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§15 Dnr 2022/00016

Verksamhetsinformation till socialnämnden - missbruk

Socialnämndens beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfat tn ing

Enhetschef Maria Johansson och 1:e socialsekreterare Erica Lann informerar
nämnden om arbetet med socialförvaltningens arbete med insatser till
personer med missbruksproblematik.

Nämnden ges möjlighet att ställa frågor.

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer

ri
Protokollsutdraget bestyrks
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§16 Dnr 2022/00026

Socialnämndens verksamhetsredovisning 2021

Socialnämndens 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.

Förvaltn ingens 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 (IF0). Årets ekonomiska resultat är

Justerarnas signaturer
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Protokollsutdraget bestyrks
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+27,9 mkr. GVO redovisar +45,6 mkr och IFO redovisar -17,7 mkr. Av
GVO:s resultat är 24,0 mkr statliga ersättningar.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, § 44/2022

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

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom
Viktoria Olander, ekonom

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§17 Dnr 2022/00030

Socialnämndens internkontrollrapport för år 2021

Socialnämndens 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

Förvaltn ingens bedömning

Utfallet av kontrollerna är överlag goda och inga allvarliga brister har
upptäckts.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, § 45/2022

Tjänsteutlåtande, 2022-02-09

Socialnämndens internkontrollrapport för år 2021

Checklista barnkonventionen

Paragrafen sk ickas t i l l
Ekonomiavdelningen
Kommunrevisionen
Viktoria Olander, ekonom

Justerarnas signaturer

/
!
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Protokollsutdraget bestyrks
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§18 Dnr 2021/00138

Information om socialnämndens statsbidrag och
stimulansmedel för år 2021

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfat tn ing

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 lframgår 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

Justerarnas signaturer
;li/ k

Protokollsutdraget bestyrks
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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 väldfårdstekniken 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%

• 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

Äldr eomsor gslyftet
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.

Justerarnas signaturer P rotokollsutdraget bestyrks
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• Ledarskapsutbildningar för första linjens chefer inom äldreomsorgen
med motsvarande eller liknande kursinnehåll som Socialstyrelsens
nationella ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer hade

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

• Demensutbildning

• P sykiatriutbildning

• 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. På grund 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 effekt ivitet 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.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Socialnämndens användning av medlen
Medlen 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.

Goda vil lkor 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 t i l l  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.

Justerarnas signaturer 7/7 Protokollsutdraget bestyrks
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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 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 t i l l  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.

Funkt ionshinder

Statsbidrag t i l l  habil i ter ingsersättning

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.

Justerarnas signaturer
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Protokollsutdraget bestyrks
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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.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, § 46/2022

Tjänsteutlåtande, 2022-02-04

Bilaga 1 — redovisning av statsbidrag och stimulansmedel 2021

Checklista barnkonventionen

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
_ effiii)
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2022-02-23

§19 Dnr 2022/00025

Ansökan om strukturmedel för utvecklad samverkan
med barn- och utbildningsförvaltningen

Socialnämndens 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 t idplan
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.

Målgr upp
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.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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• Uppföljning av kostnader för insats i jämförelse till de externa
kostnaderna vi har idag.

Fr amtida ver ksamhet
Om vår uppföljning visar på större kvalitet och ett bättre nyttjande av våra
ekonomiska resurser kommer projektet permanentas.

Finansier ing

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

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, § 48/2022

Tjänsteutlåtande, 2022-02-04

Checklista barnkonventionen

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen
Elisabeth Andersson, verksamhetschef
Maria Dahl&i, SAS/verksamhetsutvecklare
Malin Dittmer, anhörigsamordnare

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§20 Dnr 2021 /00007

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 4, 2021

Socialnämndens 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.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, § 27/2022

Tjänsteutlåtande — kvartal 4, 2022-01-17

Ej verkställda beslut — sammanställning kvartal 4 — 2021

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

-----;«,7,--
Pt 1



FLAKÖP11.2
Socialnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(22)
Sammanträdesdatum
2022-02-23

§21 Dnr 2022/00005

Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens 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

Beslutsunder lag

De1e2ations1istor  för  ianuar i 2022
Individ- och familjeomsorg — VIVA 215
Äldreomsorg och funktionsnedsättning — VIVA 625
Bostadsanpassningsbidrag 4
Jämkning dubbla boendekostnader 1
Tillståndsenheten i samverkan 0

Per sonal/anställningar  januar i 2022
Tillsvidare 39
Visstid 21
Timanställda 55

Socialnämndens ar betsutskott januar i 2022
Socialnämndens arbetsutskott, 2022-01-12 §§ 1 — 14
Socialnämndens arbetsutskott, 2022-01-26 §§ 15 — 28

Allmänna är enden
Diar ienummer Beslut Delegat
SN 2020/48 Ordförandebeslut - Beslut om att Socialnämndens

stänga verksamheter inom ordförande
socialförvaltningens område till
följd av covid-19

SN 2020/48 Ordförandebeslut - stängning av Socialnämndens
Familjecentralen 2022-01-17-2022- ordförande
01-31

SN 2020/48 Ordförandebeslut - stängning av Socialnämndens
Familjecentralen 2022-02-01 - ordförande
2022-02-18

SN 2022/11 ) Anmälan av personuppgiftsincident Biträdande socialchef

Justerarnas signaturer K Protokollsutdraget bestyrks
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till Integritetsskyddsmyndigheten
(IMY)

SN 2022/21 Anmälan av personuppgiftsincident Biträdande socialchef
till Integritetsskyddsmyndigheten
(IMY)

SN 2021/106 Utdelning ur fonder — uttag ur Förvaltningsekonom
Sanfrid Olaussons donation, nr 249

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 22 Dnr 2022/00004

Rapporter till socialnämnden 2022

Socialnämndens beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattn ing

Socialchef Magnus Schedin informerar nämnden om följande:

- Lex Sarah utredning (Karin Stigner, SAS/verksamhetsutvecklare)

- Covid-19. Personalsituationen har blivit bättre vecka för vecka. Det
är fortfarande stor frånvaro och som ligger högre än normalt men den
har minskat påtagligt.

- Den internationella kampanjen mot socialtjänsten.

- Behov av nytt boende inom funktionsnedsättning under 2024.

- Med största sannolikhet en ny Socialtjänstlag under 2023.

- Samverkan med Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden kring minimaria
mm.

- Samverkan med övriga kommuner i Skaraborg kring Våld i nära
relationer på Falköpings initiativ.

Beslutsunder lag

Mötesanteckningar från Rådet för Funktionshinderfi-ågor

Avslutad utredning lex Sarah, barn och ungdom, 220211, bristande
handläggning

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer

7 4 t
Protokollsutdraget bestyrks


