påverkar möjligheten till att nå kommunens 

vision. Analysen ska ge förståelse och skapa handlingsberedskap i den 

kommunala organisationen.  

I budgetprocessen ska utöver nu- och omvärldsanalys även målanalys fungera 

som ett underlag. När underlaget arbetas fram ska analys och uppföljning från 

tidigare delårs-/verksamhetsrapporter och års-/verksamhetsredovisningar 

användas.  
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Förvaltningschefen ansvarar för arbetet med nu-, omvärld- och målanalys för 

respektive nämnd och återkopplar till kommundirektören, som även ansvarar, 

med stöd av analysgruppen, för att den kommunövergripande nu-, omvärlds- 

och målanalysen genomförs. 

 

6.3. Investeringar 

Arbetet med Falköpings kommuns investeringar utgår ifrån den av 

kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen i Flerårsplanen. 

Nämnderna lyfter sina framtida investeringsbehov i nämndens budgetunderlag 

till Falköpings kommuns budgetberedning. Till varje investeringsbehov i 

budgetunderlaget ska ett investeringsdirektiv bifogas, vilket beskriver 

investeringsbehovet, konsekvens och finansiering. Investeringar rörande 

lokaler, fastigheter och anläggningar regleras i Policy för lokalförsörjning och 

projektinvesteringar.  

Falköpings kommuns budgetberedning beslutar om underlag till 

investeringsplan i samband med att budgetförutsättningarna antas. 

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsplan i Flerårsplanen. 

 

6.4. Kommunövergripande budgetprocess  

Falköpings kommuns budgetprocess utgår ifrån senast beslutad flerårsplan. 

Kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med kommunens övriga 

förvaltningar och bolag tar fram planeringsförutsättningar, nu- och 

omvärldsanalys. 

Planeringsdag/dagar genomför som uppstart i budgetprocessen, för att 

gemensamt diskutera, analysera och dra slutsatser kopplat till beslutad 

flerårsplan, planeringsförutsättningar, nu- och omvärldsanalys, mellan politik 

och tjänstepersoner. Syftet med planeringsdagen/dagarna är att skapa en 

gemensam utgångspunkt för det kommande arbetet med framtagande av 

budgetunderlag. 

Falköpings kommuns budgetberedning tar fram och behandlar förslag till 

budgetförutsättningar med underlag till budgetramar för nämnderna. Utifrån 

budgetförutsättningarna ges nämnderna i uppgift att ta fram och behandla 

nämndspecifika budgetunderlag. Nämnderna skall senast sista augusti besluta 

om att lämna in budgetunderlag. 

Avstämningsdag genomförs med presentation av nämndernas inkomna 

budgetunderlag samt uppdaterade planeringsförutsättningar. 

Falköpings kommuns budgetberedning tar fram och behandlar förslag till ny 

Flerårsplan och budget för kommande år. 
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Kommunstyrelsen beslutar om förslag till ny Flerårsplan och budget för 

kommande år. 

Kommunfullmäktige beslutar om ny Flerårsplan och budget för kommande år. 

6.5. Nämndernas budgetprocess 

Nämnderna ska utifrån budgetförutsättningarna ta fram och behandla 

nämndens budgetunderlag rörande mål, verksamhet och ekonomi. Underlaget 

ska efter behandling i nämnd skickas till kommunstyrelsen för vidare 

beredning. 

Nämnden ska utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål och driftsramar i 

Flerårsplanen, bryta ner till nämndspecifika mål och en detaljbudget i 

nämndens verksamhetsplan.  

 

7. Uppföljning och analys 
För att uppnå en ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning är det 

viktigt att uppföljning och analys sker av verksamhet och ekonomi samt att den 

på säkerställt sätt återrapporteras till kommunfullmäktige.  

Falköpings kommun genomför delårsrapport per den 30 april, delårsrapport 

den 31 augusti samt årsredovisning per den 31 december. Vid dessa 

uppföljningar görs en samlad uppföljning av fullmäktiges mål samt ekonomi, 

där nämnderna gör en verksamhets- och ekonomiuppföljning av delmål och 

budget. Av uppföljningen ska framgå i vilken utsträckning målen har uppnåtts. 

Uppföljning ska även göras genom kontinuerlig analys av resultat i förhållande 

till mål och budget under året. 

Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt möjlighet att utöver lagens krav 

besluta om ytterligare uppföljningar och tider för uppföljningar.  
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Inledning 
Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av 

den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter 

styrs till stor del av speciallagars bestämmelser. Av olika lagar framkommer att 

kommunen bland annat ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och 

äldreomsorg liksom för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och 

räddningstjänst. Utöver det styrs kommunen av kommunallagen. Centralt i 

kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den 

ska arbeta med och i vilken omfattning men allt måste ta sin utgångspunkt i att 

kommunen är till för medborgaren. Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa 

att kommunen arbetar för att nå nationella krav samt statliga och kommunala 

mål. Det är kommunfullmäktige som högsta organ som fördelar olika 

ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. 

För att säkerställa verksamhetsutveckling och en långsiktig planering för 

ekonomisk hållbarhet krävs tydliga strukturer och uppföljningsprocesser 

avseende verksamhet och ekonomi i hela organisationen. Uppföljning ska vara 

kontinuerlig och systematisk för att bidra till tilltro i styrkedjan.  

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun beslutade den datum månad år att 

anta policyn för verksamhets- och ekonomistyrning. Kommunstyrelsen beslutar 

om dessa riktlinjer utifrån policyn. Riktlinjerna ska ses som förtydligande av 

policyn och utgöra stöd och vägledning för verksamheterna i tillämpningen.  

 

Styrmodellen 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fastställer 

vision och övergripande mål som nämnderna ska följa. Visionen beskriver 

kommunens viljeinriktning och värdegrund medan de övergripande målen 

beskriver de områden som är prioriterade och vilken effekt som förväntas.  

Målen ska ligga i linje med lagstiftning och andra statliga styrdokument och 

kommunen följer även upp i vilken grad de nationella kraven uppfylls. För en 

fungerande målstyrning krävs en sammanhållen styrkedja genom hela 

organisationen.  

 

Nämnderna har i uppdrag att se till att verksamheterna arbetar mot 

kommunfullmäktiges mål och att verksamheterna bedrivs så ändamålsenligt 

och effektivt som möjligt. Nämnderna kan bryta kommunfullmäktiges 

övergripande mål till nämndspecifika delmål eller åtgärder. Delmålen ska vara 

uppföljningsbara och konkretisera kommunfullmäktiges övergripande mål. 

Varje nämnd fastställer en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen finns en 

övergripande beskrivning av nämndens ambition och hur nämnden avser arbeta 

för att uppnå fastställda mål. I verksamhetsplanen finns även en övergripande 

plan för fördelning av de ekonomiska resurserna. Det är sedan förvaltningarnas 

uppgift att planera och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling. Det är 

viktigt att alla medarbetare är delaktiga i och känner tilltro till styrkedjan. 

Genom ett systematiskt utvecklingsarbete ska förbättrad måluppfyllelse 

uppnås.  
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För att få en fungerande kontinuerlig verksamhetsutveckling behöver 

arbetssättet omsättas, förankras och bli känt ända ut i verksamheterna. 

 

Från planering till åtgärd i fem steg: 

Planera  

Planeringen anger inriktning för arbetet och beskriver 

effekten av det som ska uppnås, men också de insatser 

som ska göras och hur de ska följas upp. 

Genomföra  

Genomförandet handlar om mötet och vardagen, allas 

dagliga handlingar. Det är här det händer, det är här 

mötet sker med personen/brukaren/medborgaren.  

Följa upp  

Följa upp innebär att kontinuerligt samla in information 

om hur verksamheten fungerar ur flera olika perspektiv. 

Ju fler uppföljningar desto mer trovärdig bild framträder. 

Uppföljningen är ett underlag till kommande analys.  

Analysera  

Att analysera är att kritiskt granska och värdera material samt försöka hitta 

mönster, trender, riktningar och orsaker till framgångsfaktorer eller 

utvecklingsområden. Det är viktigt att jämföra, tolka, förklara samt 

problematisera resultatet utifrån flera perspektiv.  

Att sedan sammanställa, sortera, kategorisera och skapa begriplighet av 

insamlat material är nödvändigt för att kunna skapa förståelse och kunna sprida 

information vidare till alla berörda. Analysverktyg kan användas som stöd.  

Åtgärda 

Utifrån det som framkommit i analysen ska åtgärder prioriteras som behövs för 

fortsatt utveckling, för att skapa bättre förutsättningar och för stärkt 

måluppfyllelse. Det kan handla om att bibehålla, skapa helt nytt, justera eller 

förändra för att bidra till verksamhetsutveckling. När åtgärdsförslagen är klara 

är det viktigt att åter påbörja planeringsfasen som beskrivs under rubriken 

”Planera”. 

Uppföljningen ska ske på alla nivåer och skapa en styrkedja som bidrar till 

tilltro och samsyn. Rapportering och återkoppling är viktigt på alla nivåer och 

utifrån olika perspektiv. 

  

Socialnämnden, 2021-09-22



 5 

Falköpings kommuns budgetprocess 
Kommunfullmäktige beslutar hur mycket verksamheterna får kosta genom att 

fastställa en budget. Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för 

ekonomin för en period av tre år, där budgetåret ska vara periodens första år. 

Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan utifrån gällande lag. 

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar och kan genom 

beslut justera dessa ramar under pågående år.  

Falköpings kommuns budgetberedning 

Falköpings kommuns budgetberedning som beslutande organ är 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetberedningen sammanträder fem gånger 

per år och tar fram budgetförutsättningar till nämndernas budgetunderlag samt 

tar fram förslag till flerårsplan som beslutas av kommunfullmäktige.  

Budgetberednings sammanträden föregås av partipolitiska möten för att 

formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen. 

Nu-, omvärlds-, och målanalys   

Nu-, omvärlds- och målanalys ska fungera som underlag i budgetprocessen. 

Kommunfullmäktige fastställer de kommunövergripande målen som 

nämnderna ska bryta ned till nämndspecifika delmål. Förvaltningschefen 

ansvarar för nu- omvärlds- och målanalys för respektive nämnd och 

återkopplar till kommundirektören, som med stöd av analysgruppen, som 

ansvarar för att den kommunövergripande nu-, omvärlds- och målanalysen 

genomförs. 

 

För att lyckas med målarbetet är det viktigt att skapa en fungerande styrkedja 

där nämndernas mål binds ihop med kommunfullmäktiges vision och mål. Det 

förutsätter att målarbetet sker systematiskt och kontinuerligt. Analys av 

målarbetet sker genom uppföljning och utvärdering av kommunens uppdrag 

och givna förutsättningar, kommunfullmäktiges mål, nämndernas delmål och 

indikatorer i årsredovisningsprocessen. 

 

Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och långsiktighet i hur trender 

och förändringar påverkar möjligheterna att utföra kommunens uppdrag och 

förverkliga de mål som formulerats för kommunens framtida utveckling. 

Omvärldsanalysen anger vad en organisation bör förbereda sig på.  

Omvärldsanalysen ska ge förståelse och skapa handlingsberedskap i den 

kommunala organisationen samt fungera som underlag för strategiska frågor i 

flerårsplanen. När väl krafterna i omvärlden är identifierade och analyserade 

kan organisationen bestämma sig för vilka åtgärder som ska vidtas. I 

omvärldsanalysen ska särskilt demografiska förändringar beaktas. Arbetet ska 

vara slutfört innan budgetförutsättningarna antas. 

Investeringar 

Större byggnadsinvesteringar och process återfinns i gällande dokument för 

Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar. 
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Övriga investeringsbehov som inte ingår i ovanstående text ska inkomma 

tillsammans med nämndernas budgetunderlag till budgetberedningen och avse 

senare delen av budgetperioden. Till varje investeringsbehov, i nämndens 

budgetunderlag, ska ett investeringsdirektiv finnas som beskriver 

investeringsbehovet, konsekvens och finansiering.  

Med investering anses tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 

med en nyttjandeperiod om minst tre år (3 år) klassificeras som 

anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen 

för mindre värde är satt till ett prisbasbelopp. 

Investeringsprojekt, som inte påbörjats under budgetår, måste omprövas i 

investeringsplanen nästkommande år tillsammans med det årets föreslagna 

investeringsprojekt. För att nämnden inte ska behöva avbryta pågående projekt 

vid årsskifte får nämnd begära att ombudgetera för projektet avsatta medel 

mellan åren. Ombudgetering beslutas av kommunfullmäktige i samband med 

årsbokslutet. 

Planeringsförutsättningar 

Inför varje budgetprocess behöver justeringar göras för kommunövergripande 

poster som påverkar nämndernas budgetramar.  

I Falköpings kommuns budgetmodell beräknas och fördelas dessa justeringar 

på respektive nämnd, det vill säga ingen central budgetering av ex löneöversyn 

och kapitalkostnader som utfördelas och budgetjusteras under löpande år.  

Nedan följer en lista på några av de poster som kan ändras: 

Demografi-/befolkningsförändring  

Flerårsplanen utgår alltid ifrån antagen demografi-/befolkningsförändring för 

Falköpings kommun, men inför en ny budgetprocess behöver en justering till 

verkligt utfall för föregående år göras vilket påverkar nämndernas 

budgettilldelning för volymförändringar. 

Kostnads-/intäktsuppräkning 

För de kostnader och intäkter som inte är fast enligt gällande avtal eller 

beslutade av kommunfullmäktige kommer en justering utifrån SKRs KPV att 

göras. Detta för att motverka att nämndernas budgetramar urholkas till följd av 

inflation eller ökade priser i samhället. 

Löneöversyn/personalkostnader 

Beräkning av förändrade personalkostnader för nämnderna kopplat till 

löneöversyn, lönestrukturer eller andra behov kopplat till flerårsplansperioden. 

Eventuell justering av tidigare års löneöversyn om tidigare fördelning av 

budgetmedel differerar väldigt mot verkligt utfall. 
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Kapital-/internhyreskostnader  

Fördelning av kapitalkostnader utifrån schablonberäkning av existerande 

objekt i anläggningsreskontran.  

Fördelning av kommande kapital-/internhyreskostnader för investeringar som 

beslutats i tidigare flerårsplan. 

Skatteunderlag 

Kommunens skatteunderlag grundar sig i Sverige kommuner och regioners 

beräkning av skatter och bidrag för kommande år. En justering görs utifrån 

demografi-/befolkningsförändring. 

 

Budgetprocess och framtagande av ny 
Flerårsplan 

Övergripande budgetprocess 

 

 
 

Falköpings kommuns övergripande budgetprocess sker i olika steg och 

omfattar följande delar:  

 

Planeringsförutsättningar, nu- och omvärldsanalys 

Falköpings kommuns budgetprocess utgår alltid ifrån senast beslutad 

flerårsplan.  

Kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med kommunens övriga 

förvaltningar och bolag tar fram en nuläges- och omvärldsanalys. Analysen 

beskriver bland annat kvaliteten i verksamheterna och kommunens 
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förutsättningar på längre sikt kopplat till kommunfullmäktiges mål, men även 

trender i omvärlden som kan påverka kommunens utveckling. 

Ekonomiavdelningen arbetar fram planeringsförutsättningar för den nya 

budgetprocessen. I planeringsförutsättningar lägger ekonomiavdelningen till ett 

nytt år samt eventuella förslag på justeringar av beslutad flerårsplan kopplat till 

omvärldsförändringar. Detta innefattar bland annat följande delar 

 Demografi/befolkningsförändring 

 Skatteunderlag 

 Kostnad-/intäktsuppräkning 

 Löneöversyn 

 Kapital-/internhyreskostnader 

Planeringsdag  

Budgetarbetet inleds med att kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med 

kommunens övriga förvaltningar och bolag tar fram en nuläges- och 

omvärldsanalys. Analysen beskriver bland annat kvaliteten i verksamheterna 

och kommunens förutsättningar på längre sikt, men även trender i omvärlden 

som kan påverka kommunens utveckling. Under en gemensam planeringsdag 

diskuterar politiker och tjänstepersoner analysen och de slutsatser som 

framkommit.  

Syftet med planeringsdagen är att skapa en gemensam utgångspunkt för det 

kommande arbetet med framtagande av budgetunderlag.  

 

Antagande av budgetförutsättningar  

Falköpings kommuns budgetberednings sammanträde föregås av partipolitiska 

möten för att formera förslag som underlag till den formella beslutande 

budgetberedningen för Falköpings kommun. 

Budgetförutsättningarna ska utgå ifrån tidigare flerårsplan, nu- och 

omvärldsanalys kopplat till mål, investeringsplan och lokalförsörjning samt 

verksamhetsplanering. I budgetförutsättningarna ska även skattesats, 

demografi/befolkningsförändring, internränta, personalomkostnader och 

eventuell resursfördelning beaktas. 

 

Senast i mars månad ska Falköpings kommuns budgetberedning anta 

budgetförutsättningar för kommande flerårsplan.  

 

Budgetberedningen ger även nämnderna i uppgift att utifrån antagna 

budgetförutsättningar ta fram och behandla nämndspecifika budgetunderlag 

som ska skickas till Falköpings kommuns budgetberedning. 

 

Budgetberedningen ger även de kommunala bolagen i uppgift att ta fram 

budgetunderlag som ska skickas till Falköpings kommuns budgetberedning 

senast den 31 augusti. 
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Nämndernas budgetunderlag  

Nämnderna ska utifrån budgetberedningens budgetförutsättningar ta fram och 

behandla nämnds budgetunderlag. 

I nämndens budgetunderlag ska följande punkter ingå med fokus på de två sista 

åren: 

 Nu-, omvärlds- och målanalys 

 Verksamhetsförändringar 

 Underlag för resultat- och verksamhetsbudget (bruttobudgetering) 

 Personalunderlag 

 Investeringsunderlag 

 Eventuella förändringar av taxor och avgifter 

 

Nämndernas budgetunderlag ska vara beslutade i respektive nämnd och vara 

budgetberedningen till handa senast den 31 augusti.  

 

 

Avstämningsdialog 

Presentation/avstämning av nämndernas inkomna budgetunderlag till 

budgetberedningen. Ekonomiavdelningen presenterar ny skatteprognos och 

eventuella justeringar av planeringsförutsättningarna kopplat till 

omvärldsförändringar.  

 

Budgetberedningens förslag till ny Flerårsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar förslag till ny Flerårsplan. 

Budgetberedningens sammanträden föregås av partipolitiska möten för att 

formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar om ny Flerårsplan 

Kommunstyrelsen behandlar och beslutar om ny Flerårsplan och skattesats före 

oktober månads utgång.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om ny Flerårsplan 

Kommunfullmäktige beslutar om skattesats, ny Flerårsplan och budget för 

kommande år senast november månads utgång.  

Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna i uppdrag att ta fram 

verksamhetsplan för Flerårsplansperioden med detaljbudget för kommande år 

utifrån beslutad Flerårsplan.   
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Summering och tidsplan budgetprocess 

Budgetberedningen sammanträder, summering och analys av gånga årets 

budgetprocess. Beslutande om tidsplan för kommande år budgetprocess, 

uppföljningar samt ekonomiskt årshjul med datum. 

 

Nämndernas verksamhetsplan och detaljbudget 

Nämnderna ska utifrån beslutad flerårsplan ta fram och besluta om 

nämndspecifika delmål, verksamhetsplan för flerårsperioden samt detaljbudget 

för kommande år. 

Nämnden svarar för att verksamheten bedrivs inom den av kommunfullmäktige 

fastställda budgetramen. Ansvarig nämnd har rätt till att fritt omdisponera 

medel inom tilldelad driftbudget för aktuellt budgetår under förutsättning att 

verksamhetsinriktning inte ändras. I de fall där verksamhetsinriktningen 

behöver ändras ska nämnden föra frågan vidare till kommunfullmäktige. 

Ansvarig nämnd har rätt att fritt omdisponera medel mellan olika 

investeringsprojekt inom tilldelad investeringsram för aktuellt budgetår, dock 

ej de projektinvesteringar som finns i av KF beslutad flerårsplan. Utrymme för 

eventuella ökade driftskostnader ska i första hand skapas genom besparingar 

och prioriteringar inom tilldelad ram. 

Verksamhetsplanen för nämnden ska innehålla följande delar: 

 KF mål, nämndspecifika mål och hur nämnden arbetar med dessa. 

 Verksamhetsplanering 

 Personalplanering 

 Resultat-, verksamhets- och investeringsbudget (bruttobudgetering) 

 

Nämndens verksamhetsplan för med detaljbudget för kommande år ska vara 

beslutad senas december månads utgång. 

 

Uppföljning och analys 
För att få veta om de mål som kommunfullmäktige och de delmål som 

nämnden beslutat om kommer att uppnås ska kontinuerlig uppföljning av 

resultat göras. Genom att följa upp och analysera resultat får nämnden 

kännedom om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. 

Därigenom skapas viktiga underlag för att prioritera, åtgärda och styra 

kommunens arbete. Uppföljning och analys blir därför viktiga bitar i den 

kommunala styrprocessen och ska ske systematiskt och kontinuerligt. 

Uppföljning och analys av ekonomiskt resultat samt mål görs alltid ifrån 

gällande budget vid rapporttillfället och gäller helår. Hänsyn i uppföljning och 
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analys vid rapporttillfället ska alltså inte tas för framtida budget- eller 

måljustering, även om dessa är beslutade men inte genomförda. 

Uppföljning och analys av ekonomiskt resultat samt mål görs alltid ifrån 

gällande budget vid rapporttillfället och gäller helår. Hänsyn i uppföljning och 

analys vid rapporttillfället ska alltså inte tas för framtida budget- eller 

måljustering, även om dessa är beslutade men inte genomförda. 

Falköpings kommun genomför tertialuppföljningar per den 30 april, den 31 

augusti och den 31 december. Kommunstyrelsen eller nämnd kan besluta om 

ytterligare uppföljningar. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för 

anvisningar till de kommunövergripande uppföljningarna. Uppföljningarna i 

augusti och december är lagstadgade och granskas av kommunens externa 

revisorer. Vid dessa uppföljningar görs en samlad uppföljning av 

fullmäktigemål samt ekonomi, där nämnderna gör en verksamhets- och 

ekonomiuppföljning av delmål och budget. Av uppföljningen ska framgå i 

vilken utsträckning målen har uppnåtts. Uppföljning ska även göras genom 

kontinuerlig analys av resultat i förhållande till mål och budget under året.  

Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt ansvar för att kontinuerligt följa upp 

nämndernas måluppfyllelse och ekonomiska ställning. Detta gör 

kommunstyrelsen genom månadsrapporter från förvaltningarna med 

årsprognos tre gånger per år, per mars, per maj och per oktober.  

Kommunstyrelsen även rätta att besluta om ytterligare uppföljningar eller 

ytterligare underlag/åtgärdsplaner/presentation från nämnder som avviker från 

mål- och ekonomiuppföljning mot beslutad flerårsplan.  

Kunskapen från analysarbetet tas sedan med i planeringsarbetet inför 

kommande budgetår. På så sätt bidrar analysen till att verksamheten ständigt 

förbättras. 

Uppföljningsprocessen 
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Falköpings kommuns uppföljningsprocess sker i olika steg och omfattar 

följande delar:  

Antagande av Flerårsplan 

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål och nämnds budgetramar i 

Flerårsplan senast november månads utgång inför uppföljningsåret. Flerårsplan 

används som grund i kommande delårsrapporter och årsredovisning. 

Verksamhetsplan med detaljbudget 

Nämnderna ska utifrån beslutad flerårsplan ta fram och besluta om 

nämndspecifika delmål, verksamhetsplan för flerårsperioden samt detaljbudget 

för kommande år senast december månads utgång. Verksamhetsplanen ska 

användas som grund i kommande delårsrapporter och verksamhetsredovisning. 

Månadsrapport per mars 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska förvaltningarna rapportera in 

ekonomisk uppföljning per mars månad med årsprognos. Inrapporteringen sker 

till ekonomiavdelningen som sammanställer månadsrapporten och presenterar 

denna som ett ärende på kommunstyrelsen i april månad. 

Delårsrapport per april 

I den första tertialuppföljningen ska bolag och nämnder lämna in en 

verksamhetsrapport per april, med ekonomin, samt målarbete till 

kommunstyrelsen som sammanställer delårsrapport per april och ger en samlad 

bild över kommunens ekonomi och målarbete till kommunfullmäktige.  

I en del av kommunstyrelsens uppgiftsplikt genomförs dialogmöten mellan 

kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier utifrån delårs-och 

verksamhetsrapport. 

Delårsrapport per april ska vara behandlad i fullmäktige senast juni månads 

utgång. 

Månadsrapport per maj 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska förvaltningarna rapportera in 

ekonomisk uppföljning per maj månad med årsprognos. Inrapporteringen sker 

till ekonomiavdelningen som sammanställer månadsrapporten och presenterar 

denna som ett ärende på kommunstyrelsen i juni månad. 

Delårsrapport per augusti 

Delårsrapport per augusti är lagstadgad och granskas av kommunens externa 

revisorer. Vid denna uppföljningar görs en samlad uppföljning av 

fullmäktigemål samt ekonomi, där bolag och nämnder gör en 

verksamhetsrapport per augusti av delmål och budget. Av uppföljningen ska 

framgå i vilken utsträckning målen har uppnåtts samt en målanalys.  

Socialnämnden, 2021-09-22



 13 

I en del av kommunstyrelsens uppgiftsplikt genomförs dialogmöten mellan 

kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier utifrån delårs-och 

verksamhetsrapport. 

Delårsrapport per augusti ska vara behandlad i kommunfullmäktige senast 

oktober månads utgång. 

Månadsrapport per oktober 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska förvaltningarna rapportera in 

ekonomisk uppföljning per oktober månad med årsprognos. Inrapporteringen 

sker till ekonomiavdelningen som sammanställer månadsrapporten och 

presenterar denna som ett ärende på kommunstyrelsen i november månad. 

Års-/verksamhetsredovisning 

Årsredovisningen är kommunens sammanställning av helåret och är en 

lagstadgad rapport som granskas av kommunens externa revisorer. Vid denna 

uppföljning görs en samlad uppföljning av fullmäktigemål samt ekonomi, där 

bolag och nämnder gör en verksamhetsredovisning av delmål och budget. Av 

uppföljningen ska framgå i vilken utsträckning målen har uppnåtts samt en 

målanalys.  

I nämndens verksamhetsredovisning ska även eventuella ombudgeteringar till 

kommande budgetår lyftas till kommunfullmäktige. 

Årsredovisningen för föregående år ska vara behandlad i kommunfullmäktige 

senast april månads utgång. 

Årsredovisningskonferens 

Efter att årsredovisningen är bered i kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder 

ekonomichefen in till budgetkonferens som en del i presentationen av 

kommunens gångna verksamhetsår. 

 

På konferensen ges presentation av måluppfyllelse och verksamhetsanalyser 

samt ekonomisk redovisning av resultat och eventuella budgetavvikelser. 

 

 

Förändring av fastställd budgetram 
Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar en betydande avvikelse mot 

budget åligger det nämnden att omedelbart vidta åtgärder, så att verksamheten 

kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvikelsen ska i första hand 

täckas genom omdisponering av medel inom nämndens budgetram. I de fall 

nämndens åtgärder medför ändrad verksamhetsinriktning eller nämnden inte 

anser sig kunna hantera den negativa avvikelsen ska rapportering ske 

omgående till kommunstyrelsen. Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska 

dokumenteras i nämndens och styrelsens beslutsprotokoll. I de fall åtgärderna 

kräver väsentliga avsteg ifrån kommunfullmäktiges antagna mål får dessa inte 

vidtas utan beslut från kommunfullmäktige.  

Socialnämnden, 2021-09-22
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Om en nämnd önskar genomföra förändringar, som medför kostnader och 

resulterar i en negativ avvikelse mot budget men på sikt i besparingar, ska 

framställan göras till kommunstyrelsen för beslut.  

Om en nämnd vill göra en fördelning av budgetramen till en annan nämnd till 

följd av exempelvis förändringar i organisationen, ska en sådan framställan 

göras av berörda nämnder till kommunfullmäktige som beslutar om 

budgetramen kan ändras. Detsamma gäller om en nämnd vill göra en 

omfördelning från beslutad driftsbudget till investeringsbudget. 

Eventuella andra förändringar av de av kommunfullmäktige fastställda 

budgetramarna kan göras av kommunfullmäktige efter framställan av berörd 

nämnd. 

Om kommunfullmäktige beslutar att en nämnd får utökad ram ska 

kommunfullmäktige samtidigt ange hur finansieringen ska ske i enlighet med 

uppsatta finansiella mål. 

 

 

Socialnämnden, 2021-09-22
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Budgetunderlag för socialnämnden åren 2022-2024 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att flytta budget, 

uppgående till 816 000 kronor, från Individ och familjeomsorgens budget 

till budgeten för Gemensamt, vård och omsorg.     

        

Bakgrund 

I samband med intern omorganisation kommer förvaltningens jurist, som 

idag är anställd inom Individ- och familjeomsorgen, att vara anställd vid 

socialförvaltningens administration. Personalkostnadsbudgeten bör därmed 

också överflyttas från och med 2022.   

     

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Annelie Hedegård 

Ekonom 

Socialnämnden, 2021-09-22
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Motion från Ingvor Bergman (S) om att förändra 
styrmodellen inom hemtjänsten till en tillitsbaserad 
styrning 

Förslag till beslut 

1 Motionen från Ingvor Bergman (S) om att förändra styrmodellen inom 

hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning avslås.        

Bakgrund 

Ingvor Bergman (S) har väckt en motion om att förändra styrmodellen inom 

hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning.  

Förvaltningens bedömning 

I hemtjänstens uppdrag ingår att enskilda med behov av samhällets stöd har 

både förväntningar och rätt att kunna få en planering där tider för besök och 

vad som ska göras är tydligt och förutsägbart. För att detta ska fungera krävs 

en planering som både klarar förändringar från dag till dag och inte sällan 

även under dagen. Verksamheten måste därför ständigt vara beredd att ställa 

om sin planering vilket naturligtvis innebär en oförutsägbarhet för 

verksamheten. All verksamhet som bygger på att människor kan vara helt 

bereonde av att få t ex sina hälso- och sjukvårdsinsatser under givna tider 

måste dock ha en planering som bygger på att hjälpen ska ges en viss tid och 

beräknas ta en viss tid för att kunna säkra en god och patientsäker 

omvårdnad. Motionären vill gå ifrån det som i motionen beskrivs som 

minutstyrning och det är riktigt att det finns en ram för vad insatser beräknas 

ta för tid. T ex så beräknas städning ta 90 minuter varannan vecka för 

städning av 2 rum och kök för en ensamstående och att få hjälp med dusch 

beräknas ta 45 minuter. Andra insatser kan beräknas ta endast några minuter. 

Summan av all tid bildar ramen för uppdragets tidsmässiga omfattning och 

är grunden för att kunna planera för när brukare/patienter får besök av 

hemtjänsten under dagen. Eftersom människors hälsotillstånd och dagsform 

varierar finns inga fastställda regler för att en given insats måste ta en given 

tid utan det är och ska betraktas som schablontider som är möjligt att justera 

inom beroende på faktiska omständigheter och i dialog med 

brukaren/patienten. 
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I Falköping har man genom politiska beslut slagit fast att Lagen om 

valfrihetssystem ska tillämpas. När man fattar sådana beslut ingår att 

kommunen måste vara tydlig med vilka förutsättningar som råder för 

utförarna och dessa förutsättningar ska vara likalydande och transparenta. 

Utförarna måste således kunna utläsa vad som ska göras och vilken 

ersättning som utges. Som kommun är vi fria att sätta den ersättning som 

utförarna får men kommunens egenregi måste jobba under liknande villkor 

för att följa gällande konkurrensregler. Socialnämnden har valt ett system 

som bygger på att en typ av behov ska ge en viss mängd tid som ersätts med 

en fastlagd ersättning. Ett alternativ, som socialnämnden inte valt, skulle 

kunna innebära att en ersättning fastställs men ingen tid. Ett sådant alternativ 

skulle ge utförarna möjligheten att själva vid varje besök avgöra med hur 

stor omfattning hjälpen ska ges och därefter rekvirera summan för utförd 

insats från kommunen. Skälet till nämndens ställningstagande torde vara en 

önskan om likvärdiga bedömningar och kostnadskontroll. 

Som arbetsgivare är det helt nödvändigt att ha en väl fungerande dialog med 

såväl arbetstagare som arbetatagarorganisationerna där frågor om arbetsmiljö 

och förutsättningar är en självklar och återkommande diskussion. Denna 

dialog fungerar väl i Falköping. Förutom arbetsplatsträffar och samverkan 

med fackliga organisationer genomförs både medarbetarundersökningar och 

brukarundersökningar kontinuerligt. Brukarundersökningarna har under 

många år visat på mycket bra resultat inom hemtjänsten såväl för den 

kommunalt som privat utförda hemtjänsten. Även 

medarbetarundersökningarna visar på bra resultat för hemtjänsten.   

Arbetet inom hemtjänsten har blivit och kommer bli än mer avancerat 

allteftersom den nationella nära vård-satsningen utvecklas. Det kommer 

kräva mer av våra medarbetare och därmed också mer av vår organisation att 

kunna stötta medarbetare som möter brukare och patienter med allt större 

behov. Som organisation måste vi skapa förutsättningar för våra medarbetare 

att kunna hantera olika situationer och detta görs på flera sätt. Det sker 

genom utbildning, fortbildning, planeringsförutsättningar, förutsättningar att 

ge hjälp på plats, logistiska förutsättningar och möjlighet till stöd när 

oplanerade situationer uppstår. För medarbetare måste också finnas 

möjlighet att planera, administrera och samordna sådant som måste göras för 

att arbetet ska fungera. Medarbetare inom hemtjänsten har därför en timme 

per dag till sitt förfogande som de själva styr över, då de inte har besök hos 

brukare eller patienter inbokade. Detta arbetssätt har fungerat väl men under 

pandemin har det av självklara anledningar inte fungerat som vanligt. Ett 

stort arbete inom förvaltningen framledes handlar därför om att återskapa 

förutsättningar för medarbetare att utföra sitt uppdrag. Detta gäller 

medarbetare i alla led och inte en eller några yrkesgrupper inom 

förvaltningen och för förvaltningen är det oerhört viktigt att detta får ske i 

den takt som organisationen klarar av efter ett och ett halvt år med en extrem 

arbetssituation. 

Motionären tar upp att det måste finnas utrymme för professionens 

bedömningar och socialförvaltningen är inte av någon annan åsikt. Det är 

ofta många professioner, inte sällan från olika vårdgivare, involverade runt 

en och samma person. Det kan vara läkare, sjuksköterskor, legitimerad 

rehabpersonal, biståndsbedömare och undersköterskor som var och en har ett 

ansvar för att sin del fungerar ihop med de andra delarna för att få helheten 
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att bli bra. Runt dessa professioner finns flera lagar och en mängd 

bestämmelser som reglerar både ansvar och utformning av stöd och hjälp. 

Inte sällan agerar dessa professioner under ett personligt ansvar för det stöd 

och den hjälp som ges. Det gäller t ex de legitimerade yrkena. 

Förvaltningens arbete under många år har handlat om att organisera 

teamsamverkan, såväl den internkommunala som den med andra vårdgivare, 

där de olika professionerna möts och där deras olika erfarenheter och 

kunskaper ska tas tillvara i arbetet för att kunna ge så bra vård och 

omvårdnad som möjligt. 

Motionären kopplar ihop tillitsbaserad styrning och ledning med 

självstyrande arbetsgrupper. Självstyrande arbetsgrupper kan säkert ha 

många olika innebörder vilket gör det svårt att kommentera. Dock kan 

konstateras att en form av självstyrande arbetsgrupper har tillämpats i många 

kommuner inom svensk äldreomsorg tidigare och att dess negativa effekter 

gjorde att denna modell frångicks. Om det är en omarbetad form som 

motionären avser går dock inte att utläsa och kommenteras därför inte 

ytterligare. 

Motionären skriver att kommunens övergripande mål att tillämpa ett 

tillitsbaserat medarbetar- och ledarskap måste utökas och gälla all personal i 

vår organisation. Kommunen som helhet och socialförvaltningen delar den 

uppfattningen. Kommunen har arrangerat dagar för chefer för att skapa en 

grund för arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning. Under hösten 

kommer detta arbete fortsätta för att tillsammans arbeta med utvecklingen av 

den tillitsbaserade styrningen och ledningen. Det är socialförvaltningens 

uppfattning att det helhetsgrepp som kopplats kring den tillitsbaserade 

styrningen och ledningen i kommunen ges möjlighet att fortsätta utvecklas. 

Att lyfta ur en kommunal verksamhet och låta denna bli föremål för särskilda 

utredningar och anpassningar vid sidan av hela den övriga kommunala 

satningen riskerar motverka den utveckling som påbörjats i kommunen som 

helhet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-09 

Delegationsbeslut om remittering av motion 

Kommunfullmäktige, § 54/2021 

Motion från Ingvor Bergman (S) om att förandra styrmodellen inom 

hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

 

 

 

Magnus Schedin 

Socialchef  

Socialnämnden, 2021-09-22
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§ 270 Dnr 2021/00107  

Motion från Ingvor Bergman (S) om att förändra 
styrmodellen inom hemtjänsten till en tillitsbaserad 
styrning 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att motionen från Ingvor Bergman (S) om 

att förändra styrmodellen inom hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning 

avslås.       

Reservation 

Roger Lundberg (S) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.       

Bakgrund 

Ingvor Bergman (S) har väckt en motion om att förändra styrmodellen inom 

hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning.  

Förvaltningens bedömning 

I hemtjänstens uppdrag ingår att enskilda med behov av samhällets stöd har 

både förväntningar och rätt att kunna få en planering där tider för besök och 

vad som ska göras är tydligt och förutsägbart. För att detta ska fungera krävs 

en planering som både klarar förändringar från dag till dag och inte sällan 

även under dagen. Verksamheten måste därför ständigt vara beredd att ställa 

om sin planering vilket naturligtvis innebär en oförutsägbarhet för 

verksamheten. All verksamhet som bygger på att människor kan vara helt 

bereonde av att få t ex sina hälso- och sjukvårdsinsatser under givna tider 

måste dock ha en planering som bygger på att hjälpen ska ges en viss tid och 

beräknas ta en viss tid för att kunna säkra en god och patientsäker 

omvårdnad. Motionären vill gå ifrån det som i motionen beskrivs som 

minutstyrning och det är riktigt att det finns en ram för vad insatser beräknas 

ta för tid. T ex så beräknas städning ta 90 minuter varannan vecka för 

städning av 2 rum och kök för en ensamstående och att få hjälp med dusch 

beräknas ta 45 minuter. Andra insatser kan beräknas ta endast några minuter. 

Summan av all tid bildar ramen för uppdragets tidsmässiga omfattning och 

är grunden för att kunna planera för när brukare/patienter får besök av 

hemtjänsten under dagen. Eftersom människors hälsotillstånd och dagsform 

varierar finns inga fastställda regler för att en given insats måste ta en given 

tid utan det är och ska betraktas som schablontider som är möjligt att justera 

inom beroende på faktiska omständigheter och i dialog med 

brukaren/patienten. 

I Falköping har man genom politiska beslut slagit fast att Lagen om 

valfrihetssystem ska tillämpas. När man fattar sådana beslut ingår att 

kommunen måste vara tydlig med vilka förutsättningar som råder för 

utförarna och dessa förutsättningar ska vara likalydande och transparenta. 
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Socialnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (4) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-15 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Utförarna måste således kunna utläsa vad som ska göras och vilken 

ersättning som utges. Som kommun är vi fria att sätta den ersättning som 

utförarna får men kommunens egenregi måste jobba under liknande villkor 

för att följa gällande konkurrensregler. Socialnämnden har valt ett system 

som bygger på att en typ av behov ska ge en viss mängd tid som ersätts med 

en fastlagd ersättning. Ett alternativ, som socialnämnden inte valt, skulle 

kunna innebära att en ersättning fastställs men ingen tid. Ett sådant alternativ 

skulle ge utförarna möjligheten att själva vid varje besök avgöra med hur 

stor omfattning hjälpen ska ges och därefter rekvirera summan för utförd 

insats från kommunen. Skälet till nämndens ställningstagande torde vara en 

önskan om likvärdiga bedömningar och kostnadskontroll. 

Som arbetsgivare är det helt nödvändigt att ha en väl fungerande dialog med 

såväl arbetstagare som arbetatagarorganisationerna där frågor om arbetsmiljö 

och förutsättningar är en självklar och återkommande diskussion. Denna 

dialog fungerar väl i Falköping. Förutom arbetsplatsträffar och samverkan 

med fackliga organisationer genomförs både medarbetarundersökningar och 

brukarundersökningar kontinuerligt. Brukarundersökningarna har under 

många år visat på mycket bra resultat inom hemtjänsten såväl för den 

kommunalt som privat utförda hemtjänsten. Även 

medarbetarundersökningarna visar på bra resultat för hemtjänsten.   

Arbetet inom hemtjänsten har blivit och kommer bli än mer avancerat 

allteftersom den nationella nära vård-satsningen utvecklas. Det kommer 

kräva mer av våra medarbetare och därmed också mer av vår organisation att 

kunna stötta medarbetare som möter brukare och patienter med allt större 

behov. Som organisation måste vi skapa förutsättningar för våra medarbetare 

att kunna hantera olika situationer och detta görs på flera sätt. Det sker 

genom utbildning, fortbildning, planeringsförutsättningar, förutsättningar att 

ge hjälp på plats, logistiska förutsättningar och möjlighet till stöd när 

oplanerade situationer uppstår. För medarbetare måste också finnas 

möjlighet att planera, administrera och samordna sådant som måste göras för 

att arbetet ska fungera. Medarbetare inom hemtjänsten har därför en timme 

per dag till sitt förfogande som de själva styr över, då de inte har besök hos 

brukare eller patienter inbokade. Detta arbetssätt har fungerat väl men under 

pandemin har det av självklara anledningar inte fungerat som vanligt. Ett 

stort arbete inom förvaltningen framledes handlar därför om att återskapa 

förutsättningar för medarbetare att utföra sitt uppdrag. Detta gäller 

medarbetare i alla led och inte en eller några yrkesgrupper inom 

förvaltningen och för förvaltningen är det oerhört viktigt att detta får ske i 

den takt som organisationen klarar av efter ett och ett halvt år med en extrem 

arbetssituation. 

Motionären tar upp att det måste finnas utrymme för professionens 

bedömningar och socialförvaltningen är inte av någon annan åsikt. Det är 

ofta många professioner, inte sällan från olika vårdgivare, involverade runt 

en och samma person. Det kan vara läkare, sjuksköterskor, legitimerad 
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rehabpersonal, biståndsbedömare och undersköterskor som var och en har ett 

ansvar för att sin del fungerar ihop med de andra delarna för att få helheten 

att bli bra. Runt dessa professioner finns flera lagar och en mängd 

bestämmelser som reglerar både ansvar och utformning av stöd och hjälp. 

Inte sällan agerar dessa professioner under ett personligt ansvar för det stöd 

och den hjälp som ges. Det gäller t ex de legitimerade yrkena. 

Förvaltningens arbete under många år har handlat om att organisera 

teamsamverkan, såväl den internkommunala som den med andra vårdgivare, 

där de olika professionerna möts och där deras olika erfarenheter och 

kunskaper ska tas tillvara i arbetet för att kunna ge så bra vård och 

omvårdnad som möjligt. 

Motionären kopplar ihop tillitsbaserad styrning och ledning med 

självstyrande arbetsgrupper. Självstyrande arbetsgrupper kan säkert ha 

många olika innebörder vilket gör det svårt att kommentera. Dock kan 

konstateras att en form av självstyrande arbetsgrupper har tillämpats i många 

kommuner inom svensk äldreomsorg tidigare och att dess negativa effekter 

gjorde att denna modell frångicks. Om det är en omarbetad form som 

motionären avser går dock inte att utläsa och kommenteras därför inte 

ytterligare. 

Motionären skriver att kommunens övergripande mål att tillämpa ett 

tillitsbaserat medarbetar- och ledarskap måste utökas och gälla all personal i 

vår organisation. Kommunen som helhet och socialförvaltningen delar den 

uppfattningen. Kommunen har arrangerat dagar för chefer för att skapa en 

grund för arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning. Under hösten 

kommer detta arbete fortsätta för att tillsammans arbeta med utvecklingen av 

den tillitsbaserade styrningen och ledningen. Det är socialförvaltningens 

uppfattning att det helhetsgrepp som kopplats kring den tillitsbaserade 

styrningen och ledningen i kommunen ges möjlighet att fortsätta utvecklas. 

Att lyfta ur en kommunal verksamhet och låta denna bli föremål för särskilda 

utredningar och anpassningar vid sidan av hela den övriga kommunala 

satningen riskerar motverka den utveckling som påbörjats i kommunen som 

helhet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-09 

Delegationsbeslut om remittering av motion 

Kommunfullmäktige, § 54/2021 

Motion från Ingvor Bergman (S) om att förandra styrmodellen inom 

hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning       

Yrkanden 

Roger Lundberg (S) yrkar bifall till motionen.       
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Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på framlagt förslag respektive Roger 

Lundbergs yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat enligt framlagt 

förslag.   
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 Kommunstyrelsen 

Motion från Ingvor Bergman (S) om att förändra 
styrmodellen inom hemtjänsten till en tillitsbaserad 
styrning 

Delegationsbeslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att motionen remitteras till socialnämnden för 
yttrande senast 11 oktober 2021.  

Delegationsbeslut enligt  
Beslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen   
§ 6.13, antagna 2021-02-10, § 17. Enligt bestämmelserna har ordföranden 
delegation att besluta om remittering av motioner. 

Beslutet ska skickas till 
Socialnämnden 

 

 

 
Adam Johansson (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 54 Dnr 2021/00255  

Motion från Ingvor Bergman (S) om att förändra 
styrmodellen inom hemtjänsten till en tillitsbaserad 
styrning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige remitterar motionen om att förändra styrmodellen 

inom hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning till kommunstyrelsen för 

yttrande.       

Bakgrund 

Ingvor Bergman (S) har väckt en motion om att förändra styrmodellen inom 

hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning. Av motionen framgår följande.  

”Från Minutstyrning till tillitsbaserad styrning och ökad 

personalkontinuitet inom Hemtjänsten” 

Socialförvaltningen tillämpar idag en styrning inom hemtjänsten som inne-

bär att biståndsenhetens beslut om insatser omvandlas till en genomsnittligt 

beräknad tidsresurs för en tjänst, eller för de behov som brukaren har. Denna 

typ av styrning i arbetet upplevs som pressande och stressframkallande både 

av personal och brukare. Arbetssättet främjar inte möjligheten att lyssna in 

behov eller tillämpa den flexibilitet som krävs i ett vårdande yrke. Den 

personal som arbetar inom omsorgsyrken, det gäller både inom hemtjänst 

och inom vården i stort, måste ges möjlighet att utöva sitt yrke på ett sätt att 

man känner att man har tid och rätt förutsättningar att göra arbetet ur ett 

helhetsperspektiv, samt göra de bedömningar som professionen kräver. 

Kommunens övergripande mål att tillämpa ett tillitsbaserat medarbetar- och 

ledarskap måste utökas och gälla all personal i vår organisation.  

Yrkande: 

 Socialdemokraterna yrkar att socialnämnden ges i uppdrag att 

genomföra en förändring i styrmodellen inom hemtjänsten, i syfte att 

utveckla en tillitsbaserad styrning. Detta innebär att man frångår 

minutstyrning och övergår till t ex självstyrande grupper. Detta nya 

arbetssätt skall utarbetas av förvaltningen tillsammans med de 

fackliga organisationerna.”           

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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Motion från socialdemokraterna ”Från Minutstyrning till 

tillitsbaserad styrning och ökad personalkontinuitet inom 

Hemtjänsten” 

Socialförvaltningen tillämpar idag en styrning inom hemtjänsten som innebär 

att biståndsenhetens beslut om insatser omvandlas till en genomsnittligt 

beräknad tidsresurs för en tjänst, eller för de behov som brukaren har. Denna 

typ av styrning i arbetet upplevs som pressande och stressframkallande både 

av personal och brukare. Arbetssättet främjar inte möjligheten att lyssna in 

behov eller tillämpa den flexibilitet som krävs i ett vårdande yrke. Den personal 

som arbetar inom omsorgsyrken, det gäller både inom hemtjänst och inom 

vården i stort, måste ges möjlighet att utöva sitt yrke på ett sätt att man känner 

att man har tid och rätt förutsättningar att göra arbetet ur ett 

helhetsperspektiv, samt göra de bedömningar som professionen kräver. 

Kommunens övergripande mål att tillämpa ett tillitsbaserat medarbetar- och 

ledarskap måste utökas och gälla all personal i vår organisation.  

Yrkande: 

Socialdemokraterna yrkar att socialnämnden ges i uppdrag att genomföra en 

förändring i styrmodellen inom hemtjänsten, i syfte att utveckla en 

tillitsbaserad styrning. Detta innebär att man frångår minutstyrning och övergår 

till t ex självstyrande grupper. 

Detta nya arbetssätt skall utarbetas av förvaltningen tillsammans med de 

fackliga organisationerna. 
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Socialdemokratiska fullmäktigegruppen   

 

Ingvor Bergman 

Oppositionsråd 
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Rapporter till socialnämnden 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.         

Sammanfattning  

Socialchef Magnus Schedin informerar socialnämnden om följande;  

- xxx      

Beslutsunderlag 
xxx       

Beslutet ska skickas till 

Akt  

 

 

 

Carin Karlsson 

Nämndsekreterare 

Socialnämnden, 2021-09-22


