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Sammanträde med socialnämnden 

 
Datum: Onsdag den 23 februari 2022 
Tid: Klockan 09:00 
Plats: Falköpingssalen, Stadshuset 

Ledamöter 
Sture Olsson (M), Ordförande 
Rune Lennartsson (C), 1:e vice ordförande 
Roger Lundberg (S), 2:e vice ordförande 
Kovan Akrawi (S) 
Lisbeth Ek (S) 
Maria Henriksson (S) 
Birgitta Lindh (C) 
Malin Åslund (KD) 
Emanuel Ström (KD) 
Jonathan Kahrs (M) 
Marita Ljus (SD) 
Jonas Larsson (SD) 
Iowan Hedendahl (V) 
 

Ersättare 
Ingrid Schwanborg (S) 
Åke Högberg (C) 
Margareta Warrén Stomberg (M) 
Anette Andersson (S) 
Kjell Bertilsson (S) 
Ann-Britt Larsson (C) 
Christiane Uhle Johansson (C) 
Angel Garcia (KD) 
Mattias Olerot (KD) 
Ing-Marie Larsson (L) 
Albin Gilbertsson (SD) 
Anette Larsson (SD) 
Åsa Lidén (MP) 
 

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

Presskonferens 
23 februari, klockan 13:15, Ranliden  
 

Övrig information 
 
Läs dokumentet ’Överrenskommelse om genomförande av politiska möten – Avslutning 2022’ 
 
Eventuell närvaro via Skype måste anmälas till ordförande och nämndsekreterare senast 
måndag den 21 februari klockan 12:00.  
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Föredragningslista 

Formalia 

 Mötets öppnande 

 Upprop 

 Val av protokolljusterare 

 Närvarorätt  

 Anmälan om jäv 

 Eventuella ärenden som tillkommer eller utgår 

Ärenden 

1.  Yttrande till Tingsrätten gällande målnummer T 1155 - 21 
Dnr 32122   
Tid: 09:05 – 09:15 
Föredragande:  
Rocío Balagué, 1:e socialsekreterare 
 

2.  Beslut om hemlighållande av vistelseort enligt 14 § LVU 

3.  Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 

4.  Övervägande av umgängebegränsning enligt 14 § LVU 

5.  Verksamhetsinformation till socialnämnden - missbruk 
Dnr 2022/00016   
Tid: 09:15– 09:55 (30+10) 
Föredragande:  
Maria Johansson, enhetschef 
 

  

6.  Socialnämndens verksamhetsredovisning 2021 
Dnr 2022/00026   
Tid: 10:10 
Föredragande:  
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom 
Viktoria Olander, ekonom 
Karin Stigner, SAS/verksamhetsutvecklare 
Magnus Schedin, socialchef 
 

7.  Socialnämndens internkontrollrapport för år 2021 
Dnr 2022/00030   
Föredragande:  
Viktoria Olander, ekonom 
 

8.  Information om socialnämndens statsbidrag och stimulansmedel för år 2021 
Dnr 2021/00138   
Föredragande: 
Eva Olofsson, biträdande socialchef 
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Ärenden 

9.  Ansökan om strukturmedel för utvecklad samverkan med barn- och 
utbildningsförvaltningen 
Dnr 2022/00025   
Föredragande: 
Magnus Schedin, socialchef 
 

10.  Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 2021 
Dnr 2021/00007   
Föredragande: 
Eva Olofsson, biträdande socialchef 
 

11.  Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2022/00005   
 

12.  Rapporter till socialnämnden 2022 
Dnr 2022/00004   
Tid:  
Föredragande: 
Karin Stigner, SAS/verksamhetsutvecklare 
Magnus Schedin, socialchef 
 

 

 

Sture Olsson 

Ordförande 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 
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Avslutande av överenskommelse om genomförande av 
politiska möten under januari och februari 2022 

Inledning 
Partiernas gruppledare har träffats med anledning av regeringens besked om 
att restriktionerna avvecklas från och med den 9 februari 2022. Gruppledarna 
har därför enats om att avsluta den tidigare överenskommelsen om 
genomförande av politiska möten under januari och februari 2022. 

Deltagande på politiska möten 
1.  Från och med den 9 februari 2022 finns det inga begränsningar kring 

fysisk närvaro vid sammanträden. Både ledamöter och ersättare kan 
delta fysiskt. Detta gäller vid samtliga politiska möten. 

2.  Ordförande i samråd med förvaltningschef avgör om föredragande 
tjänstepersoner ska delta fysiskt eller digitalt vid sammanträdena. 

3.  Övriga informella politiska möten avgörs av den som sammankallar 
till dessa huruvida de mötena ska genomföras fysiskt eller digitalt. 
 

 
 



  
  

 

 

 

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  

  



  
  

 

 

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.  



 

Socialförvaltningen 

 

Annelie Hedegård   Ekonom      anneli.hedegard@falkoping.se  
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kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2022-02-08 

SN 2022/00026  
 

 

 

 
 

  

Socialnämndens verksamhetsredovisning 2021 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen för år 2021.        

Bakgrund 

Falköpings kommuns budgetprocess omfattar planering av verksamhet och 

ekonomi, vilket redovisas årligen i en flerårsplan. Varje nämnd ansvarar 

sedan för att ta fram en verksamhetsplan med budget. Efter årets slut sker en 

uppföljning och redovisning av måluppfyllelse och ekonomiskt resultat i 

form av en verksamhetsredovisning, som i sin tur ligger till grund för 

kommunens årsredovisning. 

Förvaltningens bedömning 

Socialnämndens verksamheter styrs till del av två av kommunens totalt fyra 

övergripande mål. 

Mål 1 - Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med 

en tillitsbaserad styrning  

En samlad bedömning av mål 1 är att inom förvaltningen läggs ett stort 

fokus på förebyggande insatser. Det finns en över tid stigande trend vad 

gäller barnplaceringar som är oroväckande och en upplevd ofrivillig 

ensamhet och isolering hos äldre. Förutsättningarna att vända dessa trender 

har försvårats av pandemin, men allt eftersom verksamheter åter kan börja 

träffas fysiskt skapas bättre möjligheter och riktade insatser görs därför 

gentemot dessa målgrupper. 

En samlad bedömning av mål 4 ger att resurserna huvudsakligen har 

fokuserats till grunduppdraget och det har främst handlat om att säkra 

kvaliteten i basverksamheten. Förebyggande- och utvecklingsarbete har fått 

stå tillbaka. Grundläggande rutiner har till största delen fungerat väl, men 

begränsningar och stängning av verksamheter utifrån pandemin har inneburit 

inskränkningar för enskilda individer. Detta kan på sikt komma att visa sig i 

utökade behov på andra sätt. 
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Införandet av nytt verksamhetssystem har medfört att många processer och 

rutiner för dokumentation har setts över, vilket bidrar till att förutsättningar 

för systematisk uppföljning stärkts. 

Nämnden har två budgetramar, en för Gemensamt, Vård och omsorg (GVO) 

och en för Individ- och familjeomsorg (IFO). Årets ekonomiska resultat är 

+27,9 mkr. GVO redovisar +45,6 mkr och IFO redovisar -17,7 mkr. Av 

GVO:s resultat är 24,0 mkr statliga ersättningar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2022-02-08 

Socialnämndens verksamhetsredovisning 2021 

Redovisning äldreboenden 2021 i detalj 

Underlag antal placeringar och kostnader vuxen 2021 

Underlag antal placeringar och kostnader barn 2021    

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Annelie Hedegård, förvaltningsekonom 

Viktoria Olander, ekonom 

 

 

 

Annelie Hedegård 

Ekonom 



 

 

  

 



 

2022-01-17 

Falköpings kommun, Socialförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Nämndsberättelse 

2 I Socialnämnden I Verksamhetsredovisning för år 2021  

Nämndsberättelse 

Inledning 

Syfte 

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett 

stöd för uppföljning och analys av föregående verk-

samhetsår. Verksamhetsredovisningen syftar även 

till visa hur mål och ambitioner samspelat med 

nämndens ekonomiska resultat.  

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt 

i nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bi-

dra till kommunfullmäktiges övergripande mål och 

resultat. 

I framarbetandet av verksamhetsredovisning behö-

ver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att 

nationell styrning som kommunal styrning kan re-

dovisas i rapporten.   

 Nämndens uppdrag 

Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom 

socialtjänsten och vad som i lag sägs om social-

nämnd med undantag för de uppgifter som Kompe-

tens- och arbetslivsnämnden (KAN) ansvarar för 

sedan den 1 maj 2021, såsom försörjningsstöd, öv-

rigt ekonomiskt bistånd och dödsbohantering. Soci-

alnämnden 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 full-

mäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 

andra förordningar för verksamheten. 

Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. 

Nämndens organisation 

Socialnämnden är uppdelad i fyra verksamhetsom-

råden. Nämndens myndighetsutövning är lokali-

serad i verksamheten Myndighet och hälso- och 

sjukvård (MYHS). I MYHS ingår också legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal inom förvaltningen. 

MYHS utgör förvaltningens samlade beställarorga-

nisation för insatser enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) (SoL), lag (1990:52) med särskilda be-

stämmelser om vård av unga (LVU), lag (1988:870) 

om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), LSS 

och Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) (HSL). 

De övriga verksamheterna verkställer det bistånd 

som beviljats av myndighetsutövarna. Inom ramen 

för verksamheten finns också förebyggande verk-

samheter där hjälp och stöd kan ges utan ett for-

mellt biståndsbeslut. En förvaltningsgemensam ad-

ministration finns för att stödja förvaltningens verk-

samheter. Ansvarig för förvaltningens samtliga 

verksamheter är socialchef, som även har en stöd-

funktion i biträdande socialchef. 
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Kommunal verksamhet via avtalssamverkan 

Avtalssamverkan vård och omsorg 

Det finns ett samverkansavtal med Västtrafik som 

gäller anropsstyrd trafik. Avtalet är en upphandling 

av transporter och en beställningscentral för färd-

tjänst, dagverksamhet- och omsorgstransporter samt 

skolskjuts med taxifordon.  

Avtalssamverkan individ- och familjeomsorg 

En avtalssamverkan gällande socialjouren finns till-

sammans med Skaraborgs kommuner, där Skövde 

kommun är värdkommun för avtalet. Syftet med 

den gemensamma socialjouren i Skaraborg är att in-

vånarna ska erhålla det stöd de behöver inom ramen 

för individ- och familjeomsorgens (IFO) verksam-

hetsområde på tider då socialnämndernas förvalt-

ningskontor inte har öppet. Barnahus Skaraborg är 

en avtalssamverkan mellan Skaraborgs kommuner, 

Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Skara-

borgs sjukhus. Barnahus erbjuder barn under 18 år 

medicinsk, psykologisk och juridisk hjälp. 

Avtalssamverkan kring Utväg gäller mellan Skara-

borgs kommuner och östra hälso- och sjukvårds-

nämnden, 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 regle-

rar samverkan avseende gemensam organisation för 

tillstånds- och tillsynshandläggning i fråga om alko-

hol, tobak och liknande produkter samt kontroll av 

receptfria läkemedel.  

Kommunal verksamhet via privata utförare  

Avtal enligt godkännande genom Lag om valfri-

hetssystem (LOV) avser företag som utför hem-

tjänst inklusive delegerad hälso- och sjukvård. 

Detta kräver att utförarna har tillstånd av Inspekt-

ionen för vård och omsorg (IVO). Avtal finns i Fal-

köpings kommun med Systrarna Odhs Hemtjänst 

AB, Falans Hemtjänster AB och Tanaad Koopera-

tive Multi Tjänster Ekonomisk förening.  
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLES PÅVERKAN PÅ 

NÄMNDEN 

Globalisering, ny teknik och förändringar i klimat, 

demografi och värderingar är de förändringskrafter 

enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) som 

kontinuerligt ändrar förutsättningarna för människor 

och samhällen över hela världen. De trender som 

fortsatt påverkar socialt arbete är bland annat en sti-

gande förväntan på välfärden, bristande personalre-

surser och en konkurrens om kompetens, ökat fokus 

på tillitsbaserad styrning och fler möjligheter att ef-

fektivisera verksamhet med ny teknik. 

Coronapandemin 

(covid-19), som 

försatte Sveriges 

kommuner i ett 

stabsläge under 

större delen av 

2020, har fortsatt 

påverkat verksam-

heterna under 

2021 om än något 

mindre. I slutet på 

hösten började 

dock nya restrikt-

ioner gälla, på 

grund av viruset omikron. Pandemin har fortfarande 

en stor påverkan på äldreomsorgen, funktionshinder-

området och övriga verksamheter i socialtjänsten, 

skriver SKR1. Det är ännu oklart hur länge covid-19 

kommer påverka befolkningen och därmed kommu-

nerna. Sjukdomen skadar inte bara samhället och 

medborgarna i sig, utan i kölvattnet följer också ar-

betslöshet, ekonomisk utsatthet, ensamhet, isolering 

och våld.  

För att klara välfärdsutmaningen behöver en halv 

miljon medarbetare rekryteras till välfärdssektorn2. 

SKR förmedlar att andelen personer i arbetsför ålder 

ökar långsammare än andelen äldre och yngre perso-

ner i befolkningen. Antalet personer som är 80 år el-

ler äldre kommer under de närmaste tio åren öka 

med cirka 50 procent. Att tillvarata dessa människors 

resurser inom bland annat vård och omsorg är ange-

läget. Resursoptimering och effektivisering blir allt 

mer betydelsefullt, då konkurrensen om arbetskraf-

                                                           
1 Socialtjänst, stöd med anledning av coronaviruset - SKR 
2 Välfärdsutmaningarna på bästa sändningstid - SKR 
3 Så har äldreomsorgen klarat coronapandemin hittills - SKR 

ten förutspås hårdna de kommande åren.3 I Falkö-

ping förväntas dock ökningen av personer 80 år eller 

äldre först till 2043.  

Hälso- och sjukvård ges i allt större  

utsträckning i ordinärt boende. För att bibehålla  

kvaliteten och samtidigt klara den åldrande  

befolkningens behov blir välfärdsteknik en viktig 

faktor. Användningen av välfärdsteknik och  

e-hälsotjänster i vård och omsorg innebär att arbets-

sätt behöver omformas för att kunna tillvarata  

teknikens möjligheter. Enligt bland annat utred-

ningen för God och nära vård (SOU 2017:53) krävs 

även en förändring av 

den struktur och sät-

tet som exempelvis 

hälso- och sjukvård 

är organiserat på, för 

att åstadkomma ökad 

kvalitet, bättre till-

gänglighet och effek-

tivare resursutnytt-

jande. 

Människor lever 

längre och äldre som 

har fler sjukdomar 

har ett större om-

sorgs- och omvårdnadsbehov. Personer med funkt-

ionsnedsättningar lever också längre i takt med att 

de medicinska diagnos- och behandlingsmöjlighet-

erna utvecklas och förbättras. Samtidigt går olika 

grupper i samhället mot ökade skillnader i socioeko-

nomisk status4.  

Socialt och ekonomiskt utsatta grupper, såsom ex-

empelvis 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 coro-

napandemin i 56 undersökta kommuner. Andelen 

som varit placerad någon gång under uppväxten låg 

länge stabil, runt 4 procent av befolkningen, men har 

under senare år stigit till runt 5 procent av befolk-

ningen till följd av att tonårsplaceringarna ökat. I So-

cialstyrelsens Öppna jämförelser 20205 framgår att 

4 Socialstyrelsen.se 
5 Öppna jämförelser 2020 – placerade barns utbildning och hälsa 

(socialstyrelsen.se) 

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/socialtjanstaldreomsorgfunktionsnedsattning.32422.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr/ekonomibloggen/artiklar/valfardsutmaningarnapabastasandningstid.26727.html
https://old-skr.skr.se/arkiv/aldrenyheter/nyhetsarkiv/saharaldreomsorgenklaratcoronapandeminhittills.33638.html
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-5370.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2021-2-7222.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2021-2-7222.pdf
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det finns tydliga samband mellan att vara placerad 

och ha sämre studieresultat än barn som inte är pla-

cerade. Många barn som är placerade får inte full-

ständiga betyg när de går ur grundskolan. Därmed 

har placerade barn generellt sämre förutsättningar 

till ett gott och självständigt liv. 

Flera rapporter visar att våld i nära relationer ökat 

under pandemin. Världshälsoorganisationen6 

(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 iso-

lering i hemmet som pandemin orsakat. Oro, stress, 

trångboddhet och ekonomisk osäkerhet ökar riskerna 

för utsatthet än mer. 

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 sam-

ordningen brister framförallt kring några av de grup-

per som är mest utsatta i samhället, det vill säga barn 

och unga med psykisk ohälsa, personer med sam-

sjuklighet och äldre personer med omfattande om-

sorgsbehov.  

Det finns nationellt brister vad gäller samverkan 

mellan beroendevård, socialtjänst, psykiatri och pri-

märvård. SKR för fram en oro gällande personer 

med missbruk, då pandemin leder till att rätt vård 

och stöd riskerar att dröja på grund av att tröskeln 

för att inleda vård och behandling kan ha höjts. Sam-

tidigt har vårdtillfällena för denna grupp minskat och 

många har fått avstå vård eller fått svårare för att få 

vård.7 När samordning brister mellan olika profess-

ionella parter kan det resultera i en osammanhäng-

ande vård- och omsorgskedja, långa väntetider, ute-

blivna insatser och/eller felaktig medicinering. Ge-

mensamma bedömningar, planeringar och uppfölj-

ningar 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 fo-

kus 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.  

                                                           
6 60 % ökning av våld i nära relationer - Förenta Nationerna (un-

ric.org) 

Sammantaget finns det både möjligheter och utma-

ningar inför framtiden. Det viktigaste bedöms emel-

lertid vara kommunernas förmåga att samverka  

bredare, kunna ställa om snabbare och hitta olika 

former för resursoptimering och effektivisering. 

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 fattigdo-

men, stoppa klimatför-

ändringarna och skapa 

trygga och fredliga 

samhällen. För att 

stärka styrkedjan gör 

kommunen en kopp-

ling mellan de globala 

målen och de lokala 

kommunala målen, vil-

ket 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. Verksamhet-

erna bryter ner och arbetar med målen på enhetsnivå.  

Mål 1: Skapa förutsättningar för ett socialt håll-

bart Falköping 

Ett socialt hållbart Falköping utgår från alla männi-

skors 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 mar-

ginalisering. I detta arbete har socialnämnden ett sär-

skilt uppdrag att se till utsatta människors behov. 

Mål 4: Kommunens organisation ska vara  

utvecklande och förnyande med en tillits- 

baserad styrning 

Kommunens alla verksamheter och varje medarbe-

tare ska bidra till en god kvalitet genom att alla be-

handlas rättvist och att relationer kännetecknas av 

öppenhet, respekt och ett gott bemötande. En god 

7 Socialstyrelsen: Försumma inte missbruksvården - Socialstyrel-

sen 

https://unric.org/sv/60-okning-av-vald-i-nara-relationer/
https://unric.org/sv/60-okning-av-vald-i-nara-relationer/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/debattartiklar/socialstyrelsen-forsumma-inte-missbruksvarden/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/debattartiklar/socialstyrelsen-forsumma-inte-missbruksvarden/
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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 Falkö-

pingsborna har. Omvärldsanalys skapar möjlighet 

för ett proaktivt agerande och utveckling av relat-

ioner med omvärlden. 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Coronapandemins fortsatta påverkan 

Under året har fokus legat på styrning och ledning 

utifrån grunduppdraget och de restriktioner, riktlin-

jer och förhållningssätt som givits från regeringen 

och Folkhälsomyndigheten (FHM). En central tvär-

funktionell beredningsgrupp på förvaltningen har 

fortsatt arbeta med att följa utvecklingen gällande 

covid-19 och tagit fram och reviderat rutiner och in-

formationsmaterial till såväl personal som bru-

kare/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 be-

hov på andra sätt. Under december drabbades samt-

liga verksamheter inom förvaltningen av stora perso-

nalbortfall vilket påverkat hela organisationens ar-

bete. 

Svårigheter att rekrytera personal med 

rätt kompetens 

Redan under våren bedömdes läget avseende vikari-

eanskaffning inför sommarsemestrarna vara sämre 

jämfört med 2020, detta gällde i synnerhet inom 

äldreomsorgen. Vid uppföljning av semesterperi-

oden kunde det konstateras att bemanningen innebar 

en stor utmaning. Vid årets slut görs bedömningen 

att denna utmaning kvarstår. Det finns en match-

ningsproblematik i form av att de personer som sö-

ker vikariat i stor utsträckning saknar såväl formell 

som reell kompetens och ofta även intresse för yr-

kesområdet. 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 utmaning-

arna framkommer tydligare än någonsin.  
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Nämndens uppföljningsarbete  

 

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska 

samspela med de resurser som kommunen råder 

över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre 

framförhållning och beredskap för verksamhetsför-

ändringar som kommer att bli nödvändiga.  

UPPFÖLJNINGSARBETE  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-

samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 

lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 

ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-

kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-

munala organisationen från kommunfullmäktiges 

vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 

och analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam 

struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsik-

tigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik 

samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och 

ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommu-

nens fyra övergripande mål görs som en samlad be-

dömning av måluppfyllelse och baseras bland annat 

på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender 

och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdoku-

ment 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 resultatredo-

visning 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 beslutspro-

cesser. 

Uppföljning av rapporterade åtgärder under 

år 2021 

Nämnden har tagit fram en ny modell för uppfölj-

ningsarbetet, vilken grundar sig på dialogbaserad 

uppföljning. Förvaltningens ekonomer och 

SAS/verksamhetsutvecklare har regelbundet träffat 

ledningsgrupperna under året för att ha en nära dia-

log kring verksamhetens progression.  
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

 

Förebyggande arbete och samverkan med andra par-

ter har under året prioriterats inom nämndens verk-

samheter, trots svårigheten att få de ekonomiska 

medlen att ens räcka till att bedriva basverksamhet 

inom individ- och familjeomsorgens verksamhet.   

Förebyggande insatser för barn och familjer 

Delar av det arbetssätt som de förebyggande verk-

samheterna i förvaltningen haft med gruppverksam-

het och mycket externa samverkansmöten har ställts 

in eller ställts om till digitala möten. Vissa av dessa 

digitala mötesformer har bibehållits och kommer bi-

behållas även framöver.  

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. Flera verksam-

heter har påbörjat detta implementeringsarbete under 

hösten 2021 och arbetet kommer att fortsätta 2022 

och framåt i enlighet med verksamhetsplanen. 

Barnkonventionen har börjat implementerats tydli-

gare 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 

faderskaps- och föräldraskapsärenden. 

 Barns åsikter i familjerättsärenden tydligt 

framgår via en egen rubrik i vårdnad, boende- 

och umgängesutredningar.  

Barns och ungas livsvillkor behöver adresseras i Fal-

köping. En tätare samverkan mellan socialtjänst, för-

skola och skola startade upp efter sommaren 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. 

Varje förskola och skola har två kontaktpersoner på 

socialtjänsten som arbetar som socialsekreterare med 

utredning av barn som far illa eller riskerar att fara 

illa. Ett viktigt mål med samverkan är att antalet 

barn som placeras utanför det egna hemmet ska 

minska, eftersom detta i sig är en sådan stor riskfak-

tor.  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Antalet barnplaceringar har sedan 2014 ökat mar-

kant (se bild föregående sida). År 2020 visade ett 

brott mot denna trend, men under 2021 märktes 

återigen en kraftig ökning, vilket är oroväckande.  

Samverkansarbetet med förskola och skola kommer 

att fortgå även under 2022, men utvärdering kom-

mer att ske i början av året, då önskad effekt inte 

har nåtts. Bland annat har antalet anmälningar från 

skolan ökat under hösten, vilket tyder på att det drö-

jer längre än nödvändigt innan kontakt med social-

tjänsten tas. Samtidigt märks ett minskat inflöde till 

Ällagatans förebyggande verksamhet. Denna situat-

ion kommer att analyseras vidare i början av 2022.  

Verksamhet funktionsnedsättning har haft en tät 

samverkan kring nyttjande av lokaler för barn som 

har grava fysiska funktionsnedsättningar. Skolan 

har kunnat ges tillgång till lokaler, vilka annars 

skulle stått tomma vid den tidpunkten, för att ta 

emot barn med särskilda behov för fritids. Dock har 

det under hösten blivit trängre på grund av fler barn 

i verksamheten samt att dagarna för särskolan blivit 

kortare. Situationen kommer att ses över tillsam-

mans med barn- och utbildningsförvaltningen för 

att se hur det kan fungera framöver.  

Samverkan enligt skola-socialtjänst-polis-fritid 

(SSPF) kring barn och ungdomar har varit igång 

även under pandemin i den operativa gruppen. I 

början av året var styrgruppen förhindrad att träffas 

fysiskt, vilket utgjorde en svårighet när det gäller 

att utveckla arbetet ytterligare, men under hösten 

har nätverksarbete kunna genomföras. Hittills har 

det framför allt stärkt samverkan mellan socialtjäns-

ten och polisen. Föräldra-barn-grupper såsom Barn 

i föräldrars fokus (BIFF) och Skilda världar har 

med anledning av pandemins påverkan inte kunnat 

starta upp som planerat.  

Fältsekreterare har haft kontakt med den somaliska 

föräldraföreningen, dels utifrån gruppslagsmål som 

inträffat på Dotorpsområdet under sommaren och 

dels utifrån kännedom om pågående öppen drogför-

säljning. Fältsekreterarna och andra nyckelpersoner 

inom kommunen ingår i en samverkan och utbild-

ningssatsning med Västra Götalandsregionen som 

syftar till att stärka kompetensen vad gäller föräld-

raskap i olika kulturer.  

Arbetet med familjevåldsteamet (FVT) startade upp 

under 2019. Det huvudsakliga uppdraget för teamet 

är att utveckla ett konkret och effektivt internt sam-

arbete mellan berörda enheter inom IFO kring fa-

miljer där det finns våld i nära relation. Under hös-

ten har en behandlare knutits särskilt till FVT. Tea-

met har under året utvärderats genom att klienter in-

tervjuats 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 

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 förvänt-

ningar stödsökande kan ha på socialtjänsten och 

uppföljning av placeringar.  

Nämnden är i förstadiet med att implemen-

tera ”Mölndalsmodellen”. Denna modell utgår ifrån 

att socialsekreterare beställer ett möte när en insats 

ska startas upp. På mötet deltar familjen, socialsek-

reterare och familjebehandlare och tillsammans for-

mulerar de uppdraget. Detta till skillnad från när so-

cialsekreterare på egen hand skrev ett uppdrag som 

lämnades vidare till verkställigheten. Mölndalsmo-

dellen 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 gläd-

jande nog sker färre avbrott. Detta bedöms vara ett 

resultat av de två senaste årens arbete med kvali-

tetshöjande insatser och ökade ekonomiska anslag, 

så som utvecklat metodstöd och schema med dub-

belbemanning.  

Förbyggande insatser för vuxna 

Ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att mot-

verka ofrivillig ensamhet hos äldre påbörjades un-

der våren. Den 1 september anställdes två aktivi-

tetssamordnare och en IT-fixare. Uppdragen för 

dessa innefattar bland annat att erbjuda och genom-

föra sociala aktiviteter anpassade till målgruppen 

samt att öka den digitala delaktigheten och kompe-

tensen för äldre invånare i kommunen. Arbetet, vil-

ket startade som ett projekt finansierat genom stat-

liga stimulansmedel, har redan fallit mycket väl ut. 

Det övergår därför 2022 efter beslut i kommunfull-

mäktige om budgettillskott till permanent verksam-

het.  

Inom förvaltningen pågår också sedan flera år till-

baka ett arbete för att antalet frivilliga ska öka. So-

cialförvaltningen samverkar med kultur och fritids-

förvaltningen för att skapa ”en väg in” för ansök-

ningar om att bli frivillig i kommunen. Den förvän-
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tade effekten är att öka kommuninvånarnas engage-

mang inom social välfärd, genom att få fler frivil-

liga att hjälpas åt med att motverka ofrivillig en-

samhet och isolering. Arbetet har avstannat på 

grund av pandemin, men planeras att kunna åter-

upptas framöver. 

Socialpsykiatrin har under pandemin haft möjlighet 

att erbjuda utbildning i första hjälpen till psykisk 

hälsa/suicidprevention (MHFA). Drygt 350 perso-

ner, främst inom verksamhet funktionsnedsättning, 

men även i andra verksamheter, har utbildats under 

året. Förutsättningarna för utbildning till omvård-

nadspersonal inom äldreomsorgen kommer fortsatt 

utredas, för att möjliggöra ökad kompetens och 

trygghet hos omvårdnadspersonal kring att hantera 

och möta äldres psykiska ohälsa och identifiera sui-

cidalitet.  

Ett behov har under året utkristalliserats gällande att 

öka förebyggande insatser utifrån ett rehabiliterande 

förhållningssätt. Detta gäller dels tidiga insatser 

från rehabenheten när personer skrivs in i kommu-

nal hälso- och sjukvård, dels användning av rehab-

personalens kompetens för att jobba förebyggande 

med brukare som endast har insatser utifrån social-

tjänstlagen.  
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och 

förnyande med en tillitsbaserad styrning 

 

Utvecklingsarbete har varit begränsat under året, på 

grund av pandemins fortsatta påverkan på verksam-

heterna. Därmed har grunduppdraget prioriterats. 

Utveckla relationer som kännetecknas av 

öppenhet, respekt och ett gott bemötande 

Under pandemin har det visat sig att arbetet med att 

utveckla relationer varit särskilt utmanande, ef-

tersom 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 i vissa 

fall medfört försämrad kommunikation, vilket bland 

annat visat sig genom missförstånd mellan olika 

verksamheter. Det har också inneburit att aktiviteter 

för att stärka samverkan delvis har fått ställas om till 

digitala sammankomster, vilka försämrar förutsätt-

ningarna till relationsskapande. Detta påverkar möj-

ligheten till att stärka samverkan negativt. Trots de 

bristande förutsättningarna har goda intentioner fun-

nits och försök har gjorts att stärka samverkan både 

internt och externt.  

Vård- och omsorgspersonalen har under året haft en 

slitsam arbetsmiljö som pågått under lång tid, på 

grund av användningen av skyddsutrustning och 

ständigt förändrade riktlinjer att arbeta utifrån för att 

förhindra smittspridning. Detta har resulterat i en 

trötthet, som delvis kunnat leda till bristande bemö-

tande. Personal har utifrån behov fått handledning 

för att kunna samtala och reflektera kring pandemins 

påverkan på dem själva och på arbetet.  

Intern samverkansutveckling har skett mellan bi-

ståndsenheten och utförare av hemtjänst. Teammö-

ten för stärkt samverkan kring brukare hålls via 

Skype, vilket underlättar för att få till stånd mötena. 

Dessutom hålls regelbundna samverkansmöten på 

ledningsnivå mellan verksamheterna hemstöd och 

MYHS. Uppstartsmöten och löpande avstämningar 

har hålls också via Skype i mer komplexa ärenden. 

Genom en respektfull och öppen samverkan finns 

goda förutsättningar för en mer brukarcentrerad dia-

log.   

Ett konsultationsteam för barnärenden skulle startats 

upp inom MYHS, för att kunna diskutera olika be-

handlingslösningar för barn med komplexa behov. 

Detta har dock inte kommit igång. Anledningen till 

detta bedöms vara att mer akuta frågor prioriterats 

på berörd enhet. Intentionen finns att starta upp arbe-

tet under 2022. För vuxna som exempelvis har miss-

bruk kombinerat med psykiatrisk problematik finns 

ett liknande team som varit igång sedan mer än ett år 

tillbaka och det arbetet fungerar väl.  

För att stärka samverkan ytterligare har personal 

inom MYHS gått utbildning i samordnad individuell 

plan (SIP). SIP står för och syftar till att samordna 

insatser från olika verksamheter och huvudmän och 

under året har särskilt fokus lagts på att stärka kom-

petensen kring genomförandet av SIP. Efter utbild-

ningen har handläggarna i högre utsträckning tagit 

initiativ till genomförandet av SIP-möten, så snart 

det funnits externa parter involverade kring den en-

skilde.   

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 togs istället en 

handlingsplan fram, då brukarundersökningen visade 

på sjunkande resultat gällande bland annat måltidssi-

tuationen, bemötande, upplevd trygghet och besvä-

rande ensamhet. För att möta detta resultat har en di-

alog på ledningsnivå hållits kring hur dessa delar 

kan mötas. En analys har påbörjats kring hur Ung 

Omsorg kan användas mer utifrån de önskemål som 

brukarna har. För att efterforska vad brukarna själva 

önskar och känner behov av, så kommer en under-

sökning med detta fokus genomföras under 2022. 

Andelen äldre på särskilt boende som besväras av 

ensamhet har ökat, från 60 % under 2019 till 73 % 

under 2020. Denna ökning kan delvis bero på det 

nationella besöksförbud som utfärdades för särskilt 

boende under 2020. Omvårdnadspersonal på särskilt 

boende förmedlar också att de inte haft utrymme för 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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den sociala aktivering som brukarna haft behov av, 

vilket skulle kunna förklara resultatet. Under 2021 

genomfördes ingen nationell brukarundersökning för 

äldre.   

På grund av pandemin var träffpunkterna, fritids-

verksamheten och dagverksamheten för äldre pau-

sade under våren och sommaren. I september öppna-

des dessa igen. Öppnandet föregicks av riskbedöm-

ningar och skedde till en början i begränsad omfatt-

ning.  

Under året har utvecklingsarbete bedrivits vad gäller 

psykiatrins sysselsättning och daglig verksamhet en-

ligt LSS. Utbudet av aktiviteter breddades genom att 

brukarna började kunna välja aktiviteter både från 

daglig verksamhet och från sysselsättningen. Tidi-

gare har val av aktivitet varit begränsade till den in-

satskategori som biståndsbeslutet varit knutet till. 

Genom dessa förändringar har deltagare kunnat mo-

tiveras till nya aktiviteter, vilket skapat förutsätt-

ningar för att möta tillströmningen av nya beslut. Ar-

bete har också genomförts för att samlokalisera 

verksamheter för att nå ett optimalt resursutnytt-

jande. 

Under året slutfördes implementeringen av ett nytt 

verksamhetssystem, som nu i skarp drift i alla verk-

samheter. Avvecklingen av föregående verksamhets-

system har påbörjats. I samband med bytet av verk-

samhetssystem har handläggningsprocesserna ge-

nomlysts och vid behov förbättrats.  

Inom vård och omsorg finns en målsättning att per-

sonalen i så stor utsträckning som möjligt ska kunna 

arbeta mobilt i nära samverkan med brukaren/patien-

ten. Syftet är en ökad delaktighet för den enskilde 

samtidigt som vård- och omsorgspersonal får bättre 

förutsättningar att minska den administrativa tiden. 

Det har dock konstateras att det finns tekniska utma-

ningar kvar som behöver lösas innan det mobila ar-

betssättet fullt ut kan bli verklighet. Övrigt digitali-

seringsarbete kring exempelvis e-tjänster har i det 

närmaste stått still till följd av implementeringsar-

betet. Nämnden inväntar besked från IT-enheten och 

kommunens arkivarie om när e-tjänster och e-arkiv 

kan införas och ser ett stort behov av att detta sker. 

En webbutbildning i flera moduler kring förbättrad 

social dokumentation har tagits fram av nämnden. 

Flera verksamheter har under året gått denna utbild-

ning gemensamt på arbetsplatsträffar för att få ökad 

kunskap och bättre kvalitet på sin dokumentation.  

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 resul-

terat 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 ar-

bete görs nu för att se över hur rekrytering kan ske 

på ett ändamålsenligt sätt. 

Rekryteringen försvåras också av att flera timvika-

rier 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 be-

döms kunna härledas till bland annat för låg kun-

skapsnivå och bristande språkkunskaper. Frågan 

kommer att fortsatt behandlas inom socialförvalt-

ningens ledningsgrupp och även tas upp i dialog 

inom ramen för Vård- och omsorgscollege. Den ge-

nerella svårigheten att rekrytera personal till vård- 

och omsorgsyrken kan leda till bristande kvalitet el-

ler i värsta fall att insatser inte kan utföras utifrån 

brukarens behov.  

Många utbildningar fick under året skjutas på framti-

den, men bland annat har utbildningar i det nya 

verksamhetssystemet och demensutbildning genom-

förts. Inom ramen för äldreomsorgslyftet genomför-

des utbildning i demens, psykiatri, handledarutbild-

ning och även etik, bemötande och kommunikation. 

Dessa genomfördes delvis digitalt och var uppskat-

tade. Personal gavs också möjlighet att söka YH-ut-

bildningar inom ramen för äldreomsorgslyftet. Un-

der våren togs en pilotutbildning i individbaserad 

systematisk uppföljning (ISU) fram via Skaraborgs 

kommunalförbund. Falköping deltar och arbetar med 

korttidens verksamhet i denna utbildning. Vidare 

deltar nämnden i Sveriges kommuner och regioners 

projekt SU-Kvinnofrid, som berör uppföljning inom 

området våld i nära relationer.     

Internt miljöansvar 

Arbetet med resurssmart äldreboende, som startade i 

ett projekt genom Skaraborgs kommunalförbund, 

har fortsatt under året och uppföljning görs fortlö-

pande på varje boende. Det har dock utifrån smitt-

spridningen varit svårt att begränsa engångsproduk-

ter och dessutom har det varit varierande kvalitet på 

de skyddsprodukter som köpts in. Detta har 

dessvärre resulterat i att stora mängder skyddspro-

dukter inte kunnat användas, vilket skapat ett onö-

digt och kostsamt svinn. Det finns fortfarande en 

ambition att hålla förbrukningen så resurssmart som 

möjligt på äldreboende utifrån de förutsättningar 

som finns.  
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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 bil-

färder. I och med omlokaliseringen till Ranliden har 

fler elcyklar köpts in, så att detta alternativ ska fin-

nas tillgängligt istället för bil när personal färdas 

inom tätorten.   

Resursoptimering och effektivisering 

Behov av äldreboendeplatser mellan år 2023-2040 

har efterforskats under året. Demografikurvan i Fal-

köping 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 gam-

malt bestånd, vilket kan medföra stora renoverings-

kostnader och på sikt höga kostnader per plats. 

Under senaste året har påfrestningarna på nämndens 

verksamheter varit stor och det är ibland svårt att av-

göra vad som är effekter av pandemin och vad som 

kan ha andra förklaringar. För att kunna göra be-

dömningar och dra slutsatser på längre sikt gällande 

hur organisationens arbete bäst kan anpassas till nya 

förutsättningar, har därför ett utvecklingsteam startat 

upp under hösten. Teamet består av medlemmar från 

olika verksamhetsområden och arbetar efter uppdrag 

på olika enheter under en begränsad tid. Därefter ges 

förslag på förändringar som utgör underlag inför 

fortsatta beslut på enhets- och/eller ledningsnivå. Ut-

gångspunkten för uppdragen är att förslag på föränd-

ringar ska ske inom given budgetram och finansie-

ring av själva teamet sker inledningsvis genom rik-

tade satsningar inom äldreomsorgen. Under hösten 

har teamet varit inom äldreomsorgens verksamhet 

och arbetat.  

Under hösten har en samlokalisering av flera verk-

samheter gjorts genom flytten till Ranliden, vilket 

gjort att kommunen kunnat säga upp hyresavtal på 

ett antal externa lokaler. De som berörts av flytten är 

alla chefer inom MYHS och funktionsnedsättning, 

alla handläggare inom förvaltningen, resursför-

medlingen, socialförvaltningens administration samt 

delar av hemstöd. Totalt handlar det om ungefär 175 

arbetsplatser. Samlokaliseringen förväntas kunna 

öka förutsättningarna till tät samverkan, vilket i sig 

banar väg för resursoptimering och goda förutsätt-

ningar till en lärandekultur.  
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Verksamhetsredovisning

Verksamhetsredovisning 

Det har varit svårt att följa verksamheten statistiskt 

utifrån bytet till verksamhetssystemet Viva och vad 

som där definierats som hemtjänst. I de siffror som 

redovisas i tabellen för antal brukare inom hem-

tjänst/månad är de baserade på de uppgifter som 

idag finns i Viva. Jämförelsesiffran för 2020 är där-

för ändrad, vilket i huvudsak beror på att det fanns 

inaktiva brukare i Procapita som rensats bort i Viva.  

Den beställda tiden inom hemtjänst har haft en sti-

gande trend under 2021, vilket avspeglas i jämförel-

setalen både vad gäller antal brukare/ månad och an-

talet hemtjänsttimmar/månad. Att timmarna var 

lägre under 2020 berodde sannolikt på att flera bru-

kare tackade nej till serviceinsatser när pandemin 

fick fäste. 

Boendet Bergsliden 1 omformades under året till ett 

rent demensboende med oförändrat antal platser. 

Ombyggnation av två avdelningar på Frökindsgår-

den påbörjades under året. Antalet platser kommer 

att minska med 9 efter färdigställandet. 

Korttidsboende och växelvårdsplatser för såväl so-

matik som demens, liksom trygg hemgång, flyttade 

organisationsmässigt till verksamhet hemstöd den 1 

oktober 2020. Även boendestödet flyttade till verk-

samhet hemstöd den 1 januari 2021. Under året har  

verksamheten jobbat för att få en bra arbetsmiljö för 

alla arbetsgrupper. 

Ekonomiska förändringar jämfört med 

verksamhetsplaneringen 

De budgetramar som sattes för verksamhetsåret 

2021, inte minst avseende personalkostnader, 

byggde på ett normalår. När pandemin kom påver-

kade det nämndens verksamheter på olika sätt. Vissa 

verksamheter, såsom dagverksamhet för äldre, Träff-

punkter och Trygg hemgång, stängdes och persona-

len i dessa verksamheter lånades istället ut till andra 

inom förvaltningen. Det har gjort att det ekonomiska 

resultatet har varit positivt för såväl stängda verk-

samheter som  för de som lånat in personal, då de se-

nare har ”sluppit” leta vikarier. 

Nämnden har också sökt statliga bidrag som inte var 

kända till belopp vid ingången av året. Dessa medel 

har använts både till att göra inköp som annars inte 

hade skett och till att ersätta budgeterade kostnader. 

Under 2021 har volymökningar skett jämfört med 

2020 avseende placeringar av såväl barn och unga 

som vuxna. 

I snitt har antalet placeringar inom barn och unga 

ökat med fem stycken per månad jämfört med före-

gående år. Den största delen av ökningen består i 

placeringar på HVB enligt LVU. Placeringskostna-

derna för barn och unga har under 2021 ökat med 15 

979 tkr jämfört med 2020. I december månad fanns 

67 pågående placeringar varav 11 stycken på HVB 

enligt LVU. Motsvarande siffror för 2020 i decem-

ber var totalt 58 pågående placeringar varav 4 

stycken på HVB enligt LVU. Detta är en oroande ut-

veckling 

Antalet placeringar inom vuxen har fördubblats från 

i snitt tre stycken till sex stycken per månad. Kostna-

derna har ökat med  6 862 tkr under året och ök-

ningen kan direkt härledas till vård enligt LVM. 

Denna utveckling började redan under senare delen 

av 2020 och har sedan fortsatt under hela 2021.  

 

Redovisningen av SÄBOplatser ovan gäller antalet 

platser  avsedda för  personer med beslut om perma-

nent särskilt boende enligt SoL   oavsett ålder.

  

VERKSAMHETSREDOVISNING 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

Äldreomsorg

Antal brukare hemtjänst/mån*) 734 769

Antal hemtjänsttimmar/mån*) 22 385 23 345

Antal SÄBOplatser 395 374

Individ- och familjeomsorg

Antal barnplaceringar/mån*) 55 60

Antal vuxenplaceringar/mån*) 3 6

*) Avser ett genomsnitt för året
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Personalredovisning  

Personalredovisning 

Äldreomsorg 

I verksamhetsplaneringen sattes personaltätheten 

inom särskilda boenden för äldre till 0,60 perso-

nal/plats dagtid. För demensplatser är måttet 0,63 

personal/plats dagtid eller lite högre, beroende på 

hur stor avdelningen eller boendet är samt de boen-

des enskilda behov. 

För särskilda boenden har verksamheten nu totalt 

27 heltider utöver budget, redovisat som rörlig tid. 

Det är en ökning från föregående år med 7. Förkla-

ringen är att fler väljer en högre sysselsättnings-

grad. 

Boendestöd flyttade organisatoriskt till verksamhet 

hemstöd från och med 2021. Under året har en ny 

ledningsstruktur införts och en annan arbetsfördel-

ning mellan medarbetare. 

Personalomsättningen inom äldreomsorgen har va-

rit som förväntat i form av pensionsavgångar och 

externa avgångar. 

Funktionsnedsättning 

Även inom funktionsnedsättning har personalom-

sättningen varit som förväntat, och i stort sett lika 

med utfallet under 2020. 

Individ- och familjeomsorgen 

Pandemin har påverkat arbetsbelastningen för samt-

liga enheter på olika sätt. Vissa verksamheter har 

fått stängas ner korta perioder på grund av utbrott 

av covid-19 i personalstyrkan. För att klara beman-

ningen inom vissa verksamheter har viss personal 

från olika verksamheter rycka in där det behövts.  

Under året har enheten barn- och unga behövt be-

manna upp med konsulter framförallt under årets 

senare del. Detta på grund av att man haft svårt att 

besätta vakanta tjänster. 

Kompetensförsörjning 

Äldreomsorg 

Inom äldreboenden har 374 av 375 fast anställda 

omvårdnadsutbildning. Under året har utbildningar 

genomförts inom delegation, demens, handledare, 

psykiatri, skydd och säkerhet samt inom vård och 

bemötande av äldre med psykiatriska diagnoser. 

Detta trots en situation med hög sjukfrånvaro och 

svårigheter att hitta vikarier.  

Verksamhetsområde hemstöd hade stora svårigheter 

att rekrytera personal till hemtjänst inför sommaren. 

Flertalet av de sökande saknade körkort och hade 

inte undersköterskeutbildning samt bristande språk-

kunskaper i svenska. Svårigheterna att hitta perso-

nal som uppfyller kraven har kvarstått även efter 

sommaren. 

Funktionsnedsättning 

Tillgången på personal med adekvat utbildning har 

ökat under året. Det börjar märkas att personalgrup-

pen har en högre ålder med fler pensionsavgångar. 

Individ- och familjeomsorgen 

Personalomsättningen har fortsatt varit hög inom 

vissa enheter. Rekryteringsläget har fortsatt varit 

svårt inom vissa grupper. Detta har lett till att vissa 

tjänster inte kunnat besättas.  

Personalmässiga förändringar jämfört med 

personalplaneringen 

Äldreomsorg 

Antalet årsarbetare inom särskilda boende har ökat 

från 356 till 376 jämfört med december 2020. För-

ändringen syns med ungefär 50 % vardera på tills-

vidareanställda månadsavlönade och visstidsan-

ställda timavlönade. Sjukfrånvaron har varit hög, 

vilket medfört fler timanställningar, men även att 

all personal har jobbat mer- och övertid. Personal 

från stängda verksamheter (dag- och fritidsverk-

samhet, Trygg hemgång) har istället jobbat inom 

äldreboenden. 

 

Bilden visar trenden för antal årsarbetare under 2019-12 till 2021-12. 

Nytillskott inom verksamhet hemstöd är rekryte-

ringen av två aktivitetssamordnare och en IT-fixare, 

som beskrivits under mål 1 ovan. 

Funktionsnedsättning 

Grundbemanningen inom gruppbostäderna har varit 

tillräcklig för planerad ordinarie verksamhet, men 

är inte anpassad för att brukare behöver dubbelbe-

manning eller nära stöd stor del av sin tid. 
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Totalt sett har antalet årsarbetare ökat från bokslutet 

2020.  

 

 

 

 

 

 

PERSONALREDOVISNING 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

Verksamhet

Årsarbetare 1 103,8 1 119,3

Pensionsavgångar 36,0 42,0

Rekryteringar 96,0 180,0
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Hälsotal 2021 Falköpings kommun 

Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). 

 Totalt Kvinnor Män Varav över 60 dgr – 29 år 30 – 49 år 50 år – 

Falköpings kom-

mun 
7,1 %  (8,2 %) 8,1 % (9,3 %) 4,1 % (5,0 %)  32,7 % (28,1 %) 6,9 %  (8,4  %) 6,7 % (8,2 %) 7,5 % (8,1 %) 

Av Falköpings kommuns medarbetare har 34,53 % ingen sjukfrånvaro alls under 

2021 (28,76 % 2020) och 23,9 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 2021 (20,5 % 2020). 

Falköpings kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter gäl-

lande Covid-19. Äldreomsorgen har varit hårt drabbad av pandemin och det har på-

verkat de äldre, anhöriga och anställda. Skolverksamheten har också mött stora ut-

maningar under pandemin. I verksamheter där det fungerat att arbeta hemifrån samt 

att ställa om till digitala möten och utbildningar har detta genomförts. 

 

Falköpings Kommun får regelbundet information från Försäkringskassan om ut-

vecklingen av sjukfall i Falköpings kommun. I dialog och samverkan med Försäk-

ringskassan,  vårdcentralerna och företagshälsovården ges möjlighet till en bra 

överblick angående behov av åtgärder och insatser. Avtalet KOM-KR ger möjlighet 

att efter avslutad rehabilitering och omplaceringsutredning avsluta anställning och 

ge medarbetaren omställningsstöd för att komma vidare i nytt arbete.  

Falköpings Kommun arbetar fortsatt med att implementera SKR:s avsiktsförklaring 

med åtgärder för friskare arbetsplatser inom kommunen. Det nya lokala samver-

kansavtalet blev klart hösten 2021. Under 2022 kommer det finnas ett fokus på che-

fers arbetsmiljö och hitta faktorer som skapar hälsa. Fortsatt arbete med den organi-

satoriska och sociala arbetsmiljön samt tidiga signaler och främjande faktorer är 

viktiga att fokusera på. 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs årligen men behöver för-

bättras utifrån Arbetsmiljöverkets krav på dokumentation av uppföljningen och hur 

högsta ledning involveras i de åtgärder som behöver vidtas. HR-avdelningen stöd-

jer cheferna i arbetet med arbetsmiljö och hälsa.  

Vid redovisning i verksamheter med få medarbetare påverkas procenttalen mer av 

antalet medarbetare i förhållande till antalet frisk/sjukdagar. 

 

Hälsotal 2021 Socialförvaltningen 

Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar 

av tillgänglig ordinarie arbetstid). 

 2020 

 

2021 Kvinnor 

2020 

Kvinnor 

2021 

Män 

2020 

Män 

2021 

Varav 

över 60 

dgr 2020 

Varav 

över 60 

dgr 2021 

 – 29 

år 

2020 

 – 29 

år 

2021 

30 – 49 

år 2020 

30 – 49 

år 

2021 

50 år – 

2020 

50 år – 

2021 

Totalt 11,1 % 9,9 % 11,9 % 10,4 % 7,5 % 7,3 % 27,0 %  33,6 %  10,2 % 8,6 % 12,0 % 9,6 % 10,7 % 10,7 % 
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Av Socialförvaltningens medarbetare har 33,12 % ingen sjukfrånvaro alls under 

2021 (31 % 2020) och 24,6 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 2021 (20 % 2020). 

Den totala sjukfrånvaron inom Socialförvaltningen är 9,9 % och den totala sjuk-

frånvaron för hela kommunen är 7,1 %.  

 

 

 

Hälsotal 2021 per verksamhetsområde  

Sjukfrånvaro samtliga anställda per verksamhet inklusive anställda med timlön (sjuktimmar 

av tillgänglig ordinarie arbetstid). 

Inom parentes visar 2020 års siffror. 

Avdelning Totalt Kvinnor Män Varav över 60 dgr 

Funktionsnedsättning 11,9 % (13,1 %) 12,7 % (14,0 %) 9,4 % (9,9 %) 25,1 %(17,9 %) 

Myndighet o Hälso- och sjuk-

vård 

6,3 % (5,7 %) 6,8 % (6,5 %) 3,4 % (2,8 %) 32,2 % (19,1 %) 

Hemstöd 8,3 % (9,4 %) 8,8 % (10,2 %) 4,8 % (5,4 %) 32,5 % (21,3 %) 

Särskilda boenden o resurs 11,1 % (12,9 %) 11,6 % (13,7 %) 7,7 % (7,6 %) 43,0 % (37,4 %) 

 

 

Källa: personalavdelningen
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Ekonomisk redovisning  

Resultaträkning 

 

 

Prognosen vid delårsbokslutet i augusti visade ett 

positivt resultat på  14 600 tkr. Vid årets slut är re-

sultatet högre, 27 886 tkr och förklaras av högre in-

täkter. Den enskilt största förklaringen är de statliga 

ersättningar och bidrag som betalats ut under året 

och som  kunnat användas för att ersätta budgeterad 

verksamhet. Ersättningarna har bestått i medel för att 

ersätta sjuklöner, merkostnader för covid-19, stimu-

lansmedel för teknik, ökad kvalitet och att motverka 

ensamhet bland äldre, utbildning för undersköters-

kor, med mera. Förbättringen under sista kvartalet 

beror på några olika faktorer. I november betalades 

till exempel ett statsbidrag på drygt 2 000 tkr ut som 

inte var känt vid delårsbokslutet. I december utbeta-

lades en ersättning på 224 tkr för covid-19 kostnader 

avseende december 2020. 

Övriga intäkter avviker positivt med 16 284 tkr. Av 

dessa är 14 268 tkr ett statsbidrag som inte budgete-

rats och som enligt redovisningsregler för Statistiska 

Centralbyråns (SCB) räkenskapssammandrag skall 

redovisas som en övrig intäkt. Utöver dessa medel 

genererar momsersättning ett positivt resultat. Mom-

sersättning avser bestämmelser som gör att kommu-

ner kompenseras för ingående moms i verksamhet 

som inte är skattepliktig, till exempel hemtjänst, ex-

terna placeringskostnader. 

Övriga interna intäkter budgeterades till att omfatta 

intäkter för kommunens egna utförande av hem-

tjänst, ersättning för assistans i SoL- och LSS-ären-

den samt hyresintäkter för LSS gruppboende via 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Utfallet omfattar 

dessutom ersättning för statliga ersättningar på de 

verksamheter som tagit del av dem. 

 

RESULTATRÄKNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIKELSE

 2021 

PROGNOS

 AUG 2021 

Intäkter

Avgifter mm 41 069           41 619 40 646,0 973 634

Statsbidrag 36 934           27 866 5 862,0 22 004 31 308

Övriga intäkter 88 368           97 485 81 201,0 16 284 5 473

Interna intäkter 79 019           103 869 85 342,0 18 527 4 694

Summa intäkter 245 390 270 840 213 051 57 789 42 109

Kostnader

Personalkostnader -678 040 -677 992 -696 011 18 019 8 935

Verksamhetskostnader -208 287 -209 518 -182 890 -26 628 -26 871

Kapitalkostnader -5 255 -4 732 -4 730 -2 0

Interna kostnader (inkl. internhyra) -168 791 -192 236 -170 944 -21 292 -9 573

Summa kostnader -1 060 372 -1 084 478 -1 054 575 -29 903 -27 509

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -814 983 -813 638 -841 524 27 886 14 600
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Verksamhetsredovisning 

 

 Gemensamt, vård och omsorg 

Resultatet för GVO slutade på 45 603 tkr. Av dessa 

är  drygt 24 000 tkr statsbidrag. Störst andel av 

statsbidragen har använts inom särskilda boenden 

för äldre, 14 900 tkr, vilket också förklarar avvikel-

sen från budget. Hemtjänsten har gjort ett positivt 

resultat även 2021. Den kommunala utförarorgani-

sationens resultat innehåller statliga ersättningar 

med cirka 1 700 tkr. I övrigt har verksamheten ”gått 

kort” då många tvingats vara hemma på grund av 

pandemin och det har varit svårt att hitta vikarier. 

Biståndsavdelningen, som beviljar och beställer tid 

för hemtjänst, har ökat den beställda tiden med 

cirka 13 500 timmar 2021. Biståndsavdelningens 

utbetalning för hemtjänst till de privata utförarföre-

tagen, har i den delen haft lägre kostnader än bud-

geterat. De privata utförarnas andel av total hem-

tjänst visar en svagt nedåtgående trend under 2021. 

Sjuksköterskor har haft vakanser under 2021. För 

att klara verksamheten har externt bemanningsföre-

tag anlitats under del av året. Trots detta har det in-

neburit lägre personalkostnader och ett överskott 

vid årets slut.  

Inom assistansen råder samma förutsättningar som 

tidigare, den del av assistansen som regleras under 

Socialförsäkringsbalken klarar inte att bedriva sin 

verksamhet med den ersättning som Försäkrings-

kassan betalar, men även budgeten för assistans-

ärenden inom socialtjänstlagen har överskridits. 

LSS gruppbostäder visar ett negativt resultat, där 

statsbidrag ändå har reducerat underskottet med  

RESULTAT PER

VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR) 

BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIKELSE

 2021 

PROGNOS

 AUG 2021 

Gemensamt, Vård och omsorg (GVO)

Särskilda boenden för äldre -208 073 -191 353 -203 386 12 033 5

Hemtjänst Biståndsenheten -81 117 -85 178 -89 532 4 354 5 372

Hemtjänst kommunens utförare 1 867 4 577 0 4 577 1 291

Boendestöd (ingick i Fn övrigt 2020) -9 985 -11 011 1 026 694

Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet -24 473 -26 212 -27 538 1 326 913

Resursverksamhet -2 579 -2 851 -2 987 136 167

Sjuksköterskor -55 185 -55 058 -59 291 4 233 2 656

Rehabenheten, hjälpmedel -15 096 -15 204 -19 200 3 996 2 259

Bostadsanpassning -2 690 -3 730 -2 489 -1 241 -817

Funktionsnedsättning - Assistans -40 795 -40 634 -38 087 -2 547 2 445-                

Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende -67 022 -68 328 -65 967 -2 361 2 442-                

Funktionsnedsättning övrigt -82 494 -75 571 -80 522 4 951 3 165                

Förvaltningsgemensamt -8 131 -22 243 -33 566 11 323 20 856             

Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer -45 285 -47 313 -51 110 3 797 2 127

Summa GVO -631 073 -639 083 -684 686 45 603 33 800

Individ- och familjeomsorgen (IFO) 0

Personal- och övriga kostnader -46 328 -43 205 -46 418 3 213 2 000

Covid-19 884 388 0 388 300

Verksamhetskostnader barn och unga -37 781 -53 559 -33 757 -19 802 -19 900

Verksamhetskostnader vuxna -2 574 -9 410 -3 055 -6 355 -4 200

Verksamhetskostnader ekonomiskt bistånd -39 914 -13 653 -9 621 -4 032 -4 000

Verksamhetskostnader LSS -26 689 -23 630 -28 734 5 104 2 500

Verksamhetskostnader socialpsykiatri -4 800 -2 536 -3 698 1 162 1 400

Våld i nära relationer -3 371 -4 013 -2 295 -1 718 -1 000

Insatser riktade mot familjer och vuxna -15 920 -16 888 -19 337 2 449 2 100

Insatser riktade mot ungdomar -9 165 -9 672 -9 923 251 600

Ensamkommande barn (avveckling) -997 0 0 0 0

Ensamkommande barn 2 745 1 623 0 1 623 1 000

Summa IFO -183 910 -174 555 -156 838 -17 717 -19 200

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -814 983 -813 638 -841 524 27 886 14 600
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cirka 1 600 tkr. Det har blivit vanligare med extra-

bemanningar, vilket inte har legat med i budgeten. 

Resultatet för förvaltningsgemensamt innehåller 

outnyttjade reserver, cirka 4 300 tkr, beräknad åter-

betalning från Västtrafik för färdtjänst med 4 300 

tkr som största förklaringsposter. 

Resultatet för nämnd, biståndsavdelning, administ-

ration och chefer, förklaras helt av utfallet för che-

fer inom äldreomsorg och Hälso- och sjukvård. 

Flera tjänster har varit helt eller delvis vakanta och 

flera chefer har haft minskat arbetstid på grund av 

tjänstledigheter, bland annat för studier där del av 

lönen betalats av statsbidrag.  

Individ- och familjeomsorgen 

IFO redovisar ett  underskott på 17 717 tkr jämfört 

med budget. Personalkostnader och övriga kostna-

der lämnar ett överskott för 2021. Detta är till stor 

del på grund av vakanta tjänster och partiella tjänst-

ledigheter. 

Barn- och ungdomsenhetens kostnader har ökat 

med knappt 16 000 tkr jämfört med föregående år. 

Detta beror dels på ett ökat antal placeringar och 

även att dessa har varit kostsamma placeringar på 

Statens institutionsstyrelse (SiS). Under 2020 var 

det 4 individer som var placerade enligt LVU på 

hem för vård och boende (HVB). Motsvarande 

siffra under 2021 har från och med april månad sta-

digt gått upp för att i december hamna på 11 indivi-

der. Dessa placeringar är väldigt kostsamma och 

därav den stora kostnadsökningen för verksam-

heten.  

När det gäller vuxna med missbruk kan kommunen 

erbjuda insatser i såväl heldygnsvård som öppen-

vård. I de fall är frivillig vård inte möjlig blir LVM-

vård tillämplig. Under året har det varit en markant 

ökning av personer som vårdats enligt LVM jäm-

fört med föregående år.  

 

Kostnaderna för LSS-verksamheten har minskat un-

der året på grund av att flera kostsamma ärenden 

har fått beviljade insatser från Försäkringskassan 

och enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). Detta har 

medfört att kommunens kostnader minskat under 

året.  

Verksamhetskostnader för socialpsykiatrin har jäm-

fört med budget lämnat ett överskott. I början av 

året var det tre personer som var placerade externt. 

Alla dessa placeringar har kunnat avslutats under 

året. Under årets senare del tillkom en ny placering.  

Kostnaderna för våld i nära relationer har ökat jäm-

fört med föregående år dels på grund av fler ären-

den fast en bidragande faktor är även att brottsoffer 

som tidigare placerats via stöd och försörjning nu-

mera hamnar under denna verksamhet. Även en ök-

ning av skyddsplaceringar med många barn har ge-

nomfört under året vilket innebär en högre kostnad 

än tidigare.  

Verksamheten stöd och försörjning gick över till 

KAN den första maj 2021. Underskottet för årets 

första fyra månaderna blev 4 000 tkr. 

Insatser riktade mot familjer och vuxna innefattar 

kostnader för vuxenboendet, behandlingsteamet, 

Familjecentralen samt Ällagatans förebyggande 

team. Verksamheten lämnar ett stort överskott för 

året, mycket på grund av vakanta tjänster och att vi-

karietillsättningen har begränsats. 

  

Kostnader för insatser riktade mot ungdomar avser 

ungdomsboendet, ungdomsmottagningen samt fält-

sekreterarna. Verksamheten visar på ett överskott 

som kan härledas till tjänster som inte tillsatts under 

året.  

Under 2021 har verksamheten för ensamkommande 

barn lämnat ett överskott. Inga externa placeringar 

finns inom verksamheten utan endast familjehems-

placeringar vilket är en kostnadseffektiv placering 

som genererar ett överskott för verksamheten. 
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Investeringsredovisning 

 

Investeringar under året består i datorer, elcyklar till 

personal, dörrlarm på särskilda boenden för äldre, 

klädskåp, sängar, laddstolpar till tjänstebilar vid 

Ranliden och en buss till daglig verksamhet. 

Den prognosticerade upphandlingen av så kallade 

hotellås till två äldreboenden hann inte bli klar innan 

årsskiftet utan kommer att färdigställas under 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIKELSE

 2021 

PROGNOS

 AUG 2021 

Investeringar

Inventarier 2 500 2 237 4 100 -1 863 4 100

Övrigt 0

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND 2 500 2 237 4 100 -1 863 4 100
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Politiska uppdrag 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 samar-

betar mellan enheter för att öka beläggningen i de 

lokaler som finns tillgängliga. På så vis kommer 

också lokaler till nytta för fler brukare. Arbete har 

under året även pågått inom verksamhet hemstöd 

där lokaloptimering inom boendestöd efterforskas. 

Omflyttningen av verksamheter till Ranliden för re-

sursoptimerande effekter slutfördes under året och 

är nu klart.   

SOCIALNÄMNDEN 

Utreda om de placeringar som finns inom IFO i 

större utsträckning kan finnas inom den egna kom-

munen 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 HVB-hem till-

sammans skulle det ändå inte innebära en minskad 

kostnad. Under början av 2021 har dock kostna-

derna för placeringar ökat markant och det finns 

ingenting som tyder på någon nedgång.  

KOMMUNSTYRELSEN, SOCIALNÄMNDEN, 

KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN 

– Utarbeta en strategi för att minska kostnaderna för 

försörjningsstöd och få fler i arbete. Kommunsty-

relsen bär samordningsansvar. 

Utfall 

Enheten för stöd och försörjning flyttade den 1 maj 

över till KAN. Fram till att flytten genomfördes 

samarbetade nämnderna tätt i olika arbetskonstellat-

ioner för att göra övergången så bra som möjligt.

 



 

 

 

Besöksadress: Ranliden, Daléngatan 4 |  Postadress 521 81 Falköping 

Telefon, växel: 0515-88 50 00 | Epost: kommunen@falkoping.se | Webbplats: www.falkoping.se 

 



Redovisning per äldreboende 2021, inkl chefer och adm. stöd

TKR Elvagården Stenstorp Katarinagården Floby Frökindsgården Bergsliden 1 Trätorget 1 S:t Olofsgatan 11 Tåstorp

25 platser 47 platser 31 platser 29 platser
18 platser 
(ombyggn ) 48 platser 27 platser 56 platser

70 platser 
(+nattpersonal
för korttiden)

Personalkostnader 15 639             23 767              16 420                       16 850        14 093                        24 331                     14 025             27 386                            46 395                  198 907     

Externa kostnader 571                  999                   686                             668             562                             1 033                        583                   1 272                              1 300                     7 673         

Hyra 1 770               1 345                1 967                         2 923          1 605                          4 470                        2 261                7 185                              9 991                     33 519       

Städkostn 374                  787                   484                             635             389                             697                           504                   907                                  1 109                     5 886         

Övr. interna kostnader (service, kost) 147                  181                   174                             137             170                             318                           29                     74                                    323                        1 552         

Summa kostnader 18 501             27 079              19 732                       21 213        16 819                        30 850                     17 402             36 824                            59 118                  247 537     
Kostnad/plats 740                  576                   637                             731             623                             643                           645                   658                                  788                        
Personalkostn/plats 626                  506                   530                             581             522                             507                           519                   489                                  619                        

Ersättning från AF 128-                  -                    493-                             608-             328-                             120-                           1 236-                     2 913-         

Statliga ersättningar*) 534-                 826-                   565-                            754-             847-                            682-                          527-                  1 101-                             5 332-                    11 169-      

Internt demenstillskott från VC:s budget 242-                             242-            

Fakturering till brukare/anhöriga 3-                       12-                      4-                                 4-                  9-                                  10-                             1-                       6-                                      12-                          60-               

Summa intäkter 666-                  838-                   1 062-                         1 365-          1 427-                          813-                           528-                   1 107-                              6 580-                     14 385-       

Utfall inkl. statliga ersättningar 17 835             26 241              18 669                       19 848        15 392                        30 037                     16 874             35 717                            52 538                  233 152     

"Verkligt" utfall 18 370             27 067              19 235                       20 602        16 482                        30 719                     17 401             36 818                            57 870                  244 563     
-             

Budget 16 766          25 880           18 684                   20 180      17 369                   29 444                 16 872          35 453                       55 625               236 273   

Resultat inkl statliga ersättningar 1 069-            361-                15                          332           1 977                      593-                       2-                    264-                             3 087                 3 121       
Verkligt resultat, exkl. statliga ersättningar 1 604-            1 187-             551-                        422-           887                         1 275-                    529-                1 365-                         2 245-                 8 290-       

*) Sjuklöneersättning, merkostnader pga covid-19, utbildning



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 14 13 13 13 4 454 172

Fam.hem LVU (eget) 15 15 15 15 20 18 17 16 17 19 19 19 7 297 871

Fam.hem konsulent SoL 9 9 9 9 9 10 9 9 9 8 8 8 6 385 715

Fam.hem konsulent LVU 4 3 2 2 1 2 1 1 4 6 6 6 1 987 606

HVB SoL 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5 6 9 006 284

HVB LVU 4 4 4 5 9 7 9 8 8 10 10 11 17 760 362

Ungdomsboendet 5 5 5 4 5 6 5 6 6 5 4 4 6 769 190

Totalt antal 55 56 54 52 62 61 60 58 62 66 65 67 53 661 200

EKB 6 6 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 924 078

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



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



2021 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall 2021

Fam.hem SoL 1 1 1 1 1 1 90 349

HVB SoL 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 967 764

HVB LVM 2 3 3 4 4 4 3 4 5 7 7 5 8 238 894

Totalt antal 5 6 7 7 6 6 4 5 6 8 8 7 9 297 007

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

Fam.hem SoL 1 1 1 1 303 396

HVB SoL 4 2 1 2 403 554

HVB LVM 1 1 1 1 2 2 3 4 5 5 1 727 653

Totalt antal 6 4 2 1 0 1 2 2 3 4 6 7 2 434 603

2019 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall 2019

Fam.hem SoL 1 1 1 89 361

HVB SoL 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 1 486 516

HVB LVM 2 1 1 1 2 3 3 3 3 4 4 4 2 994 692

Totalt antal 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 7 6 4 570 569
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§ 44 Dnr 2022/00026  

Socialnämndens verksamhetsredovisning 2021 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att godkänna verksamhetsredovisningen 

för år 2021.       

Bakgrund 

Falköpings kommuns budgetprocess omfattar planering av verksamhet och 

ekonomi, vilket redovisas årligen i en flerårsplan. Varje nämnd ansvarar 

sedan för att ta fram en verksamhetsplan med budget. Efter årets slut sker en 

uppföljning och redovisning av måluppfyllelse och ekonomiskt resultat i 

form av en verksamhetsredovisning, som i sin tur ligger till grund för 

kommunens årsredovisning. 

Förvaltningens bedömning 

Socialnämndens verksamheter styrs till del av två av kommunens totalt fyra 

övergripande mål. 

Mål 1 -  Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

Mål 4 –  Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning  

En samlad bedömning av mål 1 är att inom förvaltningen läggs ett stort 

fokus på förebyggande insatser. Det finns en över tid stigande trend vad 

gäller barnplaceringar som är oroväckande och en upplevd ofrivillig 

ensamhet och isolering hos äldre. Förutsättningarna att vända dessa trender 

har försvårats av pandemin, men allt eftersom verksamheter åter kan börja 

träffas fysiskt skapas bättre möjligheter och riktade insatser görs därför 

gentemot dessa målgrupper. 

En samlad bedömning av mål 4 ger att resurserna huvudsakligen har 

fokuserats till grunduppdraget och det har främst handlat om att säkra 

kvaliteten i basverksamheten. Förebyggande- och utvecklingsarbete har fått 

stå tillbaka. Grundläggande rutiner har till största delen fungerat väl, men 

begränsningar och stängning av verksamheter utifrån pandemin har inneburit 

inskränkningar för enskilda individer. Detta kan på sikt komma att visa sig i 

utökade behov på andra sätt. 

Införandet av nytt verksamhetssystem har medfört att många processer och 

rutiner för dokumentation har setts över, vilket bidrar till att förutsättningar 

för systematisk uppföljning stärkts. 

Nämnden har två budgetramar, en för Gemensamt, Vård och omsorg (GVO) 

och en för Individ- och familjeomsorg (IFO). Årets ekonomiska resultat är 

+27,9 mkr. GVO redovisar +45,6 mkr och IFO redovisar -17,7 mkr. Av 

GVO:s resultat är 24,0 mkr statliga ersättningar. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2022-02-08 

Socialnämndens verksamhetsredovisning 2021 

Redovisning äldreboenden 2021 i detalj 

Underlag antal placeringar och kostnader vuxen 2021 

Underlag antal placeringar och kostnader barn 2021 

Checklista barnkonventionen  SN 2022/26    

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden             
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Socialnämndens internkontrollrapport för år 2021 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna internkontrollrapport för år 2021.         

Bakgrund 

Nämnden antog årets internkontrollplan 2020-01-20. Under 2021 har 

socialförvaltningen genomfört internkontroll i huvudsak enligt upprättad 

internkontrollplan. 

Covid-19 och införandet av förvaltningens nya verksamhetssystem har 

påverkat arbetet med internkontrollen under året vilket har inneburit att inget 

utvecklingsarbete har genomförts. Arbetet under året har begränsats till en 

genomgång av riskerna och att genomföra kontrollerna 

Förvaltningens bedömning 

Utfallet av kontrollerna är överlag goda och inga allvarliga brister har 

upptäckts.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2022-02-09 

Socialnämndens internkontrollrapport för år 2021       

Beslutet ska skickas till 

Akt 

Ekonomiavdelningen 

Revisionen 

 

 

 

Viktoria Olander 

Ekonom 
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§ 45 Dnr 2022/00030  

Socialnämndens internkontrollrapport för år 2021 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att godkänna internkontrollrapport för år 

2021.        

Bakgrund 

Nämnden antog årets internkontrollplan 2020-01-20. Under 2021 har 

socialförvaltningen genomfört internkontroll i huvudsak enligt upprättad 

internkontrollplan. 

Covid-19 och införandet av förvaltningens nya verksamhetssystem har 

påverkat arbetet med internkontrollen under året vilket har inneburit att inget 

utvecklingsarbete har genomförts. Arbetet under året har begränsats till en 

genomgång av riskerna och att genomföra kontrollerna 

Förvaltningens bedömning 

Utfallet av kontrollerna är överlag goda och inga allvarliga brister har 

upptäckts.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2022-02-09 

Socialnämndens internkontrollrapport för år 2021 

Checklista barnkonventionen SN 2022/30       

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden           
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Socialnämndens internkontrollrapport för år 2021 
 

Intern kontrollplan  
Socialnämnden antog årets internkontrollplan på sitt sammanträde den 20 
januari 2021. 

I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen: 
 
Kommunövergripande kontroller 

1. Leverantörstrohet 
2. Dataskyddsförordningen (GDPR) 

 
Socialförvaltningens kontroller 
 

3. Förhandsbedömningar (IFO) 
4. Förhandsbedömningar, orosanmälningar (IFO) 
5. Biståndsbedömning äldreboende (Bistånd) 
6. Personal som inte är delegeringsbar (HSL & Rehab) 
7. Granskning av antal skador och kostnader på förvaltningens bilar 

(Socialförvaltningen) 

Sammanfattning av genomförd internkontroll  
 
Under 2021 har socialförvaltningen genomfört internkontroll i huvudsak 
enligt upprättad internkontrollplan.  

Covid-19 och införandet av förvaltningens nya verksamhetssystem har 
påverkat arbetet med internkontrollen under året vilket har inneburit att inget 
utvecklingsarbete har genomförts. Arbetet under året har begränsats till en 
genomgång av riskerna och att genomföra kontrollerna. 

Utfallet av kontrollerna är överlag goda och inga allvarliga brister har 
upptäckts. Nedan redovisas resultaten punkt för punkt. 
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1. Leverantörstrohet 
 
Kontroller att inköp av varor och tjänster har gjorts enligt gällande 
leverantörsavtal genomförs på kommunledningsförvaltningen genom 
inköpssamordnaren. 
 
Metod: 
Från 2021 utförs de kommunövergripande kontrollerna av kommunlednings-
förvaltningen. Då kontrollerna utförs inom nämndernas verksamheter måste 
varje nämnd ändå ha med kontrollerna på respektive internkontrollplan. 
Redovisning av utfall sker i kommunledningsförvaltningens rapport. 

2. Dataskyddsförordningen (GDPR) 
 
Kontroller att personuppgiftsbidträdesavtal är upprättade genomförs på 
kommunledningsförvaltningen genom dataskyddsombudet. 

Metod: 
Från 2021 utförs de kommunövergripande kontrollerna av kommunlednings-
förvaltningen. Då kontrollerna utförs inom nämndernas verksamheter måste 
varje nämnd ändå ha med kontrollerna på respektive internkontrollplan. 
Redovisning av utfall sker i kommunledningsförvaltningens rapport. 

3. Förhandsbedömningar – barnsamtal 
 
Kontrollera att alla barn ska få komma till tals i en förhandsbedömning. 
 
Kontrollansvarig har varit SAS/Verksamhetsutvecklare.  
 
Metod: 
Uppgifter om vilka förhandsbedömningar som är genomförda under två 
perioder tas fram och kontrolleras.  

Verksamhetschef har via stickprov plockat ut 10 stycken 
förhandsbedömningar gällande barnavårdsärenden. Urvalet ska bestå av fem 
förhandsbedömningar där socialsekreterare beslutat att inte inleda utredning 
och fem förhandsbedömningar som resulterat i att utredning inletts.  

SAS/verksamhetsutvecklare har granskat förhandsbedömningarna för att 
bland annat se om barnet, som ärendet gäller, har kommit till tals och om 
omedelbar skyddsbedömning är gjord inom 24 timmar. 

Kommentarer/utfall: 

Kontrollen har utförts under december 2021 och januari 2022 och har avsett 
en period under våren och en period under hösten för 2021. 

Granskning 211209 

I granskningen framkommer att många barn inte kommer till tals i 
förhandsbedömningen. Emellertid finns det en tydlig motivering till varför 
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så är fallet. De motiveringar som angetts har varit relevanta och det är endast 
i två stickprov som motivering saknas. 

Granskning 220127 

I de fall barn inte kommit till tals i förhandsbedömningarna finns det, i alla 
förhandsbedömningar utom en, en tydlig motivering och relevant anledning 
till varför. Anledningarna är också specificerade för respektive ärende.  
 
Sammantagen bedömning 

Granskade förhandsbedömningar håller en god kvalitet med specifika 
motiveringar till de beslut som fattas. 

Kontrollen är genomförd 211209 och 220127 

 

4. Förhandsbedömningar – orosanmälan 
 
Kontrollera att beslut i förhandsbedömning är fattat inom 14 dagar efter 
inkommen orosanmälan samt att skyddsbedömning är gjord inom 24 
timmar. 
 
Kontrollansvarig har varit SAS/Verksamhetsutvecklare.  
 
Metod: 

Uppgifter om vilka förhandsbedömningar som är genomförda under två 
perioder tas fram och kontrolleras. 

Kommentarer/utfall: 

Granskningstillfälle 211209 

Granskningen visar att skyddsbedömning gjorts i samtliga ärenden.  Det 
finns också en ärendespecifik motivering till att barnet inte är i behov av 
akut skydd. Denna motivering är relevant och mer omfattande än tidigare. 
 
Förhandsbedömningarna har gjort inom lagstadgad tid förutom i ett fall. 

Granskningstillfälle 220127 

Endast i en förhandsbedömning har den lagstadgade tiden om 14 dagar 
överskridits och då endast med en dag. Detta visar generellt på en mycket 
god handläggning tidsmässigt med förhandsbedömningarna. Alla 
skyddsbedömningar är gjorda i lagstadgad tid. 

Sammantagen bedömning 
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I förhandsbedömningarna är det tydligt att skyddsbedömning gjorts inom 24 
timmar från att ärendet aktualiserades. Motiveringarna till bedömningarna är 
tydliga och relevanta.  

Kontrollen är utförd 211209 och 220127. 

5. Biståndsbedömning äldreboende 
 
Kontroll att bedömningsverktyget används vid utredningar gällande 
ansökningar om äldreboendeplatser. 
 
Kontrollansvarig har varit SAS/Verksamhetsutvecklare.  
 
Metod: 
Ta fram uppgifter om vilka äldreboendeutredningar som gjorts vid två 
tillfällen per år och ett visst antal väljs ut för kontroll. 

Kommentarer/utfall: 
10 utredningar som avslutats med insatsen särskilt boende har granskats 
utifrån framtaget bedömningsverktyg. Granskningen visar att beslut om 
beviljat bistånd i sju ärenden överensstämmer med grund för bifall enligt 
bedömningsverktyget. I de tre ärenden där grund enligt verktyget saknas  
finns tydlig information om begränsningar i funktionstillstånd och samlad 
bedömning med motivering till varför behov av äldreboende trots allt 
bedöms finnas. Hög ålder, kognitiv svikt och svår eller total begränsning vad 
gäller känslan av trygghet har vägts in i bedömningarna. 
 
Liksom vid kontrollen 2020 är handläggningen av ansökningar om 
äldreboende betydligt mer enhetlig än vid den granskning som genomfördes 
2019. Införandet av specifikt utsedda boendehandläggare är sannolikt 
orsaken till detta.  
 
Rutinen kontrollerad 220207 
 

6. Personal som inte är delegeringsbar 
 
Kontroll att delegeringsbar personal anställs. 
 
Kontrollansvarig har varit SAS/Verksamhetsutvecklare. 
 
Metod: 
Samla in uppgifter från enhetschefer för omvårdnadspersonal inom 
äldreomsorgen. 

Kommentarer/utfall: 
 
Resultatet baseras på uppgifter som lämnats av enhetscheferna i 
äldreomsorgen och avser vikarier som gått på en schemarad hela eller delar 
av semesterperioden sommaren 2021.  
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Andel vikarier som saknat delegering avseende hälso- och 
sjukvårdsuppgifter är 35 %, vilket kan jämföras med 12 % 2020 och 15 % 
2021. Av dessa uppgavs 41 % utifrån verksamhetens behov kunna arbeta 
utan delegering. Frågor kring detta har ställts till enhetschefer. Svaren visar 
på att många verksamheter tidigt bedömt det som orealistiskt att planera för 
att alla vikarier ska ha delegering. Bakgrunden till denna bedömning var det 
tuffa rekryteringsläget och begränsad tillgång på utbildningsplatser för 
delegeringsutbildning.  
 
Orsaker till utebliven delegering för samtliga vikarier redovisas nedan:  
 

 
 
Rutinen kontrollerad 220207 
 

7. Granskning av antal skador och kostnader på 
förvaltningens bilar 

 
Kontroll att bilarna hanteras varsamt av personalen. 
 
Kontrollansvarig har varit ekonom. 
 
Metod: 
Ta fram uppgifter om antal skador och kostnader för socialförvaltningens 
bilar för en bestämd period under året. 

Kommentarer/utfall: 
Socialförvaltningen hade den 31/12 2021 148 leasade bilar inom olika 
verksamheter. 

Antalet rapporterade incidenter på socialförvaltningens bilar under 2021 har 
varit 68 stycken. Av dessa är 12 stycken incidenter skadegörelse på 
förvaltningens bilar och en smitningsolycka. Inga allvarliga personskador 
har rapporteras utan i de flesta fall handlar det om plåtskador på våra bilar 
som har backat eller kört in i diverse saker. I det underlaget som finns verkar 

3% 0%

56%

41%

ORSAK TILL ATT PERSONAL INTE HAR DELEGERING

Beslut att inte delegera (SSK)

Delegering har återtagits

Godkänd delegeringsutbildning saknas (ej fått plats på utbildning alt. ej blivit godkänd)

Delegering bedöms inte behövas utifrån verksamhetens behov (EC SoL)
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det som att de flesta fallen handlar om ouppmärksamhet och incidenterna 
har skett i låga hastigheter. I något fall har det handlat om att förare har väjt 
för vilt eller mötande bilar.  

Totalt har skadorna på socialförvaltningens bilar kostat 233 494 kronor 
under 2021 för de skador som redan åtgärdats. Dock är det flera bilar som 
ännu inte åtgärdats så kostnaden är inte helt fullständig.  

I jämförelse med 2020 så har både antalet skador och kostnaderna ökat för 
socialförvaltningens bilar. 

Kontrollen utfördes 2022-01-21 
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Bilaga 1 
 

Beviljade och användna statsbidrag, 2021 
 
 

 
Totalt Använt Återredovisas 

God vård av äldre 14 268 518 14 268 518 0 

Äldreomsorgslyftet 12 106 027 3 588 592 8 517 535 

Motverka ensamhet 
och ökad kvalitet i 
demensvården 

2 171 413 1 613 046 558 366 

Teknik, kvalitet och 
effektivitet 

639 007 639 007 0 

Vårdens medarbetare 2 919 626 1 093 908 1 825 717 

Traumastöd 469 542 131 337 Ej åter-
redovisning 
(338 205 kr 
återstår) 

Statsbidrag till 
habiliteringsersättning 

1 271 087 1 271 013 74 

Återhämtningsbonus 2 012 770 1 390 109 622 660 

Totalt 35 857 990 24 043 192 11 814 798 
varav  
11 476 593 kr 
återbetalas 

 
Övriga statsbidrag används i sin helhet 
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Information om socialnämndens statsbidrag och 
stimulansmedel för år 2021 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.         

Sammanfattning  

För 2021 fanns sammanlagt 12 statsbidrag om tillsammans ca 35 miljoner att 

söka. Statsbidragens syften går in i varandra vilket innebär att flera 

statsbidrag kan användas till samma insatser.  Flertalet av statsbidragen är 

begränsade i tid och måste användas under 2021. De flesta är också 

förknippade med en återrapport, där nämnden ska redovisa vad medlen 

använts till. 

Nedan följer en sammanställning av hur stor del av stasbidragen som använts 

och vad de använts till.  

Socialnämnden har använt 24 043 000 kr av statsbidragen, vilket innebär att 

vi inte använt 11 815 000 kr. Av dessa kommer 11 476 000 kr kommer att  

behöva återbetalas. Huvuddelen av de oanvända medlen 10 343 000 kr avser 

Äldreomsorgslyftet (8 518 000 kr) samt vårdens medarbetare (1 825 000 kr). 

De har inte kunnat användas pga begränsningar i stödets utformning. 

Villkoren är helt enkelt så utformade att medelen bara får användas till 

väldigt specifika ändåmål, vilket skapar svårigheter att effektivt kunna 

använda medlen för att förbättra verksamheten. Att nämnden inte använt 

återstående 1 133 000 kr på att nämnden fick ca 2 miljoner i 

återhämtningsbonus som vi inte räknat med. Nämnden fick besked om att vi 

beviljats medlen 2021-10-29. Vi hade därmed endast två månader på oss att 

förbruka medlen, vilket inte hunnits med. Ombokningar gör att det är andra 

statsbidrag än återhämtningsbonusen som återbetalas, men det beror på att 

flera statsbidrag kan användas till samma syfte och vi har då valt att boka om 

utgifter på de statsbidrag som bäst stämmer överens med insatsen. 

Av sammanställningen nedan och i bilaga 1framgår både beviljade belopp 

samt hur mycket som förbrukats på respektive statsbidrag. 
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Äldreomsorg 

Statsbidrag för att säkerställa god vård av äldre  

Socialstyrelsen 

14, 3 milj 2021. Nämnden har använt hela beloppet. 

Ska användas senast 31/12 2021 

Återrapporteras senast 28/2 2022 

     

Kan användas till: 

 förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor  

 arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med 

demenssjukdom  

 motverka ensamhet bland äldre  

 öka personalkontinuiteten  

 förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och 

regionala hälso- och sjukvården  

 förebygga smittspridning av covid-19  

 utveckla stöd till anhörigvårdare  

 utveckla informationssäkerheten och väldfärdstekniken inom 

äldreomsorgen  

 

Socialnämndens användning av medlen 

 2.0 aktivitetssamordnare för att anordna sociala aktivitete för äldre, i 

syfte att minska ensamhet bland äldre 

 IT-fixare, 50% 

 Taklyftar, höj- och sänkbara duschstolar, flyttbar våg, turnaid och 

raizer – utrustning för säker hantering av brukare och förbättrad 

arbetsmiljö för personalen 

 Team för kollegialt lärande 

 Ökad bemanning till följd av Covid -19  

 Skyddsutrustning 

 

Äldreomsorgslyftet 

Socialstyrelsen 

12,1 miljoner. Nämnden har använt 3 588 592 kr och återredovisar 8 517 

435 

Ska användas senast 31/12 2021 

 

Kan använda till: 

 Yrkespaket till undersköterska (1500 p), gäller fram till 30 juni 2021 

 Yrkespaket till vårdbiträde (800 p), gäller fram till 30 juni 2021 

 Annan utbildning inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen 

som har relevans för arbetet med vård och omsorg 

 Utbildning inom ramen för yrkeshögskolan som har relevans för 

arbetet med vård och omsorg om äldre där den som redan har en 

undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens. 

 Ledarskapsutbildningar för första linjens chefer inom äldreomsorgen 

med motsvarande eller liknande kursinnehåll som Socialstyrelsens 

nationella ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer hade 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/instruktioner/yrkespaket-underskoterska-bilaga-1-2021.pdf
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/instruktioner/statsbidrag-yrkespaket-vardbitrade-bilaga-2-2021.pdf
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/instruktioner/statsbidrag-ledarskapsutbildning-bilaga-5-2021.pdf
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/instruktioner/statsbidrag-ledarskapsutbildning-bilaga-5-2021.pdf
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Satsningen Äldreomsorgslyftet - Socialstyrelsen 

 

Socialnämndens användning av medlen 

Personal i förvaltningen kommer att få gå följande utbildningar med stöd av 

medeln 

 Demensutbildning 

 Psykiatriutbildning 

 Skydd och säkerhet i den nära vården 

 Etik, kommunikation och bemötande i vården 

 

En fördelning har även gjorts till LOV-företagen, som också har rätt at ta del 

av medlen. Pga av ststbidragets begränsade användningsområde har en stor 

del av statbidraget inte kunnat användas. 

 

Statsbidrag i syfte att motverka ensamhet bland äldre och för 
ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med 
demenssjukdom 

Socialstyrelsen 

2 171 413 kr. Nämnden har använt 1 613 046 kr. Återedovisar 558 36 kr 

Medlen får användas i följande syfte och för följande målgrupper  

 att motverka ensamhet bland äldre  

 att säkerställa en god vård och omsorg av personer med 

demenssjukdom  

Socialnämndens användning av medlen 

 Ung omsorg 

 Kulturkontakten 

 Filmlicenser 

 Hörselförstärkare till fritiden 

 

Att inte hela beloppet används beror på att de i huvudsak planerades att 

använda till sociala aktiviteter på äldreboenden och att dessa insatser inte 

kunnat bli av till följd av pandemin samt då andra statsbidrag använts till 

samma syfte. 

Stimulansmedel för teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre 
i fokus 

SKR, via kammarkollegiet 

Är en del av överenskommelsen God och nära vård 2021 

639 tkr. Nämnden har använt hela beloppet. 

Socialnämndens användning av medlen 

Medeln används till välfärdsteknik, t ex tovertafel, mobiltelefoner, ipads, 

bildskärmar, roamingkort. Större delen av medlen har använt till datorer, 

mobiler, Ipads och skärmar för att stödja ett mobilt arbetssätt i verksamheten 

samt skapa möjlighet för distansmöten. 

 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/satsningen-aldreomsorgslyftet/
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Goda villkor för vårdens medarbetare 

SKR, via Kommunalförbunden 

Är en del av överenskommelsen God och nära vård 2021 

Medlen tilldelas inte varje kommun, utan kommunerna får ansöka efter de 

kostnader de har. Falköpings maxbelopp uppgick till 2 919 tkr. Vi har ansökt 

om 1 093 908 kr 

 

Kan användas till: 

 En ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till en nära 

vård 

 Utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen 

 Utbilda vårdens framtida medarbetare 

 

Socialnämndens användning av medlen 

Medeln används för att förbättre säkerhet och arbetsmiljö. De har använts till 

inköp av elcyklar till hemtjänsten, turnaid (hjälpmedel för vändning i säng), 

legpal (Hjälpmedel vid omläggning), glidlakan, träningstrappa, kognitivt 

stöd vid demenssjukdom, samt utbildning bla i funktionellt sittande.  

Socialnämnden har inte ansökt om hela beloppet, då det finns begränsningar 

i hur statbidraget kan användas. När det gäller t ex kompetensutveckling har 

flera insatser genomförts, men de har istället belastat medlen i 

äldreomsorgslyftet. 
 

Statsbidrag till Traumastöd 

489 717 kr för 2021. Nämnden har använt 131 337 kr. Återstår 338 205 kr. 

Får användas under 2020 och 2021. Ingen återrapportering 

Syftet med statsbidraget är att personal som arbetar inom kommunal hälso- 

och sjukvård samt äldreomsorg och som i sitt arbete har påverkats av 

spridningen av covid-19 bör kunna erbjudas ett förstärkt stöd av 

kommunerna i form av krisstöd, samtalsstöd och traumastöd m.m. 

Kommunerna tilldelas därför medel under 2020 för att genomföra sådana 

insatser. Medlen får fördelas fritt av kommunerna efter behov men bör riktas 

till insatser i form av krisstöd, samtalsstöd eller traumastöd m.m. för de 

professioner som i sitt arbete inom vård och omsorg om äldre har påverkats 

negativt av pandemin.  

Socialnämndens användning av medel 

Medlen har används till handledning och samtalsstöd för personal och 

personalgrupper som påverkats av pandemin. Det har huvudsakligen skett 

genom företagshälsovården, via Avonova. 

Att nämnden inte använt hela beloppet beror på att behovet inte varit så stort. 

Alla enheter som bedömt att de haft behov av stöd eller handledning av 

Avonova har fått det. Alla enheter har även fått en arbetmiljödag, som delvis 

finansierats av återhämtningsbonusen och delvis av Äldreomsorgslyftet (en 

halvdags utbildning för samtliga anställda i hemtjänsten och på 

äldreboenden). Om nämnden inte fått återhämtningsbonusen hade dagen 

finansierats med dessa medel istället. 
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Statsbidrag till kommuner och regioner för 2021, för att främja 
ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 
(återhämtningsbonusen) 

Belopp enligt ansökan. Socialnämnden har ansökt om 2 012 770 kr och har 

använt 1 390 110. Återredovisar 662 660 

 

Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart 

arbetsliv för personalen inom dessa verksamheter. 

Regeringens intention är att satsningen ska vara flerårig med start 2021. 

Kommuner och regioner kan söka medel för kostnader som uppstår under 

det aktuella bidragsåret. 

 

Socialnämndens användning av medlen 

Socialnämnden har ansökt om medel för att arrangera en personaldag för 

samtliga anställda i förvaltningen. Arbetsgrupperna bestämmer gemensamt 

vad medlen ska användas till, men det ska användas till aktiviteter för bättra 

samarbete i gruppen, förbättrad arbetsmiljö eller förbättrad samverkan. I 

ansökan räknade förvaltningen ut kostnaden för personaldagen. En del av 

kostnaden för personaldagen har vi sedan använt medel från 

Äldreomsorgslyftet till, då alla medarbetare inom hemtjänst och äldreboende 

fick en halvdags utbildning under sin personaldag. Därmed har vi inte kunnat 

utnyttja hela statsbidraget i återhämtningsbonusen.   

 

Funktionshinder 

Statsbidrag till habiliteringsersättning 

1 271 087 tkr. 1 271 013 har använts. 74 kr återredovisas. 

 

Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning 

till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). 

Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning 

utifrån deltagande i daglig verksamhet enligt LSS. 

Socialnämndens användning av medlen 

Socialnämnden har använt medeln till två utbetalningar av extra 

habiliteringsersättning under året, en gång under sommaren och en gång i 

december.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2022-02-04 

Bilaga 1 – redovisning statsbidrag och stimulansmedel, 2021        

Beslutet ska skickas till 

Akt 

 

Eva Olofsson 

Biträdande socialchef 
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§ 46 Dnr 2021/00138  

Information om socialnämndens statsbidrag och 
stimulansmedel för år 2021 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.        

Sammanfattning 

För 2021 fanns sammanlagt 12 statsbidrag om tillsammans ca 35 miljoner att 

söka. Statsbidragens syften går in i varandra vilket innebär att flera 

statsbidrag kan användas till samma insatser.  Flertalet av statsbidragen är 

begränsade i tid och måste användas under 2021. De flesta är också 

förknippade med en återrapport, där nämnden ska redovisa vad medlen 

använts till. 

Nedan följer en sammanställning av hur stor del av statsbidragen som 

använts och vad de använts till.  

Socialnämnden har använt 24 043 000 kr av statsbidragen, vilket innebär att 

vi inte använt 11 815 000 kr. Av dessa kommer 11 476 000 kr kommer att  

behöva återbetalas. Huvuddelen av de oanvända medlen 10 343 000 kr avser 

Äldreomsorgslyftet (8 518 000 kr) samt vårdens medarbetare (1 825 000 kr). 

De har inte kunnat användas pga begränsningar i stödets utformning. 

Villkoren är helt enkelt så utformade att medlen bara får användas till väldigt 

specifika ändamål, vilket skapar svårigheter att effektivt kunna använda 

medlen för att förbättra verksamheten. Att nämnden inte använt återstående 

1 133 000 kr på att nämnden fick ca 2 miljoner i återhämtningsbonus som vi 

inte räknat med. Nämnden fick besked om att vi beviljats medlen 2021-10-

29. Vi hade därmed endast två månader på oss att förbruka medlen, vilket 

inte hunnits med. Ombokningar gör att det är andra statsbidrag än 

återhämtningsbonusen som återbetalas, men det beror på att flera statsbidrag 

kan användas till samma syfte och vi har då valt att boka om utgifter på de 

statsbidrag som bäst stämmer överens med insatsen. 

Av sammanställningen nedan och i bilaga 1framgår både beviljade belopp 

samt hur mycket som förbrukats på respektive statsbidrag. 

Äldreomsorg 

Statsbidrag för att säkerställa god vård av äldre  

Socialstyrelsen 

14, 3 milj 2021. Nämnden har använt hela beloppet. 

Ska användas senast 31/12 2021 

Återrapporteras senast 28/2 2022    

Kan användas till: 
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 förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor  

 arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med 

demenssjukdom  

 motverka ensamhet bland äldre  

 öka personalkontinuiteten  

 förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och 

regionala hälso- och sjukvården  

 förebygga smittspridning av covid-19  

 utveckla stöd till anhörigvårdare  

 utveckla informationssäkerheten och väldfärdstekniken inom 

äldreomsorgen  

Socialnämndens användning av medlen 

 2.0 aktivitetssamordnare för att anordna sociala aktiviteter för äldre, i 

syfte att minska ensamhet bland äldre 

 IT-fixare, 50% 

 Takliftar, höj- och sänkbara duschstolar, flyttbar våg, turnaid och 

raizer – utrustning för säker hantering av brukare och förbättrad 

arbetsmiljö för personalen 

 Team för kollegialt lärande 

 Ökad bemanning till följd av Covid -19  

 Skyddsutrustning 

Äldreomsorgslyftet 

Socialstyrelsen 

12,1 miljoner. Nämnden har använt 3 588 592 kr och återredovisar 8 517 

435 

Ska användas senast 31/12 2021 

Kan användas till: 

 Yrkespaket till undersköterska (1500 p), gäller fram till 30 juni 2021 

 Yrkespaket till vårdbiträde (800 p), gäller fram till 30 juni 2021 

 Annan utbildning inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen 

som har relevans för arbetet med vård och omsorg 

 Utbildning inom ramen för yrkeshögskolan som har relevans för 

arbetet med vård och omsorg om äldre där den som redan har en 

undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens. 

 Ledarskapsutbildningar för första linjens chefer inom äldreomsorgen 

med motsvarande eller liknande kursinnehåll som Socialstyrelsens 

nationella ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer hade 
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Satsningen Äldreomsorgslyftet - Socialstyrelsen 

Socialnämndens användning av medlen 

Personal i förvaltningen kommer att få gå följande utbildningar med stöd av 

medlen 

 Demensutbildning 

 Psykiatriutbildning 

 Skydd och säkerhet i den nära vården 

 Etik, kommunikation och bemötande i vården 

En fördelning har även gjorts till LOV-företagen, som också har rätt at ta del 

av medlen. Pga av statsbidragets begränsade användningsområde har en stor 

del av statsbidraget inte kunnat användas. 

Statsbidrag i syfte att motverka ensamhet bland äldre och för 
ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med 
demenssjukdom 

Socialstyrelsen 

2 171 413 kr. Nämnden har använt 1 613 046 kr. Återredovisar 558 36 kr 

Medlen får användas i följande syfte och för följande målgrupper  

 att motverka ensamhet bland äldre  

 att säkerställa en god vård och omsorg av personer med 

demenssjukdom  

Socialnämndens användning av medlen 

 Ung omsorg 

 Kulturkontakten 

 Filmlicenser 

 Hörselförstärkare till fritiden 

Att inte hela beloppet används beror på att de i huvudsak planerades att 

använda till sociala aktiviteter på äldreboenden och att dessa insatser inte 

kunnat bli av till följd av pandemin samt då andra statsbidrag använts till 

samma syfte. 

Stimulansmedel för teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre 
i fokus 

SKR, via kammarkollegiet 

Är en del av överenskommelsen God och nära vård 2021 

639 tkr. Nämnden har använt hela beloppet. 

Socialnämndens användning av medlen 

Medlen används till välfärdsteknik, t ex Tovertafel, mobiltelefoner, ipads, 

bildskärmar, roamingkort. Större delen av medlen har använt till datorer, 
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mobiler, Ipads och skärmar för att stödja ett mobilt arbetssätt i verksamheten 

samt skapa möjlighet för distansmöten. 

Goda villkor för vårdens medarbetare 

SKR, via Kommunalförbunden 

Är en del av överenskommelsen God och nära vård 2021 

Medlen tilldelas inte varje kommun, utan kommunerna får ansöka efter de 

kostnader de har. Falköpings maxbelopp uppgick till 2 919 tkr. Vi har ansökt 

om 1 093 908 kr 

Kan användas till: 

 En ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till en nära 

vård 

 Utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen 

 Utbilda vårdens framtida medarbetare 

Socialnämndens användning av medlen 

Medlen används för att förbättra säkerhet och arbetsmiljö. De har använts till 

inköp av elcyklar till hemtjänsten, turnaid (hjälpmedel för vändning i säng), 

legpal (Hjälpmedel vid omläggning), glidlakan, träningstrappa, kognitivt 

stöd vid demenssjukdom, samt utbildning bla i funktionellt sittande.  

Socialnämnden har inte ansökt om hela beloppet, då det finns begränsningar 

i hur statsbidraget kan användas. När det gäller t ex kompetensutveckling har 

flera insatser genomförts, men de har istället belastat medlen i 

äldreomsorgslyftet. 

Statsbidrag till Traumastöd 

489 717 kr för 2021. Nämnden har använt 131 337 kr. Återstår 338 205 kr. 

Får användas under 2020 och 2021. Ingen återrapportering 

Syftet med statsbidraget är att personal som arbetar inom kommunal hälso- 

och sjukvård samt äldreomsorg och som i sitt arbete har påverkats av 

spridningen av covid-19 bör kunna erbjudas ett förstärkt stöd av 

kommunerna i form av krisstöd, samtalsstöd och traumastöd m.m. 

Kommunerna tilldelas därför medel under 2020 för att genomföra sådana 

insatser. Medlen får fördelas fritt av kommunerna efter behov men bör riktas 

till insatser i form av krisstöd, samtalsstöd eller traumastöd m.m. för de 

professioner som i sitt arbete inom vård och omsorg om äldre har påverkats 

negativt av pandemin.  

Socialnämndens användning av medel 

Medlen har används till handledning och samtalsstöd för personal och 

personalgrupper som påverkats av pandemin. Det har huvudsakligen skett 

genom företagshälsovården, via Avonova. 

Att nämnden inte använt hela beloppet beror på att behovet inte varit så stort. 

Alla enheter som bedömt att de haft behov av stöd eller handledning av 
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Avonova har fått det. Alla enheter har även fått en arbetsmiljödag, som 

delvis finansierats av återhämtningsbonusen och delvis av 

Äldreomsorgslyftet (en halvdags utbildning för samtliga anställda i 

hemtjänsten och på äldreboenden). Om nämnden inte fått 

återhämtningsbonusen hade dagen finansierats med dessa medel istället. 

Statsbidrag till kommuner och regioner för 2021, för att främja 
ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 
(återhämtningsbonusen) 

Belopp enligt ansökan. Socialnämnden har ansökt om 2 012 770 kr och har 

använt 1 390 110. Återredovisar 662 660 

Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart 

arbetsliv för personalen inom dessa verksamheter. 

Regeringens intention är att satsningen ska vara flerårig med start 2021. 

Kommuner och regioner kan söka medel för kostnader som uppstår under 

det aktuella bidragsåret. 

Socialnämndens användning av medlen 

Socialnämnden har ansökt om medel för att arrangera en personaldag för 

samtliga anställda i förvaltningen. Arbetsgrupperna bestämmer gemensamt 

vad medlen ska användas till, men det ska användas till aktiviteter för bättra 

samarbete i gruppen, förbättrad arbetsmiljö eller förbättrad samverkan. I 

ansökan räknade förvaltningen ut kostnaden för personaldagen. En del av 

kostnaden för personaldagen har vi sedan använt medel från 

Äldreomsorgslyftet till, då alla medarbetare inom hemtjänst och äldreboende 

fick en halvdags utbildning under sin personaldag. Därmed har vi inte kunnat 

utnyttja hela statsbidraget i återhämtningsbonusen.   

Funktionshinder 

Statsbidrag till habiliteringsersättning 

1 271 087 tkr. 1 271 013 har använts. 74 kr återredovisas. 

 

Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning 

till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). 

Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning 

utifrån deltagande i daglig verksamhet enligt LSS. 

Socialnämndens användning av medlen 

Socialnämnden har använt medlen till två utbetalningar av extra 

habiliteringsersättning under året, en gång under sommaren och en gång i 

december.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2022-02-04 
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Bilaga 1 – Redovisning av statsbidrag och stimulansmedel 2021 

Checklista barnkonventionen SN 2021/138    

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            

 



 

Socialförvaltningen 

 

Carin Karlsson   Nämndsekreterare      carin.karlsson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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Ansökan om strukturmedel 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden ansöker om 500.000 kr hos Kommunstyrelsen för 

utvecklad samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen.        

Bakgrund 

Många barn och unga har idag ett omfattande stödbehov som kräver en 

helhets- lösning som omfattar skola, hem och fritid. Idag har kommunen 

ingen verksamhet som täcker detta behov, utan vi använder oss av externa, 

kostsamma, lösningar. 

 

Utifrån socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens redan 

etablerade samverkan vill vi pröva nya arbetssätt för att se om vi kan göra 

interna lösningar för dessa barn och unga. Förvaltningarna vill  

utveckla former för samverkan för barn och unga med omfattande stödbehov 

från båda förvaltningarna. Dessa former ska svara mot behov som gör det 

möjligt för barn och unga att kunna bo kvar i Falköping med hjälp av stöd 

som skolan och socialtjänsten utformar i samverkan med barn, unga och 

deras familjer.  

Innehåll och tidplan 

En arbetsgrupp åskådliggör och inventerar såväl skolans som socialtjänstens 

befintliga verksamheter för målgruppen. Utifrån detta arbete ska förslag ges 

på hur formerna kan utvecklas och hur verksamheternas olika uppdrag på ett 

tydligt sätt fogas ihop till en fungerande helhet för barn, unga och deras 

familjer.  

Förvaltningarna vill ges möjlighet att i liten skala pröva en verksamhet med 

en helhetslösning för några ungdomar. Utgångspunkten är att arbetet i 

förlängningen ska ske genom befintliga resurser genom att externa utgifter 

minskas. I ett uppstartsskede söker förvaltningen strategiska 

utvecklingsmedel för att få möjlighet pröva nya arbetssätt. 
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Målgrupp 

Barn och unga i Falköpings kommun som är i behov av stöd från både 

socialtjänst och skola 

Uppföljning 

 Projektet kommer att utvärderas genom intervjuer med elever och 

vårdnadshavare om hur de har upplevt våra gemensamma insatser. 

 Uppföljning av kostnader för insats i jämförelse till de externa 

kostnaderna vi har idag. 

Framtida verksamhet 

Om vår uppföljning visar på större kvalitet och ett bättre nyttjande av våra 

ekonomiska resurser kommer projektet permanentas. 

Finansiering 

De sökta medlen ska användas för att anställa personal för uppbyggnaden av 

verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2022-02-04       

Beslutet ska skickas till 

Akt 

Elisabeth Andersson, verksamhetschef 

Maria Dahlén, SAS/verksamhetsutvecklare 

Malin Dittmer, anhörigsamordnare 

 

 

 

Magnus Schedin 

Socialchef 
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§ 48 Dnr 2022/00025  

Ansökan om strukturmedel för utvecklad samverkan 
med barn- och utbildningsförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås ansöka om 500.000 kr hos kommunstyrelsen för 

utvecklad samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen.       

Bakgrund 

Många barn och unga har idag ett omfattande stödbehov som kräver en 

helhets- lösning som omfattar skola, hem och fritid. Idag har kommunen 

ingen verksamhet som täcker detta behov, utan vi använder oss av externa, 

kostsamma, lösningar. 

Utifrån socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens redan 

etablerade samverkan vill vi pröva nya arbetssätt för att se om vi kan göra 

interna lösningar för dessa barn och unga. Förvaltningarna vill utveckla 

former för samverkan för barn och unga med omfattande stödbehov från 

båda förvaltningarna. Dessa former ska svara mot behov som gör det möjligt 

för barn och unga att kunna bo kvar i Falköping med hjälp av stöd som 

skolan och socialtjänsten utformar i samverkan med barn, unga och deras 

familjer.  

Innehåll och tidplan 

En arbetsgrupp åskådliggör och inventerar såväl skolans som socialtjänstens 

befintliga verksamheter för målgruppen. Utifrån detta arbete ska förslag ges 

på hur formerna kan utvecklas och hur verksamheternas olika uppdrag på ett 

tydligt sätt fogas ihop till en fungerande helhet för barn, unga och deras 

familjer.  

Förvaltningarna vill ges möjlighet att i liten skala pröva en verksamhet med 

en helhetslösning för några ungdomar. Utgångspunkten är att arbetet i 

förlängningen ska ske genom befintliga resurser genom att externa utgifter 

minskas. I ett uppstartsskede söker förvaltningen strategiska 

utvecklingsmedel för att få möjlighet pröva nya arbetssätt. 

Målgrupp 

Barn och unga i Falköpings kommun som är i behov av stöd från både 

socialtjänst och skola 

Uppföljning 

 Projektet kommer att utvärderas genom intervjuer med elever och 

vårdnadshavare om hur de har upplevt våra gemensamma insatser. 

 Uppföljning av kostnader för insats i jämförelse till de externa 

kostnaderna vi har idag. 
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Framtida verksamhet 

Om vår uppföljning visar på större kvalitet och ett bättre nyttjande av våra 

ekonomiska resurser kommer projektet permanentas. 

Finansiering 

De sökta medlen ska användas för att anställa personal för uppbyggnaden av 

verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2022-02-04 

Checklista barnkonventionen SN 2022/25       

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden              
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Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), 2021 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden lägger redovisningen av ej verkställda beslut för 

fjärde kvartalet 2021 till handlingarna. 

2 Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer.        

Bakgrund 

Socialnämnden har sedan den 1 juli 2006 en rapporteringsskyldighet enligt 

kapitel 16 § 6f Socialtjänstlagen (Sol). Rapporteringen gäller ej 

verkställda gynnande beslut enligt kapitel 4 §1 Sol. Vidare har 

socialnämnden sedan den 1 juli 2008 en skyldighet enligt 28 f-h §§ LSS 

att rapportera beslut om bistånd enligt 9 § LSS som inte verkställts inom 

tre månader eller där avbrott i verkställigheten överstiger tre månader. 

Rapporten ska ske till inspektionen för vård och omsorg (IVO) som 

ansvarar för tillsynen gällande dessa beslut. 

 

Till kommunfullmäktige och kommunens revisorer ska socialnämnden 

en gång per kvartal lämna en statistikrapport över antalet gynnande 

beslut enligt kapitel 4 §1 Sol som inte verkställts inom tre månader från 

dagen för respektive beslut eller om en insats har avbrutits och inte 

verkställts på nytt inom tre månader. I rapporten ska anges vilka typer av 

bistånd besluten avser och hur lång tid som förflutit från dagen för 

respektive beslut. Det ska framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor 

respektive män. 

 

Bifogat finns en rapport över de beslut som rapporterats till IVO. 

 

Maria Dahlén 

Sas/verksamhetsutvecklare      
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Sammanställning av pågående ej verkställda beslut kvartal 4 2021, 

IFO 

Kön Insats 
Lagrum  

Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Verkställt 

datum 

Avbrott

datum 

Ny 

verkställighet 

efter avbrott 

datum Kommentar 

K 
Kontaktfamilj SoL 210324        Inte funnit lämplig kontaktfamilj 

M 
Kontaktfamilj SoL 210303        Inte funnit lämplig kontaktfamilj 

K 
Kontaktfamilj SoL 211011     Kontaktfamilj ej rekryterad än. 

K 
Ledsagarservice SoL 210210        

Fick ledsagare som tyvärr hoppade 

av innan verkställighet. Nu fått 

nytt förslag om att träffa ledsagare 

210929. Tackat nej. Nytt 

erbjudande 211215 men tackat nej. 

K 
Personligt stöd SoL 210203        

Vårdnadshavare samtycker inte till 

insats. Motivationsarbete har 

pågått utan resultat. Ny utredning 

har inletts för att se över behov.  

M 

Bostad med 

särskild service LSS 210324        

Saknar lägenhet att erbjuda.  

I flerårsplanen som är antagen av 

fullmäktige finns inplanerat 

nybyggnation först 2024-25 så 

därav kommer kön fram till dess 

vara beroende på om någon 

avlider eller flyttar till annan ort. 

Arbete görs löpande för att 

motivera brukare med mindre 

behov att flytta till andra enheter, 

men det försvåras av deras 

besittningsrätt. 

K 

Bostad med 

särskild service LSS 210324       

Har blivit erbjuden tidigare men 

tackat nej. Vill enbart bo i centrum 

med personer i samma ålder. 

Saknar lägenhet att erbjuda.  

I flerårsplanen som är antagen av 

fullmäktige finns inplanerat 

nybyggnation först 2024-25 så 

därav kommer kön fram till dess 

vara beroende på om någon 

avlider eller flyttar till annan ort. 

Arbete görs löpande för att 

motivera brukare med mindre 

behov att flytta till andra enheter, 

men det försvåras av deras 

besittningsrätt. 

K 

Bostad med 

särskild service LSS 210525        

Saknar lägenhet att erbjuda.  

I flerårsplanen som är antagen av 

fullmäktige finns inplanerat 

nybyggnation först 2024-25 så 

därav kommer kön fram till dess 



       2022-01-17 

vara beroende på om någon 

avlider eller flyttar till annan ort. 

Arbete görs löpande för att 

motivera brukare med mindre 

behov att flytta till andra enheter, 

men det försvåras av deras 

besittningsrätt. 

M 

Bostad med 

särskild service LSS 210303 211209      Tackat ja till plats 220110 

M 

Bostad med 

särskild service  LSS 210618        

Saknar lägenhet att erbjuda.  

I flerårsplanen som är antagen av 

fullmäktige finns inplanerat 

nybyggnation först 2024-25 så 

därav kommer kön fram till dess 

vara beroende på om någon 

avlider eller flyttar till annan ort. 

Arbete görs löpande för att 

motivera brukare med mindre 

behov att flytta till andra enheter, 

men det försvåras av deras 

besittningsrätt. 

K 

Bostad med 

särskild service LSS 210921        

Saknar lägenhet att erbjuda.  

I flerårsplanen som är antagen av 

fullmäktige finns inplanerat 

nybyggnation först 2024-25 så 

därav kommer kön fram till dess 

vara beroende på om någon 

avlider eller flyttar till annan ort. 

Arbete görs löpande för att 

motivera brukare med mindre 

behov att flytta till andra enheter, 

men det försvåras av deras 

besittningsrätt. 

M 

Bostad med 

särskild service LSS 210920        

Saknar lägenhet att erbjuda. I 

flerårsplanen som är antagen av 

fullmäktige finns inplanerat 

nybyggnation först 2024-25 så 

därav kommer kön fram till dess 

vara beroende på om någon 

avlider eller flyttar till annan ort. 

Arbete görs löpande för att 

motivera brukare med mindre 

behov att flytta till andra enheter, 

men det försvåras av deras 

besittningsrätt. 

M 

Daglig 

verksamhet LSS 200601     

Erbjuden plats 201204, 210215, 

210225, 210610, 210930, 211006, 

211013, 211109, 211215, 211216 

men avböjt. 

K 

Daglig 

verksamhet LSS 210407     

Erbjuden plats 2021-08-24, 2021-

08-25, 2021-08-25, 2021-08-26, 

2021-09-02, 2021-09-09, 2021-09-

16, 2021-09-22, 2021-10-06, 2021-

10-08, , 2020-10 20, 2021-10-21, 
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2021-10-22, 2021-11-08, 2021-11-

08, 2021-11-16, 2021-11-17, 2021-

10-23, 2021-12-08, 2021-12-09, 

2021-12-09, 2021-12-13, 2021-12-

13, 2021-12-13 men avböjt. När 

det står två datum så har personen 

fått flera alternativ. 

K 

Daglig 

verksamhet LSS 200601   210315  Valt att pausa pga covid-19. 

M 

Daglig 

verksamhet LSS 200910     

Har sysselsättning på paus och vill 

avvakta ett tag till.  

Socialsekreterare LSS har frågat 

kring brukarens fortsatta behov av 

insatsen. God man önskar att 

beslutet kvarstår, så får en ny 

bedömning göras i samband med 

att nuvarande beslut går ut. 

Beslutet gäller till och med 2022-

03-31.  

K 

Daglig 

verksamhet LSS 190901  190901 210226  Ej aktuell på grund av covid-19 

M 
Ledsagning LSS 201019 211020      

Ej startat pga önskemål från 

vårdnadshavare pga covid-19 

M 
Avlösning LSS 201001 211001      

Förlängt beslut. Avbrott pga 

covid-19 på önskemål av 

vårdnadshavare. 

M 
Korttidstillsyn LSS 210205  210319 210507  

Avvaktar och vill återkomma vid 

behov 

 

Avslutade IFO 

 

Kön Insats Lagrum Beslutsdatum Verkställt Avbrott 

Avslutad utan 

verkställighet Orsak 

M Korttidstillsyn LSS 180615 180620 210419 211013 

Föräldrarna ser 
inte behov för 
tillfället.  

K Korttidstillsyn LSS 210512 210622 210623 211013 
Vill återkomma 
vid behov. 

 

Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 3 2021, ÄO 

För kvartal 4 finns beslut att rapportera inom området äldreomsorg.  

 

Kön Insats Lagrum Beslutsdatum Erbjudande Verkställt 

M Särskilt boende SoL 210830 2021-10-29 2022-01-03 
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§ 27 Dnr 2021/00007  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), 2021 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Socialnämnden föreslås lägga redovisningen av ej verkställda beslut för 

fjärde kvartalet 2021 till handlingarna. 

2 Socialnämnden föreslås besluta att överlämna rapporten till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer.       

Bakgrund 

Socialnämnden har sedan den 1 juli 2006 en rapporteringsskyldighet enligt 

kapitel 16 § 6f Socialtjänstlagen (Sol). Rapporteringen gäller ej verkställda 

gynnande beslut enligt kapitel 4 §1 Sol. Vidare har socialnämnden sedan den 

1 juli 2008 en skyldighet enligt 28 f-h §§ LSS att rapportera beslut om 

bistånd enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott 

i verkställigheten överstiger tre månader. Rapporten ska ske till inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) som ansvarar för tillsynen gällande dessa beslut. 

Till kommunfullmäktige och kommunens revisorer ska socialnämnden en 

gång per kvartal lämna en statistikrapport över antalet gynnande beslut enligt 

kapitel 4 §1 Sol som inte verkställts inom tre månader från dagen för 

respektive beslut eller om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 

inom tre månader. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd besluten avser 

och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Det ska 

framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande – kvartal 4, 2022-01-17 

Ej verkställda beslut – sammanställning kvartal 4 - 2021       

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            
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Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut för perioden 

2022-01-01 – 2022-01-31.        

Bakgrund 

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

socialnämnden 

Beslutsunderlag 

Delegationslistor för januari 2022 

Individ- och familjeomsorg – VIVA  215 

Äldreomsorg och funktionsnedsättning – VIVA  625 

Bostadsanpassningsbidrag 4 

Jämkning dubbla boendekostnader 1 

Tillståndsenheten i samverkan 0 

Personal/anställningar januari 2022 

Tillsvidare 39 

Visstid 21 

Timanställda 55 

Socialnämndens arbetsutskott januari 2022 

Socialnämndens arbetsutskott, 2022-01-12 §§ 1 – 14   

Socialnämndens arbetsutskott, 2022-01-26 §§ 15 – 28   

Allmänna ärenden 

Diarienummer Beslut Delegat 

SN 2020/48 Ordförandebeslut - Beslut om att 

stänga verksamheter inom 

socialförvaltningens område till 

följd av covid-19 

Socialnämndens 

ordförande 

SN 2020/48 Ordförandebeslut - stängning av 

Familjecentralen 2022-01-17-2022-

01-31 

Socialnämndens 

ordförande 
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SN 2020/48 Ordförandebeslut - stängning av 

Familjecentralen 2022-02-01 - 

2022-02-18 

Socialnämndens 

ordförande 

SN 2022/11 Anmälan av personuppgiftsincident 

till Integritetsskyddsmyndigheten 

(IMY) 

Biträdande socialchef 

SN 2022/21 Anmälan av personuppgiftsincident 

till Integritetsskyddsmyndigheten 

(IMY) 

Biträdande socialchef 

SN 2021/106 Utdelning ur fonder – uttag ur 

Sanfrid Olaussons donation, nr 249 

Förvaltningsekonom 

       

Beslutet ska skickas till 

Akt  

 

 

 

Carin Karlsson 

Nämndsekreterare 



 
 
 
Rådet för funktionshinderfrågor 

  

Datum 

2021-12-06 

 

 

 
Ledamöter   Ersättare 
Per Halldén (M) Ordförande Johanna Svensson (S) 
Rune Lennartsson (C)  Lisbeth Ek (S) 
Elias Assio (M) 
Lena Sjödahl (M) 

           Heléne Svensson (S)  Morgan Billman (M) 
   Corry Thuresson (S)   
 
 
 

Britt Arthursson, Synskadades Riksförbund, SRF 
Lilian Göthberg, Falköpings Reumatikerförening 
Monica Setterberg, Falköpings Reumatikerförening 
Lars-Håkan Lindgren, Hjärt- och lungsjukas förening, RHL 
Marita Johansson, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, DHR 
Agneta Lindblom, Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU 
 
 
 
Tjänstepersoner 
Thérese Broman, Trafikingenjör Park/gata 
Ida Elf, Infrastrukturstrateg Hållbar utveckling 
Håkan Gustafsson, Gatuingenjör Park/gata 
Fredrik Johansson, Gatuchef 
Anna-Karin Andersson, Nämndsekreterare 
 
 

Mötesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor 
Måndagen den 6 december 2021, 18:00 – 20:15 

 

Ärende 

1. Trafikstrategi 

Ida Elf 

Thérese Broman 

Falköpings Kommun har fått i uppdrag att ta fram en trafikstrategi. Just nu pågår 

arbetet med att träffa olika grupper och få in synpunkter på trafikfrågor och på 

strategin.  

Trafikstrategin är ett övergripande styrdokument med långsiktiga mål där alla trafik-

frågor finns samlade.  

Thérese och Ida frågade vilka aspekter som är viktiga för rådet när det gäller trafik och 

vad rådet vill skicka med till kommunen om vad som är viktigt att tänka på när man 

planerar det framtida trafiksystemet i Falköping? 

Rådet lyfter att det är ett bekymmer vid Köttorget, angående trafiksituationen i 



allmänhet men också ur en tillgänglighetssynpunkt. 

Trafiksäkerheten vid våra skolor är ett annat orosmoment, framför allt nu när det är 

många elever på skolorna och föräldrar som skjutsar sina barn. Det är viktigt med 

trafiksäkra gång- och cykelvägar framöver.  

Det är också viktigt att man inte tar bort höjdskillnader på gator och trottoarer. De är 

viktiga för synskadade. Just nu är det ledstråken som man ska följa fulla med snö och 

is, vilket leder till att de oftast är dåligt kännbara. Nivåskillnader är alltid bättre för 

synskadade.  

 

Hur går det med område Tåstorp och kollektivtrafiken? Där pågår ett arbete mellan 

Falköpings Kommun och Västtrafik i samband med kommunens fortsatta 

utbyggnation av Fåraberget.  

Kollektivtrafik är svårt överlag för de med synnedsättning. Det finns åtgärder man kan 

använda sig av för att underlätta bla ledsagning och appar, men det är fortfarande en 

osäkerhet, personen är oftast hänvisad till att åka sträckor man ”känner till”.   

Digitaliseringen är inte alltid lätt, framförallt för äldre. Det gäller exempelvis tid-

tabeller för stadstrafiken som förr fanns i pappersform. Frågan är lyft med Västtrafik, 

förr kunde man kontakta dom för att få en tabell hemskickad, många i rådet säger att 

så fortfarande är fallet. Detta tas med till kommande möten med Västtrafik. 

Trafikverket har för tillfället beslutat att inte dra in utropet vid stationer, vilket rådet är 

tacksamma för. 

2. Tillgänglig laddplats 

Håkan Gustafsson 

Falköpings Kommun har i dagsläget 3 st laddplatser, en vid bibiliotek, en vid 

långtidsparkering vid tågstationen samt en vid H&M parkeringen vid Köttorget.  

Med tillgänglig laddplats menas bla att det inte finns höga kantstenar runt parkeringen 

och att det är lågt sittande displayer. Det ska också finnas 90 cm friyta runt fordonet.  

Falköpings Kommun ingår i ett nationellt nätverk För tillgängliga laddplatser. 

I Falköping har man valt att göra extra djupa parkeringsplatser, 1,2 meter extra. Det 

finns påkörningsskydd men de sitter så man attackerar de från sidan, displayen sitter 

under 1 meter. Det är även extra breda p-fickor, 3 st p-fickor blir 2.  

 

3. Information kring stadskärnan med mera 

Fredrik Johansson 

Ett projekt har pågått en tid med att utarbete Falköpings stadskärna. 

Fredrik lyfter de områden som berör rådet: 

Tillgänglighet entréer – befintlig situation och förslag på åtgärder:  

Man har arbetat mycket med hur man kan använda sig av taktila ledstråk. De som 

finns idag korsas av olika anledningar och är av mindre bra kvalitet. Därför har ett 

förslag tagits fram där man vill ha en tydlig synbarhet och att man vill att de ska vara 

placerade så man bla kan snöröja på ett fungerande sätt. 

I den befintliga ombyggnationerna har det bl.a. beslutats  att de taktila ledstråken följer 

ramperna. 

På stora torget finns däremot en möjlighet att lägga ledstråken utanför ramperna och 

då behöver de inte konkurrera med biltrafik mm.  

Tillgänglighetsåtgärder:  

I slutändan är det alltid fastighetsägarens ansvar att tillgänglighetsanpassa entréer, 

detta kan bl.a. ske med medfinansiering av kommunen. 



För synskadade är det viktigt att man kan orientera sig när man följer ledstråken.  

Föreslagna trafikrörelser: 

Från den politiska styrgruppen har man fått till sig att man ska arbeta med en gågata. 

Biltrafiken kommer vara kvar på Landbogatan och Nygatan, man tänker att man på 

något sätt kan öppna upp Östertullsgatan för trafik.  

Tillgänglighetsåtgärder – PRH, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade:  

I detta förslag försvinner 2 st platser längs med stora torget på Storgatan. Park/gata 

tittar just nu på var man kan ha nya platser, det finns flera olika alternativ.  

 

Fredrik svarar på rådets tidigare frågan om vägbulor som finns runt om i kommunen: 

Vägbulor är ett nödvändigt ont, man har sett att det är det som hjälper mest för att 

minska hastigheten, en skyltning ger inte det utslag som man önskar utan ett gupp 

tvingar ner hastigheten.  

4. Övriga frågor 

Varför är det först en 50 sen en 30 skylt vi infarten till Pianovägen? 30 skylten är en 

rekommendation. 

Fråga kom upp om trafikssituationen vid Ica Maxi. Falköpings Kommun kan inte styra 

över den, kommunen kan komma med påpekande men det är ICAs fastighet. 

Lena Sjödal (M) informerar om att hon pratat med politiker angående varmvatten-

bassängen och hon har även varit i kontakt med regionens fastighetsförvaltning.  

Per Halldén (M) har varit i kontakt med Odenbadet om vilka lediga tider som erbjuds. 

Enligt badchefen är det inte många personer som använder tiderna, så det finns 

tillgång till vissa tider. 

Vill man boka tider så får man ta kontakt med Odenbadet. 

 

Per Halldén 

Ordförande 
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