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Datum 

2021-03-17 
 

  

 
Anmälan om du ska delta fysiskt eller via Skype ska skickas till socsamm@falkoping.se och ordförande 
sture.olsson@falkoping.se, senast två dagar innan mötet. 

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) 
Gary Linnéusson (KD) 
Emanuel Ström (KD) 
Cathrine Croona (M) 
Marita Ljus (SD) 
Jonas Larsson (SD) 
Iowan Hedendahl (V) 
 

Ersättare 
Ingrid Schwanborg (S) 
Åke Högberg (C) 
Jonathan Kahrs (M) 
Anette Andersson (S) 
Kjell Bertilsson (S) 
Ann-Britt Larsson (C) 
Christiane Uhle (C) 
Angel Garcia (KD) 
Malin Åslund (KD) 
Maria Jern (L) 
Albin Gilbertsson (SD) 
Anette Larsson (SD) 
Åsa Lidén (MP) 
 

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

Protokollsjusterare, förslag 
Roger Lundberg (S)  
 

Presskonferens 
Torsdagen den 18 mars 2021 klockan 10:00 

Socialnämnden 

kallas till sammanträde onsdagen den 17 mars 2021 klockan 09:00 Skype/Falköpingssalen, 

Stadshuset, för att behandla följande ärenden. 

Ärende Anteckningar 

1.  Ändring av barnbidrag enligt SB 106 kap § 6 
Dnr 30614   
Rocío Balagué, 1:e socialsekreterare 
 
 
 
 
 

 

2.  Ändring av barnbidrag enligt SB 106 kap § 6 
Dnr 30613   
Rocío Balagué, 1:e socialsekreterare 
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Ärende Anteckningar 

3.  Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap. 8 § Föräldrabalken 
Dnr 30718   
Rocío Balagué, 1:e socialsekreterare 
 
 
 
 
 

 

4.  Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 
Dnr 30759   
Rocío Balagué, 1:e socialsekreterare 
 
 
 
 
 

 

5.  Beslut om hemlighållande av vistelseort enligt 14 § LVU 
Dnr 30840   
Rocío Balagué, 1:e socialsekreterare 
 
 
 
 
 

 

6.  Överflyttning av allmänna handlingar från socialnämnden 
till kompetens- och arbetslivsnämnden 
Dnr 2021/00035   
Helena Broberg, förvaltningsjurist  
 
 
 
 

Ca 09:10, Skype 

7.  Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om policy 
för lokalförsörjning och projektinvesteringar 
Dnr 2020/00138   
Eva Olofsson, biträdande socialchef 
 
 
 
 
 

Ca 09:15  

8.  Besvarande av remiss från tekniska nämnden om riktlinje 
för hyressättning 
Dnr 2021/00028   
Eva Olofsson, biträdande socialchef 
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Ärende Anteckningar 

9.  Förlängning av regional handlingsplan för psykisk hälsa i 
Västra Götaland, 2018 – 2022  
Dnr 2021/00043   
Eva Olofsson, biträdande socialchef 
 
 
 
 
 

 

10.  Avsiktsförklaring och inriktning för larm, larmmottagning 
och annan trygghetsteknik i kommunal regi 
Dnr 2021/00045   
Magnus Schedin, socialchef 
 
 
 
 
 

 

11.  Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 
Dnr 2021/00026   
Karin Stigner, SAS/Verksamhetsutvecklare 
Maria Dahlén, SAS/Verksamhetsutvecklare 
Robert Eklund, MAS 
 
 
 
 
 

 

12.  Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2021/00004   
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

 

Sture Olsson 

Ordförande 



Klicka här för att ändra format
Rutin för genomförande av digitala 

sammanträden

2020-12-21



Överenskommelse om 
digitala möten
• Politiska sammanträden med nämnd och AU 

genomförs från och med 21 december 2020 helt på 
distans. 

• Socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott 
fortsätter dock med fysiska möten enligt tidigare 
överenskommelse. Detta p.g.a. hantering av 
sekretessärenden.

• Ordförande och nämndsekreterare deltar fysiskt på 
plats på mötet.

• Ledamöter + ersättare, förvaltningschef, övriga 
tjänstepersoner samt föredragande deltar digitalt.

• Överenskommelsen gäller t.o.m. 24 januari.

• I mitten av januari 2021 sker nytt ställningstagande.



Överenskommelse om 
digitala möten
• Lokalen för sammanträden där ledamöter och 

ersättare får delta på distans ska vara 
utrustad med teknik för bild- och 
ljudöverföring som både är stabil och av hög 
kvalitet.

• Falköpingssalen har under hösten 2020 fått 
uppdaterad teknik varvid denna lokal 
rekommenderas. Därutöver har även 
Gudhemsrummet och Bjurumsrummet på 
stadshuset liknande utrustning samt 
Ryttarsalen på Lärcenter.



Inledande information vid 
digitala politiska möten
Den här informationen ska ges inledningsvis vid alla 
politiska möten. Syftet är att klargöra förutsättningarna 
för mötet. 

För alla som sitter med på distans gäller följande:

• Säkerställ att du sitter ensam. 

• Din kamera ska vara på så att alla ser varandra 
under mötet.

• Din mikrofon ska vara avstängd när du inte pratar.

• Den som har ordet är den som pratar.

• Undvik onödiga ljud nära mikrofonen.

• För att begära ordet så skriver du ditt namn i chatten.

• Om du får problem med tekniken och inte upplever 
att du kan delta i mötet fullt ut så meddela 
sekreteraren via mail så ajourneras mötet tillfälligt.



Tekniska förutsättningar

• Förtroendevalda deltar i det digitala mötet via sin 
iPad genom att logga in i mötet via Skype-länken i 
mötesbokningen. Ta gärna del av Skype-guiden som 
IT-avdelningen tagit fram, före mötet.

• Om du har tillgång till ytterligare en enhet, utöver din 
iPad, är det möjligt att läsa handlingarna i 
Assistenten på webben: 
https://assistent.falkoping.se/. Handlingarna finns 
också publicerade på www.falkoping.se. 

• Använd med fördel ett headset med mikrofon, ljudet 
blir bättre både för dig när du lyssnar och för andra 
när du pratar.

• Har du frågor gällande din iPad, uppkoppling, Skype 
eller andra tekniska frågor, hör av dig till IT-
avdelningen 0515-885300. 



Innan mötet

• Välj en plats där du kan sitta ensam. Det är 
inte tillåtet att sitta i offentliga miljöer.

• Säkerställ att du har bra uppkoppling och 
laddat batteri.

• Var i god tid till mötet, logga gärna in på 
mötet minst 10 minuter innan.



Under mötet

• Alla närvarande förtroendevalda ska ha igång sin kamera under 
hela mötet. 

• Mikrofonen ska vara på när du pratar, annars ska den vara 
avstängd. När det är ett streck över mikrofonikonen hörs du 
inte.

• Det som skrivs i chatten kan läsas av alla i mötet. 

• Skriv i chatten och invänta svar om du behöver avvika från 
mötet. Gäller både ledamöter och ersättare.

Om ledamöter får tekniska problem 

• Om tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare får 
tekniska problem ska de skicka ett mail till sekreteraren och 
meddela detta. Ordföranden får då ajournera mötet tills alla är 
närvarande igen. Vid långvarigt problem får en ersättare tas in 
att tjänstgöra. 

Icke tjänstgörande ersättare ska vid tekniska problem under mötet 
meddela sekreteraren vilka punkter på mötet som de deltog i.



Ordning under mötet

• Börja med att gå igenom ”inledande 
information vid digitala möten”.

• Vid uppropet ska ledamöter svara: ”Ja, <sitt 
namn> är med på mötet”.

• Ordföranden informerar efter uppropet om 
vilka ytterligare personer som finns med i 
rummet samt via distans (föredragande 
tjänstepersoner). 

• Ledamöter begär ordet genom att skriva sitt 
namn i chatten.



Ordning under mötet, forts

• Vid votering, ska de sätta på sin mikrofon och 
säga ”<sitt namn> ja/nej”.

• Reservationer och protokollsanteckningar 
lämnas enklast genom mail till sekreteraren. 

• Ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller 
avslagsyrkande ska lämnas skriftligt genom 
mail till sekreteraren och ordföranden.

• Efter en ajournering görs en ny avstämning 
för att se att alla är på plats.



  
  

 

 

 

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.  
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 84 Dnr 2021/00035  

Överflyttning av allmänna handlingar från 
socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 15 § 

arkivlagen (1990:782) godkänna att de allmänna handlingar som framgår 

av bifogad förteckning flyttas från socialnämnden till kompetens- och 

arbetslivsnämnden från och med den 1 maj 2021.       

Bakgrund 

I beslut den 28 september 2020, § 109, gav kommunfullmäktige kommun-

styrelsen i uppdrag att utreda hur arbetet med arbetsmarknadsinsatser och 

ekonomiskt bistånd ska samlas under kompetens- och arbetslivsnämnden. 

Ansvaret för dessa frågor kommer den 1 maj 2021 överföras från 

socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden.  

När en kommunal verksamhet byter huvudman (nämnd) påverkar det 

hanteringen av de allmänna handlingar som hör till verksamheten. Den nya 

huvudmannen behöver som regel få tillgång till allmänna handlingar hos den 

tidigare nämnden för att kunna fortsätta bedriva verksamheten. Av 15 § 

punkten 2 arkivlagen framgår att frågan om överflyttning av allmänna 

handlingar prövas av kommunfullmäktige. Om ett sådant beslut inte skulle 

fattas skulle kompetens- och arbetslivsnämnden behöva göra en formell 

begäran hos socialnämnden att få del av allmänna handlingar varje gång 

handlingarna behövs för att bedriva verksamheten.  

För att arbetet ska kunna bedrivas på ett effektivt och lagenligt sätt behöver 

kompetens- och arbetslivsnämndens verksamhet för stöd och försörjning ha 

åtkomst till de allmänna handlingar som framgår av bifogad förteckning 

(bilaga 1). Utöver pågående ärenden behöver verksamheten även ha tillgång 

till allmänna handlingar avseende avslutade individärenden en tid tillbaka. 

Därutöver behöver vissa administrativa handlingar flyttas över. Dessa 

dokument samt aktuella tidsgränser framgår av förteckningen. En noga 

avvägning har gjorts med tanke på att endast de handlingar som behövs för 

att bedriva verksamheten ska flyttas över.  

Samråd med arkivmyndigheten, kommunstyrelsen, har skett i enlighet med  

§ 11 i Falköpings kommuns arkivreglemente. I samrådsförfarandet har 

socialnämnden beskrivit vilka handlingar som behöver flyttas över samt 

redogjort för det praktiska arbetet inför och i samband med överflytten. 

Kommunstyrelsen har den 23 februari 2021 tillstyrkt att en överflyttning av 

allmänna handlingar sker i enlighet med socialnämndens förslag. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-02-26 

Socialnämndens beslut samrådsförfarande, 2020-02-10 

Kommunstyrelsens beslut samrådsförfarande, 2020-02-23 

Förteckning handlingar, bilaga 1       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            

 



 

Socialförvaltningen 

 

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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SN 2021/00035  
 

 

 

 
 

  

Överflyttning av allmänna handlingar från 
socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 15 § 

arkivlagen (1990:782) godkänna att de allmänna handlingar som framgår 

av bifogad förteckning flyttas från socialnämnden till kompetens- och 

arbetslivsnämnden från och med den 1 maj 2021.        

Bakgrund 

I beslut den 28 september 2020, § 109, gav kommunfullmäktige kommun-

styrelsen i uppdrag att utreda hur arbetet med arbetsmarknadsinsatser och 

ekonomiskt bistånd ska samlas under kompetens- och arbetslivsnämnden. 

Ansvaret för dessa frågor kommer den 1 maj 2021 överföras från 

socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden.  

När en kommunal verksamhet byter huvudman (nämnd) påverkar det 

hanteringen av de allmänna handlingar som hör till verksamheten. Den nya 

huvudmannen behöver som regel få tillgång till allmänna handlingar hos den 

tidigare nämnden för att kunna fortsätta bedriva verksamheten. Av 15 § 

punkten 2 arkivlagen framgår att frågan om överflyttning av allmänna 

handlingar prövas av kommunfullmäktige. Om ett sådant beslut inte skulle 

fattas skulle kompetens- och arbetslivsnämnden behöva göra en formell 

begäran hos socialnämnden att få del av allmänna handlingar varje gång 

handlingarna behövs för att bedriva verksamheten.  

För att arbetet ska kunna bedrivas på ett effektivt och lagenligt sätt behöver 

kompetens- och arbetslivsnämndens verksamhet för stöd och försörjning ha 

åtkomst till de allmänna handlingar som framgår av bifogad förteckning 

(bilaga 1). Utöver pågående ärenden behöver verksamheten även ha tillgång 

till allmänna handlingar avseende avslutade individärenden en tid tillbaka. 

Därutöver behöver vissa administrativa handlingar flyttas över. Dessa 

dokument samt aktuella tidsgränser framgår av förteckningen. En noga 

avvägning har gjorts med tanke på att endast de handlingar som behövs för 

att bedriva verksamheten ska flyttas över.  
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Samråd med arkivmyndigheten, kommunstyrelsen, har skett i enlighet med  

§ 11 i Falköpings kommuns arkivreglemente. I samrådsförfarandet har 

socialnämnden beskrivit vilka handlingar som behöver flyttas över samt 

redogjort för det praktiska arbetet inför och i samband med överflytten. 

Kommunstyrelsen har den 23 februari 2021 tillstyrkt att en överflyttning av 

allmänna handlingar sker i enlighet med socialnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-02-26 

Socialnämndens beslut samrådsförfarande, 2020-02-10 

Kommunstyrelsens beslut samrådsförfarande, 2020-02-23 

Förteckning handlingar, bilaga 1       

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

 

 

 

Helena Broberg 

Förvaltningsjurist  

 



Signerat dokument

Signering av ordförandebeslut

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Ordförandebeslut om samråd med kommunstyrelsen om överflyttning av 
allmänna handlingar från socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden.pdf
Storlek: 60091 byte
Hashvärde SHA256: 
6f517657b05ddd60a5bdf7991e3ad52522caf2a387a15dcec990a733150bf52c

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 1:
ADAM JOHANSSON
Signerat med BankID 2021-02-23 13:29 BankID Ref: 41179073-8a7f-4d1c-90f6-be8493d79004
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Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 
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ORDFÖRANDEBESLUT 1 (2) 
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KS 2021/00056  
 

 

 

 
 

 Kommunstyrelsen 

Samråd med kommunstyrelsen om överflyttning av 
allmänna handlingar från socialnämnden till 
kompetens- och arbetslivsnämnden 

Ordförandebeslut 

1 Kommunstyrelsen tillstyrker att överflytt av allmänna handlingar sker 

enligt det förslag som socialnämnden ger i samrådsförfarandet. 

   

Ordförandebeslut enligt  

Ordförandebeslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelser för 

kommunstyrelsen, antagna den 15 april 2020, § 88. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 109, att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur arbetet med 

arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bidrag ska samlas under kompetens- 

och arbetslivsnämnden. Kommunfullmäktige kommer den 29 mars 2021 att 

fatta beslut om att verksamheten försörjningsstöd flyttas från socialnämnden 

till kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 1 maj 2021. 

Med ansvaret följer också hanteringen av de allmänna handlingar som finns i 

denna verksamhet, där arkivlagen och kommunens arkivreglemente ställer 

krav på hur överlämnandet av handlingarna ska ske.  

Kommunfullmäktige behöver fatta ett beslut om att socialnämnden får 

avhända sig dessa handlingar, med stöd av 15 § punkt 2 i arkivlagen 

(1990:782). Vad som kommer att flyttas över till kompetens- och 

arbetslivsnämnden anges i en förteckning, se bilaga.  

Socialnämnden har därför lämnat över ett beslut från ordförande i 

socialnämnden för samråd med arkivmyndigheten. I Falköpings kommun 

utgör kommunstyrelsen arkivmyndighet.  

Kommunledningsförvaltningen har genom en arkivkonsult gjort 

bedömningen att det av socialnämndens beslut med tillhörande bilaga 

framgår att överlämnandet sker enligt de regler som finns vid sådana 
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överlämnanden. Förteckning som bifogas ger en tillräcklig beskrivning över 

vad som ingår i överflytten av handlingar.  

Kommunstyrelsen föreslås av kommunledningsförvaltningen att tillstyrka 

förfarandet. 

Beslutsunderlag 
Beslut från socialnämnden, 2021-02-10  

Förteckning över allmänna handlingar som behöver flyttas över från 

socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden    

Beslutet ska skickas till 

Socialnämnden 

Kompetens- och arbetslivsnämnden                                                                                                                        

Kommunarkivet 

 

 

 

Adam Johansson (M) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Förteckning över allmänna handlingar som behöver flyttas över från 

socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden  

 

Nedanstående förteckning avser allmänna handlingar som behöver flyttas över i samband med 

verksamhetsövergången den 1 maj 2021. Handlingar finns i fysisk och/eller digital form.  

 

Styrande dokument 
 

 Beskrivningar av interna arbetsprocesser 

 Intern verksamhetsplan för enheten Stöd- och Försörjning  2020 - 2021 

 Rutiner, mallar och checklistor för arbetet på enheten Stöd- och Försörjning 

 

Generellt förekommande verksamhetsanknutna handlingar 

 

 Gällande avtal 

 Klagomålshantering 2021 

 Avvikelserapportering 2021  

 Anteckningar interna möten, 2020 - 2021 

 Anteckningar APT,  2020- 2021 

 Risk- och konsekvensanalyser, 2020 – 2021 

 Utbildningsplan, 2020 - 2021 

 Medarbetarenkät, 2019 och 2021 

 

Personaladministration 
 

 Gällande arbetsbeskrivningar 

 Personalakter i sin helhet för personal som i samband med verksamhetsövergången 

(2021-05-01) är fortsatt anställda inom enheten. Akterna inkluderar all 

individrelaterad dokumentation såsom utbildningar, utvecklingssamtal, 

handlingsplaner, lönesamtal, omplaceringshandlingar, disciplinärenden, beslut om 

personalförmåner och arbetsanpassning 

 Arbetsskador och tillbud, 2019 - 2021 

 Flexrapporter, 2021 

 Semesterlistor, 2019 - 2021 

 
 

 



Handlingar i individärenden gällande stöd och försörjning 

 

 Samtliga personakter gällande öppna ärenden samt de ärenden som har avslutats under 

2020 – 2021. Handlingarna finns i fysiska akter och/eller i digital form i 

verksamhetssystemen Procapita och VIVA.  

I personakterna ingår bl.a.  

- ansökningar från enskild inkl. bilagor 

- underlag såsom fakturor och kontoutdrag 

- ärendeblad/journalblad  

- digitala utredningar, beslut och beställningar 

- överklaganden med bilagor 

- beslut/domar från förvaltningsdomstol 

- dokumentation av planering som rör enskild såsom överenskommelser, 

handlingsplaner och arbetsplaner 

- skriftlig information till och från andra enheter inom socialtjänsten och andra 

myndigheter 

- kallelser till möte med handläggare (gallras vid inaktualitet) 

- registerkontroller som utgör underlag till beslut 

- återkravshandlingar 

 

 Dödsboanmälningar med tillhörande utredningar, öppna ärenden samt ärenden som 

har avslutats under 2020-2021 

 Handlingar gällande elskulder/uppsägning av abonnemang, inkomna 2020-2021 

 Handlingar gällande hyresskulder, meddelande från hyresvärd, inkomna 2020-2021 

 Varningsbrev och uppsägningar med mottagningsbevis, 2020-2021  

 Handlingar som inte tillhör personakt/ärende och inte ger upphov till aktualisering av 

ärende, inklusive register ”kronpärmen”, 2020-2021 

 Förteckning klients privata medel, pågående ärenden 
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§ 86 Dnr 2020/00138  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om policy 
för lokalförsörjning och projektinvesteringar 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås att anta nedanstående yttrande som sitt eget och 

skicka det till kommunstyrelsen.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har skickat förslag på policy för lokalförsörjning och 

projekinvesteringar på remiss till samtliga nämnder. Socialnämnden 

konstaterar att vi tidigare yttrat oss över förslaget till policy, i april 2020 och 

att vi inte har något ytterligare att tillföra i frågan. 

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen har gått igenom förslaget till policy samt de förslag på 

förändringar som gjordes i samband med det tidigare yttrandet och 

konstaterar att flera förtyliganden har gjorts och att det nuvarande förslaget 

är mer genomarbetat och tydligare än det tidigare. Socialförvaltningen har 

därför inga ytterligare synpunkter på förslaget, utöver de som redan givits i 

tidigare yttrande.  

Beslutsunderlag 
Förslag till policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar 

Delegationsbeslut, kanslichef, 2020-12-21       
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Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om policy 
för lokalförsörjning och projektinvesteringar 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås att anta nedanstående yttrande som sitt eget och 

skicka det till kommunstyrelsen.        

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har skickat förslag på policy för lokalförsörjning och 

projekinvesteringar på remiss till samtliga nämnder. Socialnämnden 

konstaterar att vi tidigare yttrat oss över förslaget till policy, i april 2020 och 

att vi inte har något ytterligare att tillföra i frågan. 

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen har gått igenom förslaget till policy samt de förslag på 

förändringar som gjordes i samband med det tidigare yttrandet och 

konstaterar att flera förtyliganden har gjorts och att det nuvarande förslaget 

är mer genomarbetat och tydligare än det tidigare. Socialförvaltningen har 

därför inta ytterligare synpunkter på förslaget, utöver de som redan givits i 

tidigare yttrande.  

Beslutsunderlag 
Förslag till policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar 

Delegationsbeslut, kanslichef, 2020-12-21       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Eva Olofsson, biträdande socialchef 

 

 

 

Eva Olofsson 

Biträdande socialchef 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@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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 Samtliga nämnder 

 

Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar 

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen skickar framtaget förslag på policy för lokalförsörjning 

och projektinvesteringar på remiss till samtliga nämnder med svar senast 22 

februari 2022.    

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser § 6.14, antagna 15 april 

2020, § 88. 

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med 

samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag på ny policy för 

lokalförsörjning och projektinvesteringar. 

Samtliga nämnder ges möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. 

Svar skickas till kommunledningsförvaltningen senast 22 februari. 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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Typ av styrdokument Policy 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Fastställd   

Diarienummer  

Giltighetstid Fr.o.m. 2021- X-X och tills vidare 

Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen  

Dokumentansvarig Kommundirektören 

Tidpunkt för 
aktualitetsprövning 

En gång per mandatperiod eller vid behov  
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1. Inledning  
Denna policy behandlar vilka styrprinciper som gäller för lokalförsörjning 

inom Falköpings kommun. Policyn förtydligar även hur processen går till 

gällande beslut om projektinvesteringar. Med projektinvesteringar i denna 

policy avses kommunens byggnadsinvesteringar.  

Denna policy omfattar inte kommunens mark- och exploateringsinvesteringar. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram och besluta om riktlinjer för 

internhyra utifrån en självkostnadshyra på objektsnivå. 

 

2. Syfte  
Denna policy syftar till att fastställa de grundläggande principer som ska vara 

vägledande för lokalförsörjningen. Policyn fungerar som ett komplement till 

andra styrdokument och syftar också till att säkerställa att det finns tydliga 

processer för planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor samt att det 

finns en tydlig struktur för beslut kring projektinvesteringar och 

lokalförsörjning.   

 

3. Styrprinciper för lokalförsörjning  
Lokalförsörjning är en övergripande process som syftar till att tillhandahålla 

ändamålsenliga lokaler för Falköpings kommuns verksamheter utifrån 

flerårsplanens budgetramar. Lokalförsörjning innefattar resursplanering av 

ägda och externa lokaler samt projektinvesteringar.   

Den strategiska lokalförsörjningsprocessen styrs av följande principer:  

• Långsiktig planering. Lokalförsörjning ska utgå ifrån en långsiktig 

planering som skapar förutsättningar för att ta genomtänkta och 

ekonomiskt hållbara beslut.   

  

• Helhetssyn. Lokalförsörjning ska präglas av en helhetssyn där 

Falköpings kommuns bästa ska vara vägledande.   

  

• Lokaleffektivitet. Lokalförsörjning ska leda till bästa möjliga 

nyttjande av lokalerna över tid. 

  

• Kommunalt ägande av byggnader. Lokalbehov ska i första hand 

tillgodoses inom ägda fastigheter, i andra hand genom lokaler inom 

kommunala bolag och i sista hand hos externa ägare.   
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4. Lokalförsörjningsprocess  
Kommunens långsiktiga behov av projektinvesteringar ska utgöra en del av 

Falköpings kommuns budgetförutsättningar.  

Verksamheternas lokalförsörjningsbehov lämnas av respektive förvaltning till 

kommunens lokalsamordnare. Information om behoven ges till respektive 

nämnds arbetsutskott av förvaltningschef. Lokalförsörjningsbehov 

överlämnas löpande, dock senast i september månad, två år före det år 

behovet önskas tillgodosett.  

Kommundirektören utser och ansvarar för lokalgruppen. Lokalgruppens 

uppdrag är att prioritera och sammanställa förvaltningarnas behov av 

projektinvesteringar. Sammanställningen överlämnas till budgetutskott i 

november året före budgetbeslutet. 

 

 

Lokalförsörjningsprocess - flödesschema 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Förvaltningarnas 
lokalförsörjningsbehov 
överlämnas löpande under 
året till lokalsamordnaren, 
dock senast i september två 
år före behovet önskas 
tillgodosett. 

 

Behoven informeras till 
respektive nämnds 
arbetsutskott. 

 

Lokalgruppen bereder och 
ansvarar för att underlag 
(projektdirektiv) är 
framtagna på prioriterade 
investeringsbehov. 

Lokalgruppen prioriterar    
och sammanställer 
förvaltningarnas behov i ett 
underlag till investeringsplan. 
Prioriterade behov är beskrivna 
i ett projektdirektiv. 

 

Underlaget till 
investeringsplanen följer de 
ekonomiska förutsättningarna. 

 

Underlaget till 
investeringsplanen överlämnas 
till budgetsamordnare. 

budgetutskottet 
• Ekonomiavdelnin

gen överlämnar 
budgetförutsättni
ngar till 
budgetutskottet 

kommunfullmäktige                                           
I flerårsplan framgår:                                                                  
- Beslutade 
projektinvesteringar                                            
- Prioriterade framtida 
utredningar 

År 1 
Lokalförsörjningsbehov

avseende år 3-10

År 1 

November

År 2

Februari

År 2

Oktober

År 3-5

Projektstart

Beredning i 
budgetutskottet 

 

Ekonomiavdelningen 
överlämnar 
budgetförutsättningar 
till budgetutskottet. 

Flerårsplan beslutas i    
kommunfullmäktige                                            

 

I flerårsplan framgår:                                                                  
- Beslutade projektinvesteringar.                                         
- Prioriterade framtida utredningar. 
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4. Projektinvesteringsprocess 
 

Projektdirektiv 

Lokalgruppen ansvarar för att projektdirektiv upprättas på de behov som 

gruppen beslutat är prioriterade. Lokalgruppen beslutar vilka förvaltningar 

som ska vara delaktiga i upprättandet av projektdirektivet. Ett projektdirektiv 

är en tidig utredning som visar en samlad bild av projektet som helhet och 

tydliggör berörda nämnders schablonberäknade kostnader samt påföljande 

drift- och kapitalkonsekvenser.  Projektdirektiv ingår i det underlag till 

investeringsplan som lokalgruppen överlämnar till budgetutskottet.  

 

Förstudie och projektering 

Tekniska nämnden utför förstudier och startar projektering av de 

projektinvesteringar som fastställts av kommunfullmäktige i flerårsplanen.  

Tekniska nämnden erhåller investeringsmedel för utredningar/förstudier av 

prioriterade utredningar fastställda av kommunfullmäktige i flerårsplanen. I 

de fall en projektinvestering inte blir aktuell utgör detta en driftkostnad som 

belastar tekniska nämnden. Tekniska nämnden erhåller budgetmedel för de 

fall detta uppstår. 

Byggstart 

Tekniska nämnden beslutar om startbesked för projektinvesteringar, vilka 

beräknas uppgå till maximalt 30 miljoner kronor. Större projektinvesteringar, 

vilka beräknas uppgå till över 30 miljoner kronor, samt investeringar som 

bedöms vara av principiell beskaffenhet, lyfts av tekniska nämnden till 

kommunfullmäktige för beslut om startbesked.  

I tekniska nämndens beslutsunderlag om startbesked ska projektets 

sammanlagda kapital-, drift- och verksamhetskonsekvenser samt berörd 

nämnds tillkommande internhyra framgå.  

Rivningsärenden i beslutade projekt 

Tekniska nämnden tar beslut om rivningsärenden som ingår i ett beslutat 

projekt. Finansiering av rivningsärenden (oavsett om det gäller rivningar i 

beslutade projekt eller rivningar avseende outnyttjade byggnader) tas ur 

driftsbudgeten på tekniska nämnden (upp till 1 miljon kronor per år). 

Kostnader överstigande 1 miljon kronor per år får tas av centrala medel, 

särskilt beslut krävs i kommunstyrelsen. Utrangeringskostnader (nedskrivning 

av bokfört värde) tas ur centrala medel.  
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Avvikelser i projekt med startbesked 

Vid avvikelser i projektinvesteringar, vilka överstiger de budgeterade 

kostnaderna med mer än 10 %, lyfts ärendet genom tekniska nämnden till 

kommunfullmäktige. Avvikelser under 1 miljon kronor hanteras i tekniska 

nämndens budget.  

Avvikelser i projekt som inte fått startbesked 

Avvikelser i ej påbörjade projekt eller i projekt med planerad byggstart efter 

innevarande budgetår kan, om det är möjligt, hanteras i budgetarbetet för 

kommande flerårsplan och måste inte lyftas separat till kommunfullmäktige. 

Rapportering 

Tekniska nämnden ska tre gånger per år redovisa statusrapporter för pågående 

projekt för kommunstyrelsen i samband med delårsrapport. Vid avslutade 

projekt ska en slutrapport anmälas till kommunfullmäktige. 

Detaljplan 

Om en detaljplaneändring behöver göras innan en investering kan genomföras 

ska tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen att föreslå byggnadsnämnden 

att starta detaljplanearbetet. 

  

Projektinvesteringsprocess – flödesschema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinvestering 

i flerårsplan
Förstudie Projektering

Utförande/

Byggstart

Färdigställt

projekt

Projektinvesteringar i 
flerårsplanen är beskrivna 
i projektdirektiv 

Projektdirektiven visar en 
samlad bild av projektet 
som helhet och tydliggör 
projektets preliminärt 
beräknad internhyra vilken 
baseras på 
schablonberäknade 
kostnader. 

Tekniska nämnden utför  
förstudie utifrån flerårsplan 

Förstudien ger en detaljerad 
omfattning av projektet med en 
förbättrad projektbudget 
Projektet börjar belastas med 
utredningskostnader, vilka belastar 
tekniska nämnden om projektet 
inte genomförs. 
 

Kostnadsavvikelser som 
framkommer under förstudien 
lyfts, om möjligt, i kommande 
budgetprocess. I annat fall lyfts 
avvikelsen till kommunfullmäktige 
för beslut. 

Tekniska nämnden 
startar projektering 

Projekteringen ger en 

verklig 
projektkostnad/anbud 

Kostnadsavvikelser 
som framkommer 
under projekteringen 
lyfts, om möjligt, i 
kommande 
budgetprocess. I annat 
fall lyfts avvikelsen till 
kommunfullmäktige 
för beslut. 

Tekniska nämnden startar 
projektet 
För byggstart krävs: 
- Beslut i tekniska nämnden för 
projekt under 30 miljoner 
kronor. 
- Beslut i kommunfullmäktige 
för projekt över 30 miljoner 
kronor eller investeringar som 
bedöms vara av principiell 
beskaffenhet. 
 
Kostnadsavvikelser under 
pågående projekt, vilka 
överstiger 10% av budgeterade 
medel (dock minst 1 miljon 
kronor), lyfts till 
kommunfullmäktige för beslut. 
Statusrapporter redovisas i 
kommunstyrelsen i samband 
med delårsrapport. 

Överlämning till 
verksamhet, 
utvärdering  
och slutredovisning 
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5. Inköp av fastighet 
Inköp av fastigheter till Falköpings kommun ska ske av kommunstyrelsen. 

Identifierar tekniska nämnden ett behov av att köpa in en fastighet ska 

behovet anmälas till kommunstyrelsen.  

Inköp av fastighet ska föregås av en besiktning och en värdering utförd av 

extern värderingsperson samt en besiktning av representant från 

fastighetsavdelningen.  

Denna policy omfattar inte inköp av strategiska exploateringsfastigheter.  

 

6. Förhyrning av externa lokaler  
Tekniska nämnden förhandlar och tecknar avtal med externa hyresvärdar på 

uppdrag från beställande nämnd. Internhyresavtal tecknas därefter med 

beställande nämnd. Hyreskostnaden finansieras inom beställande nämnds 

ram.  

 

7. Outnyttjade fastigheter  
För fastigheter, vilka inte är aktuella för kommunal verksamhet inom 

Falköpings kommun ska följande alternativ övervägas:  

• Fastigheter vilka till fullo hyrs ut av kommunen till externa aktörer 

bör säljas till kommunalt bolag eller extern aktör.  

• Fastigheter som innehåller stora bokförda värden bör säljas.  

• Fastigheter som inte kan säljas bör rivas.  

Tekniska nämnden beslutar om att överlämna ärenden rörande internt 

outnyttjade fastigheter till kommunstyrelsen för beslut om avyttring, rivning 

eller annat.  I tekniska nämndens underlag/beslut ska byggnadens skick 

beskrivas samt kostnader för rivning av byggnaden, återställande av mark, 

kapital- och driftkonsekvenser, restvärde samt finansiering framgå.  

Kommunstyrelsen beslutar om intentionen med byggnadens framtida 

användning. Kommunstyrelsen föreslår tekniska nämnden att ansöka om 

rivningslov. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utföra rivningen. Tekniska 

nämnden söker rivningslov av byggnadsnämnden för rivningar. 

Byggnadsnämnden gör en oberoende prövning av rivningslovet. 

Byggnadsnämnden prövar rivningslov utifrån sitt ansvar för 

myndighetsutövning enligt PBL, vilket kan innebära att en byggnad måste 

bevaras och därför inte får rivas.  

Vid beslut om rivning tas utrangeringskostnader (nedskrivning av bokfört 

värde) ur centrala medel. Rivningskostnader (oavsett om det gäller rivningar i 
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beslutade projekt eller rivningar av outnyttjade byggnader) upp till en miljon 

kronor per år tas ur tekniska nämndens ram, kostnader därutöver tas ur 

centrala medel. I tekniska nämndens ram ska ingå medel för 

rivningskostnader. 

 

8. Byggnadsinvesteringar utanför 

flerårsplan 
Med byggnadsinvesteringar utanför flerårsplan avses behov av åtgärder i 

kommunens fastigheter som uppstår under innevarande budgetår och som av 

särskilda skäl inte kan skjutas på till nästkommande budgetår.  

Beslut om genomförande av byggnadsinvesteringar utanför flerårsplan tas av 

tekniska nämnden och ska grundas på den berörda verksamhetens beställning 

samt tekniska nämndens drift- och investeringskalkyl.  

Tekniska nämnden ges anslag i budget för byggnadsinvesteringar utanför 

flerårsplan. Investeringens drift- och kapitalkostnader belastar beställande 

nämnds internhyra. 

Mindre verksamhetsanpassningar, med en kostnad under ett prisbasbelopp, 

utgör inte en investering och beslutas av beställande förvaltning och belastar 

beställande nämnds ram.  

  

9. Finansiering av lokalförsörjning  
Finansiering av projektinvesteringar vilka ingår i kommunens flerårsplan sker 

genom tekniska nämndens investeringsbudget. Tekniska nämnden debiterar 

respektive nämnd för projektinvesteringens driftskostnad (internhyra). I 

möjligaste mån kompenseras respektive nämnd för hyror i driftsbudgeten 

(budgetram) genom kommunfullmäktiges beslutade flerårsplan. 

All övrig lokalförsörjning utanför flerårsplan som tillkommer under 

budgetåret (exempelvis externa förhyrningar, byggnadsinvesteringar och 

lokalanpassningar i såväl kommunens egna som externt förhyrda lokaler) 

finansieras inom beställande nämnds ram. Det innebär att beställande nämnd 

ansvarar för att säkerställa att det finns täckning för ökade driftkostnader.   

Byggnadsinvesteringar ska projektredovisas. Projektets investeringsram kan 

eventuellt ombudgeteras mellan år. En analys om varför differensen 

uppkommit ska finnas med inför beslut om ombudgetering. Beslut om 

ombudgetering tas i kommunfullmäktige. 
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§ 87 Dnr 2021/00028  

Besvarande av remiss från tekniska nämnden om 
riktlinje för hyressättning 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås att anta nedanstående yttrande som sitt eget och 

skicka det till tekniska nämnden.        

Bakgrund 

Tekniska nämnden har skickat förslag på riktlinje för hyressättning på remiss 

till samtliga nämnder.  

Riktlinjen beskriver principerna för hyressättning och syftar till att ge en 

bättre hushållning med verksamhetslokaler och därmed öka resurserna för 

kommunens kärnverksamhet. Internhyresmodellen syftar till att skapa 

lokaleffektivitet samt öka kostnadsmedvetandet avseende lokaler. 

Socialnämnden konstaterar att syftet med riktlinjen är bra, men att det i 

riktlinjen saknas incitament för nämnderna att arbeta lokaleffektivt. 

Lokaleffektiviteten är enbart beskrivet utifrån tekniska nämndens perspektiv, 

men möter inte upp förvaltningarnas behov. Den samlade bedömningen är 

att nämnderna ofta får avtalsmässigt mer fördelaktiga villkor, både vad gäller 

avtalstider och möjlighet att själva få del av effekterna som bättre 

lokaleffektivitet skapar, om vi hyr av en extern hyresvärd än av tekniska 

nämnden. Det skapar inte incitament för lokaleffektivitet. 

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen har gått igenom förslaget till riktlinje och har följande 

synpunkter. 

Under avsnitt 3 Hyressättning vid internhyresavtal konstaterar förvaltningen 

att det idag inte upprättas internhyresavtal vid förhyrning av interna lokaler, 

vilket riktlinjen förutsätter. Det framgår också att i de fall det finns flera 

hyresgäster i en fastighet fördelas kostnaden på respektive hyresgäst i den 

mån det är möjligt. Kostnaden borde fördelas enligt verklig kostnad eller 

enligt procentuell fördelning enligt schablon, i det fall verklig kostnad inte 

kan fördelas. 

Under samma avsnitt listas också verksamhetsgrupper, vilket förvaltningen 

har svårt att se syftet med då det är relativt vanligt att olika 

verksamhetsgrupper delar fastighet, t ex ett äldreboende och ett kök. Det blir 

då otydligt vad hyresgästen kan förvänta sig i form av underhåll och 

fastighetsskötsel. Uppdelningen i verksamhetsgrupper fyller ingen funktion 

för hyresgästerna. 
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Under avsnittet hyresjusteringar externa förhyrningar framgår att årlig 

hyreshöjning av administrationskostnaderna beräknas på ett schablonbelopp 

efter analys av utfall för de senaste tre åren. Det innebär att det sker en 

uppräkning oavsett vad man vet om kostnadsutvecklingen framåt. 

Hyresjusteringen måste bygga på uppskattade kostnaderna framåt, inte 

tidigare kostnader. Annars kan det innebära uppräkning av kostnader framåt, 

trots att tekniska nämnden vet att kostnaderna kommer att minska, till följd 

av minskade driftskostnader eller besparingar som borde komma 

hyresgästerna till del.  

Under avtalstider och regler för uppsägning framgår att uppsägning av 

lokaler i kommunägda fastigheter ska vara minst 12 månader. Det är en 

orimligt lång tid, då blockhyresavtal med externa fastighetsägare normalt är 

9 månader.  

Under budgetkonsekvenser vid uppsägning framgår att tomhyra och budget 

förs över till tekniska nämnden. Nämnderna gör således ingen vinst i att säga 

upp lokaler, vilket minskar incitamenten för lokaleffektivitet. Här borde det 

gå att hitta en modell som ger en vinst både för den nämnd som lämnar en 

lokal samt för tekniska nämnden. Det framgår att vid avyttring eller 

uthyrning kan hyresgästens nämnd i möjligaste mån få del av budgeten. Vid 

uppsägning av förhyrd lokal behåller hyresgästens nämnd i möjligaste mån 

del av budget för internhyra. Denna skrivning är otydlig och förpliktigar inte 

tekniska nämnden på något sätt. Här borde det beskrivas när hyresgästens 

nämnd får del av vinsten och när nämnden inte får det.  

Under finansiering framgår att nämnderna får i möjligaste mån täckning för 

ingående hyror samt för de hyror som beräknas tillkomma under året. Om 

nämnderna inte får täckning för lokalkostnaderna kommer det att leda till 

besparing i verksamheterna och kommunen behöver fundera på vart 

kostnaderna för lokaler ska synas, hos de nämnder som hyr lokaler eller hos 

tekniska nämnden. Nu riskerar kostnaderna att döljas i 

verksamhetsbesparingar.  

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att riktlinjerna inte skapar 

incitament för lokaleffektivitet hos nämnderna samt att den innehåller många 

skrivningar som är icke förpliktigande för tekniska nämnden. Riktlinjens 

långa ledtider, bl.a. med långa uppsägningstider, är inte anpassade efter 

verksamheternas behov. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-02-26 

Riktlinje för hyressättning 
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Besvarande av remiss från tekniska nämnden om 
riktlinje för hyressättning 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås att anta nedanstående yttrande som sitt eget och 

skicka det till tekniska nämnden.         

Bakgrund 

Tekniska nämnden har skickat förslag på riktlinje för hyressättning på remiss 

till samtliga nämnder.  

Riktlinjen beskriver principerna för hyressättning och syftar till att ge en 

bättre hushållning med verksamhetslokaler och därmed öka resurserna för 

kommunens kärnverksamhet. Internhyresmodellen syftar till att skapa 

lokaleffektivitet samt öka kostnadsmedvetandet avseende lokaler. 

Socialnämnden konstaterar att syftet med riktlinjen är bra, men att det i 

riktlinjen saknas incitament för nämnderna att arbeta lokaleffektivt. 

Lokaleffektiviteten är enbart beskrivet utifrån tekniska nämndens perspektiv, 

men möter inte upp förvaltningarnas behov. Den samlade bedömningen är 

att nämnderna ofta får avtalsmässigt mer fördelaktiga villkor, både vad gäller 

avtalstider och möjlighet att själva få del av effekterna som bättre 

lokaleffektivitet skapar, om vi hyr av en extern hyresvärd än av tekniska 

nämnden. Det skapar inte incitament för lokaleffektivitet. 

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen har gått igenom förslaget till riktlinje och har följande 

synpunkter. 

Under avsnitt 3 Hyressättning vid internhyresavtal konstaterar förvaltningen 

att det idag inte upprättas internhyresavtal vid förhyrning av interna lokaler, 

vilket riktlinjen förutsätter. Det framgår också att i de fall det finns flera 

hyresgäster i en fastighet fördelas kostnaden på respektive hyresgäst i den 

mån det är möjligt. Kostnaden borde fördelas enligt verklig kostnad eller 

enligt procentuell fördelning enligt schablon, i det fall verklig kostnad inte 

kan fördelas. 

Under samma avsnitt listas också verksamhetsgrupper, vilket förvaltningen 

har svårt att se syftet med då det är relativt vanligt att olika 

verksamhetsgrupper delar fastighet, t ex ett äldreboende och ett kök. Det blir 

då otydligt vad hyresgästen kan förvänta sig i form av underhåll och 

fastighetsskötsel. Uppdelningen i verksamhetsgrupper fyller ingen funktion 

för hyresgästerna. 
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Under avsnittet hyresjusteringar externa förhyrningar framgår att årlig 

hyreshöjning av administrationskostnaderna beräknas på ett schablonbelopp 

efter analys av utfall för de senaste tre åren. Det innebär att det sker en 

uppräkning oavsett vad man vet om kostnadsutvecklingen framåt. 

Hyresjusteringen måste bygga på uppskattade kostnaderna framåt, inte 

tidigare kostnader. Annars kan det innebära uppräkning av kostnader framåt, 

trots att tekniska nämnden vet att kostnaderna kommer att minska, till följd 

av minskade driftskostnader eller besparingar som borde komma 

hyresgästerna till del.  

Under avtalstider och regler för uppsägning framgår att uppsägning av 

lokaler i kommunägda fastigheter ska vara minst 12 månader. Det är en 

orimligt lång tid, då blockhyresavtal med externa fastighetsägare normalt är 

9 månader.  

Under budgetkonsekvenser vid uppsägning framgår att tomhyra och budget 

förs över till tekniska nämnden. Nämnderna gör således ingen vinst i att säga 

upp lokaler, vilket minskar incitamenten för lokaleffektivitet. Här borde det 

gå att hitta en modell som ger en vinst både för den nämnd som lämnar en 

lokal samt för tekniska nämnden. Det framgår att vid avyttring eller 

uthyrning kan hyresgästens nämnd i möjligaste mån få del av budgeten. Vid 

uppsägning av förhyrd lokal behåller hyresgästens nämnd i möjligaste mån 

del av budget för internhyra. Denna skrivning är otydlig och förpliktigar inte 

tekniska nämnden på något sätt. Här borde det beskrivas när hyresgästens 

nämnd får del av vinsten och när nämnden inte får det.  

Under finansiering framgår att nämnderna får i möjligaste mån täckning för 

ingående hyror samt för de hyror som beräknas tillkomma under året. Om 

nämnderna inte får täckning för lokalkostnaderna kommer det att leda till 

besparing i verksamheterna och kommunen behöver fundera på vart 

kostnaderna för lokaler ska synas, hos de nämnder som hyr lokaler eller hos 

tekniska nämnden. Nu riskerar kostnaderna att döljas i 

verksamhetsbesparingar.  

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att riktlinjerna inte skapar 

incitament för lokaleffektivitet hos nämnderna samt att den innehåller många 

skrivningar som är icke förpliktigande för tekniska nämnden. Riktlinjens 

långa ledtider, bl.a. med långa uppsägningstider, är inte anpassade efter 

verksamheternas behov. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-02-26 

Riktlinje för hyressättning 

Remiss – Riktlinje för hyressättning 

Förtydligande angående utskickad remiss Hyressättning       

Beslutet ska skickas till 

Tekniska nämnden 

Eva Olofsson, biträdande socialchef 

 

 

Eva Olofsson 

bitr. socialchef 
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Till: Ulla Andersson; Carin Karlsson; Jenny Trygg; Sonja Neuman Hall; Carina 

Törnqvist; Anna Carlsson; Linda Karelid 
Ämne: Förtydligande ang. utskickad remiss Hyressättning 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Se nedan //AK 
 
 
Hej, 
 
Vi har blivit uppmärksammade på att det i  riktlinjens inledning står  ” I policy för lokalförsörjning och 
projektinvesteringar gavs tekniska nämnden i uppdrag att ta fram riktlinjer för kommunens 
internhyressättning utifrån en självkostnadshyra på objektsnivå ” 
Eftersom policyn inte är antagen än blir detta något missvisande. 
 
Policyn tas upp i kommunfullmäktige innan sommaren och era remissvar på riktlinjen kommer därför att 
ses som svar under förutsättning att policyn antas i kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
 
 
Cecilia Nordh 
Lokalstrateg 
cecilia.nordh@falkoping.se  
0515-88 51 75 
 
Fastighetsavdelningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 
521 81 Falköping  
 
www.falkoping.se 
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 Samtliga nämnder 

 

Remiss av riktlinje för hyressättning 
 

Bakgrund 
I det förslag på policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar som är ute på remiss 

(enligt delegationsbeslut i KS 2020/00497) ges tekniska nämnden i uppdrag att ta fram och 

besluta om riktlinjer för internhyra utifrån en självkostnadshyra på objektsnivå. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med kommunledningsförvaltningen och 

förvaltningsekonomer tagit fram ett förslag på ny riktlinje för hyressättning. 

Inför ärendets fortsatta handläggning och beslut i tekniska nämnden ges samtliga nämnder 

möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.  

 

Svar skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 19 mars. 

 

 

 

Cecilia Nordh  

Lokalstrateg 
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1.  Inledning 
I policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar gavs tekniska nämnden i 

uppdrag att ta fram riktlinjer för kommunens internhyressättning utifrån en 

självkostnadshyra på objektsnivå. 

Denna riktlinje beskriver kommunens interna hyressättning.  

Riktlinjen beskriver också kommunens principer för hyressättning vid 

uthyrning av kommunägda lokaler till extern hyresgäst. 

 

2.  Internhyressystem 
Syfte 

Det övergripande målet med internhyressystemet är att uppnå en bättre 

hushållning med verksamhetslokaler och därmed öka resurserna för 

kommunens kärnverksamhet.  

Internhyresmodellen syftar till att skapa lokaleffektivitet samt öka 

kostnadsmedvetandet avseende lokalkostnader i kommunens förvaltningar.  

Med hyresvärd avses i denna riktlinje fastighetsavdelningen och med hyresgäst 

avses brukande verksamhet. 

Systemet ska: 

- säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas 

värde bevaras 

- bidra till ett ökat medvetande om kostnader för lokaler och service 

- bidra till bästa möjliga nyttjande av lokalerna över tid 

- bidra till att utveckla och kvalitetssäkra arbetssättet kring investeringar 

och lokalanpassningar 

- bidra till god dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst 

 

Internhyresprincip 

Hyresprincipen avser skapa förutsättningar för resurseffektivitet och incitament 

för energibesparingar av kommunens lokaler.  

Internhyressystemet reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst 

avseende verksamhetslokaler.  

Tekniska nämndens hyresprincip utgår från en självkostnadshyra på 

objektsnivå.  
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3.  Hyressättning vid internhyresavtal 
Ägda lokaler 
Hyran bestäms med utgångspunkt från principen att varje enskilt hyresobjekt 

ska ha en hyra som motsvarar beräknad självkostnad för hyresobjektet.   

I de fall det finns flera hyresgäster i en fastighet fördelas kostnaderna på 

respektive hyresgäst i den mån det är möjligt.   

Eventuella hyresgästspecifika kostnader läggs som ett tillägg på hyresgästens 

avtal.  

Internhyror uppräknas årligen av fastighetsavdelningen och överlämnas till 

hyresgästen i oktober inför nästkommande budgetår. 

 

Hyreskomponenter 

Hyran sätts samman årligen av ett antal hyreskomponenter som beräknas enligt 

följande principer: 

 

Hyresobjektets kostnader avseende: 

- Kapitalkostnad: Utgörs av avskrivning och internränta på föregående års 

ingående balans. Kapitalkostnader för eventuella hyresgästrelaterade 

investeringar under innevarande budgetår tillkommer. Kapitalkostnader 

avseende ägarrelaterade investeringar belastar tekniska nämndens budget under 

innevarande år. Påföljande år regleras kostnaden genom budgetprocessen. 

- Driftkostnad: Utgörs av mediaförsörjning (värme, vatten, el, kyla, avlopp), 

tillsyn, felavhjälpande underhåll och fastighetsskötsel (in- och utvändigt). 

Mediaförbrukningen beräknas utifrån faktiska kostnader per objekt i de fall det 

är möjligt. Övriga driftkostnader beräknas årligen efter analys av utfall för de 

senaste tre åren fördelat på verksamhetsgrupp. För nya objekt beräknas hyran 

genom nyckeltal. 

- Försäkringspremier: Beräknas enligt innevarande budgetårs självkostnad. 

- Fastighetsskatt/fastighetsavgift: Beräknas årligen på aktuellt taxeringsvärde. 

- Administrationskostnad: Utgör hyresvärdens kostnader för att leda och 

administrera fastighetsavdelningens verksamhet. Kostnaden beräknas med ett 

schablonbelopp efter analys av utfall för de senaste tre årens kostnad för 

administration av samtliga objekt. Kostnaden fördelas procentuellt i kr/kvm 

bruksarea mellan ägda och förhyrda lokaler (fördelning 2021:  % på ägda 

lokaler och % procent på förhyrda lokaler). 

 - Planerat underhåll: Utgör hyresvärdens kostnader för att bibehålla 

fastighetens skick. För befintliga objekt beräknas kostnaden för planerat 

underhåll efter fastighetsavdelningens analys av underhållsplan per 

verksamhetsgrupp.  Nya objekt belastas med underhåll efter rimlig tid i 

förhållande till investeringens omfattning.  
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Verksamhetsgrupper 

För befintliga objekt beräknas lokalernas planerade underhåll samt 

driftkostnader avseende tillsyn, felavhjälpande underhåll och fastighetsskötsel 

(in- och utvändigt) efter analys av underhållsplan fördelat på 

verksamhetsgrupp: 

 Skolor 

 Förskolor 

 Gymnasieskolor 

 Idrottshallar 

 Äldreboende 

 LSS-boende 

 Kontor  

 Kök 

 Övriga verksamheter - beräknas gruppvis eller individuellt 

 

Inhyrda lokaler 
Principen självkostnad på objektsnivå gäller även för inhyrda lokaler och 

moduler. Fastighetsavdelningen har en roll som hyresvärd vid upplåtelse av 

inhyrda lokaler. Det innebär att fastighetsavdelningen förhandlar och tecknar 

avtal med externa hyresvärdar och därefter upplåter lokalen till den interna 

hyresgästen.  

För inhyrda lokaler utgörs självkostnadshyran av: 

- Hyra för de inhyrda lokalerna. 

- Administrationskostnad enligt fastställd fördelning i kr/kvm bruksarea 

fördelat procentuellt mellan ägda och förhyrda lokaler.  

- Kostnad för avtalade drift-, media- och underhållsinsatser som inte ingår i  det 

externa hyresavtalet samt eventuella kostnader för tillkommande  

myndighetskrav på verksamheten.  

 

Hyresjustering externa förhyrningar 

Hyresjustering sker enligt de i avtalet förhandlade villkoren för hyreshöjning.   

 

Årlig hyreshöjning av administrationskostnaderna beräknas med ett 

schablonbelopp efter analys av utfall för de senaste tre årens kostnad för 

administration av samtliga objekt. 
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4.  Avtalstider och regler för uppsägning  
Internhyresavtal upprättas mellan fastighetsavdelningen och avtalstecknande 

part hos verksamheten.  

 

Regler för avtalstider: 

- I befintliga äldre kommunägda lokaler där inga hyresgästrelaterade 

investeringar gjorts under senare år är avtalstiden normalt 1 år.  

- I samband med nyinvesteringar (nybyggnation och/eller ombyggnation) 

bedöms avtalstiden i relation till investeringens storlek och beräknade 

varaktighet, vanligtvis på 3-10 år. 

Avtalstid regleras så att avtal löper ut per den 31 december. För lokaler 

avseende grundskolor och gymnasium löper avtalstiden ut per den 31 juli. 

 

Regler för uppsägning: 

- Uppsägning av lokal kan endast ske om den är avgränsningsbar och möjlig att 

hyra ut separat.  

- Uppsägning av lokaler i kommunägda fastigheter ska ske minst 12 månader 

före avtalstidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med antal år angivet i 

avtalet. 

- För inhyrda lokaler gäller den avtalstid och de uppsägningsvillkor som 

tecknats i avtalet. Uppsägning av inhyrda lokaler ska ske till 

fastighetsavdelningen minst 1 månad före den i hyresavtalet angivna 

uppsägningstiden. I annat fall förlängs avtalstiden enligt avtalet.  

- Uppsägning av hyresavtal för hela eller del av lokaler under löpande avtalstid 

kan ske om det finns annan hyresgäst som är beredd att överta lokalerna med 

gällande avtalsvillkor. 

 

Avtalstvister 

Avtalstvister ska i första hand lösas lokalt mellan fastighetsavdelningen och 

verksamhetsområdeschef. Kan överenskommelse inte uppnås ska frågan 

hänskjutas till förvaltingschefsnivå.   

 

Budgetkonsekvenser vid uppsägning 

Vid uppsägning av kommunägd lokal läggs tomhyran på tekniska nämnden och 

hyresgästens nämnd behåller inte budget för internhyran. Budget överförs till 

tekniska nämnden. 
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Vid uppsägning som leder till avyttring av en fastighet eller uthyrning till 

extern hyresgäst, som därmed ger en kommunal besparing, erhåller 

hyresgästens nämnd i möjligaste mån del av budget för internhyran. 

Vid uppsägning av förhyrd lokal behåller hyresgästens nämnd i möjligaste mån 

del av budget för internhyran. 

Vid uppsägning av delad lokal utifrån tid (ex. idrottshallar, uthyrningskök och 

matsalar). Hyresgästens nämnd behåller inte budget för internhyran utan den 

går till den nämnd som tar över hyran. 

 

Hantering av tomhyror 

Vid uppsägning av kommunägd lokal läggs tomhyran på tekniska nämnden. 

Fastigheter som tekniska nämnden bedömt inte kan användas av kommunal 

verksamhet skickas till kommunstyrelsen för beslut om rivning, försäljning 

eller annat. Internhyra flyttas då till kommunstyrelsen (centrala medel). 

Tomhyror eller hyresförluster som uppstår i en blockförhyrning (ex. LSS-

boenden, äldreboenden och elevboenden) belastar hyresgästen. 

 

 

5.  Finansiering 
I ordinarie budgetprocess ingår att beräkna kommande års hyror. Nämnderna 

får i möjligaste mån täckning för ingående hyror samt för de hyror som 

beräknas tillkomma under året.  

Aktivering av kommunens anläggningsregister görs löpande under året och 

tekniska nämnden debiterar interhyra till verksamhetsnämnderna när lokalen/ 

fastigheten överlämnats till verksamheten. 

 

 

6.  Gränsdragningslista 
Vem som ansvarar för vad i kommunens fastigheter samt i inhyrda lokaler 

framgår i fastighetsavdelningens gränsdragningslista. 
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7.  Hyressättning vid uthyrning till extern 
hyresgäst  

 

Tekniska nämndens hyressättning vid uthyrning av lokaler till externa 

hyresgäster sker enligt marknadsprincipen, vilket innebär att hyran sätts så att 

den motsvarar hyresnivån för likvärdiga lokaler på den fria marknaden. Dock 

utgör dock självkostnadsprincipen miniminivå för att säkerställa att tekniska 

nämnden får teckning för lokalens faktiska kostnader avseende drift, underhåll, 

förvaltning samt kapitalkostnader. 

Beroende på lokalens läge och/eller beskaffenhet kan avsteg från riktlinjen 

medges. Avvikelser ska lyftas till tekniska nämnden för beslut.  

Vid avvikelser med maximalt 50 % av objektets självkostnadshyra beslutas 

avvikelser av tekniska nämndens arbetsutskott.  

 

Hyresbidrag till extern hyresgäst eller förening  

Hyresbidrag till föreningar beslutas av kultur- och fritidsförvaltningen. Övriga 

hyresbidrag beslutas av kommunstyrelsen. Hyresbidrag belastar beslutande 

instans ram. 
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8.  Begreppsförklaring 
 

Administration 

 

 

Hyresvärdens kostnad för ledning och administration av 

fastighetsförvaltning och lokalupplåtelse. Omfattar 

hyresvärdens kostnader för personal, lokaler, 

kontorsomkostnader och andra för fastighetsavdelningens 

gemensamma kostnader. 

 

Blockförhyrning Blockförhyrning innebär att hyresgästen hyr en hel fastighet, del 

av fastighet eller flera lägenheter i samma fastighet och 

ansvarar för dessa gentemot fastighetsägaren. Hyresgästen har 

då möjlighet att i sin tur hyra ut boenden eller enskilda 

lägenheter till andrahandshyresgäster.   

  

Bruksarea Bruksarean är alla våningsplans area och begränsas av de 

omslutande byggnadsdelarnas insida. I bruksarean inräknas 

bland annat inredningsenheter som köksskåp, garderobsskåp 

och mindre kanaler. I arean ingår även 

uppvärmningsanordningar som värmepanna, radiatorer 

(värmeelement), kakelugnar, öppna spisar och kaminer. Även 

rumsskiljande väggar inom en utnyttjandeenhet (till exempel 

lägenhet eller trapphus) intill en tjocklek av 0,3 m ingår i BRA. 

I bruksarean inräknas inte bland annat de delar av väggar och 

andra vertikala byggnadsdelar som pelare, skorsten, kanal eller 

liknande som överstiger måttet 0,3 m. Inte heller 

lägenhetsskiljande väggar eller väggar mot trapphus. 

 

Driftkostnader Driftkostnader är mediaförsörjning (värme, vatten, el, kyla, 

avlopp), tillsyn, felavhjälpande underhåll och fastighetsskötsel 

(in- och utvändig). 

 

Felavhjälpande 

underhåll 

Underhåll som syftar till att återställa en funktion som oförutsett 

nått en oacceptabel nivå. Med oförutsett avses att det inte är 

möjligt att förutse vilket förvaltningsobjekt som drabbas av 

funktionsnedsättningen eller tidpunkten för denna. 

  

Hyresgäst 

 

Benämning på den verksamhet som via internhyresavtal brukar 

lokalen. 

 

Hyresgästrelaterade 

investeringar 

Investeringar som initieras av hyresgästen för att tillgodose 

behovet av verksamhetsanpassade lokaler samt myndighetskrav 

ställda mot verksamhet. 

  

Hyresjustering 

 

Metod för att justera hyran regelbundet med hänsyn till 

kostnadsförändringar och andra ändrade förutsättningar.  

I Falköpings kommun justeras hyran varje år i oktober. 
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Hyresvärd 

 

Benämning på den enhet som upplåter lokaler via 

internhyresavtal.  

I Falköpings kommun är fastighetsavdelningen hyresvärd för 

såväl ägda som inhyrda lokaler. 

 

Investering 
 

 

I riktlinjen avses åtgärder/investeringar i en fastighet som 

överstiger ett prisbasbelopp. (2020 = 44 500 kr). Initieras av 

hyresgästen för att tillgodose behovet av verksamhetsanpassade 

lokaler eller av fastighetsägaren pga krav på förbättringar, 

energibesparande åtgärder, myndighetskrav eller liknande.  

  

Kapitalkostnad 

 

Hyresobjektets andel av avskrivning och internränta på 

fastighetskapitalet. 

 

Lokalanpassning 

 

Hyresgästrelaterade önskemål om anpassningar av lokalen. 

Initieras av hyresgästen för att tillgodose verksamhetens behov 

av anpassade lokaler.  I Falköpings kommun belastar kostnaden 

för lokalanpassningar verksamheten. 

 

Marknadsprincipen Marknadsprincipen innebär att hyran sätts så att den motsvarar 

hyresnivån för likvärdiga lokaler på den fria marknaden. 

Marknadsprincipen är ibland inte tillämpbar vid hyressättning 

av kommunens lokaler då det kan vara svårt att hitta jämförbara 

lokaler eftersom marknaden är liten. Hyresnivåerna kan också 

skilja sig kraftigt år från år.  

Media 

 

Samlingsbegrepp för el-, värme-, kyla-, vatten- och 

avloppskostnader 

 

Myndighetskrav Ägarrelaterade myndighetskrav (exempelvis OVK – obligatorisk 

ventilations kontroll) svarar fastighetsavdelningen för och 

hyresgästrelaterade (exempelvis arbetsmiljökrav) 

myndighetskrav svarar verksamheten för. 

  

Planerat underhåll Åtgärder som syftar till att bibehålla fastighetens skick. 

Underhåll planeras och prioriteras av fastighetsavdelningen till 

tid, art och omfattning.  Planerat underhåll delas in i två delar 

och belastar fastigheten med drift- eller kapitalkostnader 

beroende på åtgärdens omfattning. Underhåll med en kostnad 

under ca 200 000 kronor belastar fastigheten med en 

driftkostnad. Underhåll med en kostnad över ca 200 000 konor 

är en reinvestering och belastar fastigheten med 

kapitalkostnader. 

  

Självkostnadshyra  

på objektsnivå  

Hyra sätts utifrån de faktiska kostnaderna för lokalen.  

Administrations- och underhållskostnader fördelas dock över 

samtliga kommunens lokaler enligt schablonberäkning fördelat 

på kronor/kvadratmeter. 
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Självkostnadsprincipen Självkostnadsprincipen innebär att hyran sätts lika med 

fastighetens självkostnad. Hyresgästen får således betala de 

faktiska kostnaderna för drift, underhåll, förvaltning samt 

kapitalkostnader.  

 

Verksamhetsgrupp Lokaler grupperade efter vilken verksamhet som bedrivs i 

lokalerna. Exempelvis skola, förskola, LSS-boende, äldreboende, 

kontor mm 

 

Ägarrelaterade 

investeringar  

Investeringar som föranleds av fastighetsägarens krav på 

förbättringar, energibesparande åtgärder, myndighetskrav eller 

liknande 
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§ 88 Dnr 2021/00043  

Förlängning av regional handlingsplan för psykisk 
hälsa i Västra Götaland, 2018 – 2022  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom den regionala 

handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland, 2018 – 2022.      

Sammanfattning 

Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan 

huvudmännen på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en 

förutsättning för de statsbidrag som lämnats genom de årliga 

överenskommelser som görs mellan Regeringen och SKR inom område 

psykisk  hälsa.  

2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för 

psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan 

mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell 

Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) 

inom ramen för vårdsamverkan. Handlingsplanen syftar bland annat till att 

stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och 

gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan.  

2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete och 

handlingsplanen föreslås därför förlängas t o m 2022. Bedömningen var att 

målen är fortsatt aktuella och det är nu arbetet börjar göra skillnad.  

Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus 

på områden där vi i Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar 

en grund för att utveckla våra gemensamma insatser med tidig samordning 

och sömlösa vårdövergångar samt god samverkan. För att undvika glapp i 

samverkan och säkerställa att det finns gemensamma mål och strategier efter 

2022 behöver ett parallellt arbete med att utarbeta en handlingsplan för 2023 

och framåt påbörjas. 

I december beslutade direktionen för Skaraborgs kommunalförbund att ställa 

sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra 

Götaland 2018–2022 och rekommendera kommunerna att ta beslut om 

handlingsplanen. 

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen är positiv till handlingsplanen för psykisk hälsa och ser 

ett värde i att det finns en gemensam grund och gemensamma mål för hela 

Västra Götalandsregionen. 
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Socialförvaltningen har bland annat antagit den regionsgemensamma 

handlingsplanen för suicidprevention, som är en del i handlingsplanen och 

arbetar aktivt med frågorna inom ramen för handlinsplanen, bland annat 

genom att utbilda personal i Första hjälpen vid psykisk ohälsa. Förvaltningen 

har för avsikt att ytterligare intensifiera arbetet och sprida det till fler 

målgrupper.  

Förvaltningen förordar därför en förlängning av handlingsplanen till 2022.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-02-26 

Protokollsutdrag § 7 förlängning regional handlingsplan psykisk hälsa -2022 

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 

Bilaga 3 Förlängning av reg. handlingsplan psykisk hälsa      
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 Socialnämnden 

Förlängning av regional handlingsplan för psykisk 
hälsa i Västra Götaland, 2018-2022 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom den regionala 

handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland, 2018 – 2022.       

Sammanfattning  

Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan 

huvudmännen på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en 

förutsättning för de statsbidrag som lämnats genom de årliga 

överenskommelser som görs mellan Regeringen och SKR inom 

område psykisk  hälsa.  

 

2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för 

psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i 

samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra 

Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan. Handlingsplanen 

syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med 

att främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att minska den 

psykiska ohälsan.  

 

2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete 

och handlingsplanen föreslås därför förlängas t o m 2022. 

Bedömningen var att målen är fortsatt aktuella och det är nu arbetet 

börjar göra skillnad.  

 

Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta 

ljus på områden där vi i Västra Götaland vill bli bättre. 

Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla våra gemensamma 

insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 

samverkan. För att undvika glapp i samverkan och säkerställa att det 

finns gemensamma mål och strategier efter 2022 behöver ett parallellt 

arbete med att utarbeta en handlingsplan för 2023 och framåt påbörjas. 
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I december beslutade direktionen för Skaraborgs kommunalförbund att 

ställa sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk 

hälsa i Västra Götaland 2018–2022 och rekommendera kommunerna 

att ta beslut om handlingsplanen. 

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen är positiv till handlingsplanen för psykisk hälsa och ser 

ett värde i att det finns en gemensam grund och gemensamma mål för hela 

Västra Götalandsregionen. 

Socialförvaltningen har bland annat antagit den regionsgemensamma 

handlingsplanen för suicidprevention, som är en del i handlingsplanen och 

arbetar aktivt med frågorna inom ramen för handlinsplanen, bland annat 

genom att utbilda personal i Första hjälpen vid psykisk ohälsa. Förvaltningen 

har för avsikt att ytterligare intensifiera arbetet och sprida det till fler 

målgrupper.  

Förvaltningen förordar därför en förlängning av handlingsplanen till 2022.      

 

 

 

 

 

Eva Olofsson 

bitr. socialchef 
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Innehåll

Bakgrund
År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) överenskommelsen “Stöd 
till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka 
kommuner och regioner i arbetet med att främja 
psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska 
den psykiska ohälsan. Huvudmännen får ekonomiskt 
stöd för att stärka och utveckla sina insatser inom 
området och för det gemensamma arbetet att ta 
fram regionala handlingsplaner.

Denna handlingsplan är gemensam för  Västra 
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via 
kommunalförbunden och  VästKom samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och  Västra 
Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är 
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Förlängd handlingsplan

Uppföljning av handlingsplanen 2019 visade att målen 
fortfarande är aktuella. Därför har den länsgemensamma 
styrgruppen rekommenderat huvudmännen att förlänga 
handlingsplanen till och med 2022. 

Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera 
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och 
prioriteringar fortsätter som tidigare.

Förändringarna
Sex indikatorer har tillkommit. De nya indikatorerna 
är markerade i i dokumentet med “NY!”. Några av 
de länsgemensamma aktiviteterna har slutförts vilket 
framgår under respektive aktivitet. 

Tre indikatorer har utgått: Antal personer med missbruk 
och/eller beroende utskrivna enligt LVM, Undvikbara 
slutenvårdstillfällen och Standardiserade bedömningsmetoder 
för föräldraförmåga. 

Förlängd! 
Med mindre justeringar

www.vardsamverkan.se/ 
handlingsplanpsykiskhalsa
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Vi sätter ljus på skavet
Den mänskliga rättigheten till bästa uppnåeliga fysiska 
och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor, 
verkar och vistas i  Västra Götaland. Samverkan över 
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en 
förutsättning för att uppnå detta. 

Anställda och politiker inom regionens alla delar och 
i alla kommuner gör sitt bästa – det tas fram planer, 
det satsas, det följs upp och det utvecklas.  Var och 
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra, men i 
mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska 
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi 
dem för att istället se till den enskildes behov.  Vi vet 
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte 

åt om vi befinner oss i stora Göteborg, i något mindre 
Skövde eller i lilla Dals-Ed. I arbetet med att ta fram 
handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera 
och sätta ljus på områden där det skaver extra mycket, 
där vi alla vill åt samma håll, där alla måste bidra och 
göra det samtidigt. 

Syfte med handlingsplanen
Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer 
för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli 
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en 
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med 
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan.

Process för framtagande 
Organisation
Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans så
att alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt –
strävar åt samma håll ställer krav på gemensamma
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de
49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns
sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan. 

År 2017 förändrades sammansättningen och 
gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). Deltagare i VVG är en representant från 
varje huvudman (kommun och region) utsedda via 
delregional vårdsamverkan. Uppdraget är att identifiera 
gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling, 
stödja samordning och skapa förutsättningar för länets 
utveckling inom välfärdsområdet.

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för
handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgruppen ska följa
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens
delar och ansvara för återrapportering såväl till VVG
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna.
I styrgruppen finns representanter från de sex
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri,
primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social 
hållbarhet. Styrgruppen leds av representanter från 
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård.

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred
front med deltagande tjänstemän från kommun och
region från samtliga vårdsamverkansområden i syfte
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners,
brukarföreträdare, representanter från HBTQ-
communityt och nationella minoriteter.

Fokusområden 
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa 
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa 
anges även i den nationella överenskommelsen och 
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga 
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja 
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda 
effektiva insatser till de som drabbats. 

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet 
med framtagandet av handlingsplanens mål och 
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för 
varje fokusområde.

 Förbyggande och främjande arbete 

 Tillgängliga tidiga insatser

 Enskildas delaktighet och rättigheter

 Utsatta grupper

 Ledning, styrning och organisation
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Genomförande  
Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande 
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det 
ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala 
och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En 
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar 
till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader 
som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans 
med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och 
brukarföreträdare på lokal nivå. 

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen 
för några av målen.

Uppföljning
Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen. 
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har 
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att 
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer 
och resultat, och därigenom stimulera och initiera 
förbättringsarbete.

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en
användarmanual och ett excel-ark för
baslinjemätning. Dessa finns att hämta på
www.vardsamverkan.se. Här publiceras också 
resultatet av de årliga uppföljningarna. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland
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1. Förbyggande och främjande arbete 

2. Tillgängliga tidiga insatser

Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen.
• Antal suicidförsök i befolkningen.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet
• Länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention ska tas fram i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens uppdrag.

 Framtagen 2020: Det goda livet i 
Västra Götaland – Handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025.

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få 
rätt vård och stöd

Mål 
1.1

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv. 
Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och 
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas 
genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om 
att tidigt uppmärksamma varningssignaler, identifiera, ge stöd 
och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att 
utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid 
som en utväg.

Indikatorer
• Aktuella rutiner för samordning inom 

äldreomsorgen.
• Förskrivning av antidepressiva läkemedel i 

befolkningen.
• NY! Andel äldre med äldreomsorg som 

har besvär av ängslan, oro eller ångest.

Mål  
2.1 

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och 
psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre 
personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen 
lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som 
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det 
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade 
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap, 
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk 
ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få 
rätt vård, stöd och behandling.

Fokusområden och mål för vuxna
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Personer som har behov av samordnade 
insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen.
• Uppföljning av SIP i befolkningen.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Vid behov revidera den länsgemensamma 

riktlinjen och stödmaterialet för SIP. 
 Revidering genomförd 2020.

• Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan 
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för 
SIP till Styrgrupp IT i  Väst (SITIV). 

 Digital SIP finns i IT-stödet SAMSA.
• Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet 

med SIP – hur blir det för den enskilde?
 Rapport framtagen: “Jag lever mitt liv mellan 

stuprören” Brukarrevision av Samordnad 
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och 
region ska upprätta en samordnad individuell plan 
(SIP) när en person har behov av insatser från båda 
huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får 
sina behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar 
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning 
mellan verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska vara delaktiga  
i utvecklingsarbete

Indikatorer
• Systematiskt samarbete med 

brukarorganisationer.

Mål  
3.2 

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att 
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet 
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en 
hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional, 
regional och nationell nivå och varje insats behöver 
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av 
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka 
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är. 

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip
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Personer med missbruk, psykisk ohälsa 
och/eller komplex problematik ska få 
integrerade insatser

Mål  
4.2

5. Ledning, styrning och organisation

Invånare ska få tillgång till evidensbaserade 
metoder inom vård, stöd och behandling 

Indikatorer
• Standardiserade bedömningsmetoder 

inom missbruk- och beroendeverksamhet.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av alkoholmissbruk.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av drogmissbruk.
• Ny! Rekommenderad behandling vid 

psykiatriskt tillstånd.

Länsgemensam aktivitet
• Inrättande av regionalt resurscentra för 

psykisk hälsa.

Mål  
5.1

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd 
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för 
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som 
finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta 
vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder 
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent 
av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna 
genom att satsa på de metoder som gör störst nytta. Det 
finns nationella riktlinjer för målgrupper som är gemensamma 
för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka 
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och 
omsorg bör satsa på. 

Indikatorer
• Case management till personer med psykisk 

sjukdom.
• Aktuella rutiner för samordning inom 

socialtjänsten.

Länsgemensam aktivitet
• Uppföljning av delregionala/lokala 

tillämpningar av “Överenskommelse om 
samarbete mellan  Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i  Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk”. 

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en 
väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med två eller 
flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får vård och 
behandling parallellt och samordnat.  Vård- och stödinsatser från 
olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras 
för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att 
förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till 
undvika slutenvård.

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt 
bemötande i kontakterna med kommunerna och 
regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.
• Ny! Andel äldre med äldreomsorg som 

uppger att de brukar bli bra bemötta av 
personalen.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få 
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress 
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer 
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, 
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga 
rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar individer i 
enskilda möten ska också öka.
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Alla elever ska lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg

Indikatorer
• Andel elever som fullföljt 

gymnasieutbildningen inom tre år.
• Andel elever utan godkända betyg från åk 9.
• Andel elever med betydande frånvaro från 

skolan.

Mål 
1.2

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa 
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet 
i  Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning 
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv. 
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges 
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att 
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan. 

Fokusområden och mål för barn och unga

1. Förbyggande och främjande arbete 

Indikatorer
• Manualbaserad insats för föräldrastöd.
• Ny! Föräldraprogram om alkohol och 

droger i grundskolan.

Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets 
hela uppväxt 

Mål 
1.1

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna 
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort. 
Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd 
utifrån sina och barnens behov när det behövs.  Det kan gälla 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med 
psykisk ohälsa och/eller missbruk. Verksamheter som arbetar 
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda 
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år. 
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2. Tillgängliga tidiga insatser 

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt 
insatser i rätt tid

Förebygga och uppmärksamma bruk av 
alkohol och narkotika bland unga 

Indikatorer
• Barn och unga med psykiatrisk diagnos 

som vårdats i slutenvård.
• Standardiserade bedömningsmetoder 

för utredning av missbruk.
• Ny! Andel barn och unga som får en 

första bedömning vid BUP inom 30 
dagar. 

• Ny! Andel barn och unga som fått 
bedömning och vård för psykisk 
ohälsa/sjukdom på en vårdcentral.

Indikatorer
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i åk 9.
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i gymnasiet år 2.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i åk 9.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i gymnasiet år 2.

Länsgemensam aktivitet
• Sammanställa kunskap och ta fram 

ett regionalt inriktningsdokument 
för integrerade verksamheter/
mottagningar för unga.

 Framtaget 2020: Länsgemensamt 
inriktningsdokument för regionen 
och kommunerna i Västra Götaland 
för Organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende.

Mål  
2.1 

Mål  
2.2 

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra 
utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som “första 
linjen” är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först 
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn 
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska 
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykiska 
hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgår 
från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper 
barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga 
problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn 
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp.

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott 
vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos 
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar 
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med 
individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och 
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommande/
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk 
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt 
med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan 
behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att 
tidigt identifiera dessa unga. 
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip

Barn och unga som har behov av 
samordnade insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år. 
• Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Revidering av  Västbus riktlinjer och 

stödmaterial.
 Överenskommelse om samverkan för 

barn och ungas hälsa fastställs 2020.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region 
ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en 
person har behov av insatser från båda huvudmännen. 
I  Västra Götaland finns från 2020 en överenskommelse 
om samverkan för barn och ungas hälsa. I den har tidigare 
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan 
verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i 
utvecklingsarbete

Indikator
• Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.Mål  

3.2 

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för 
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn 
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs 
på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje 
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga 
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som 
möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera 
vad god kvalitet är. 
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5. Ledning, styrning och organisation

Nollvision om suicid i Västra Götaland
Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen 0-19 år.
• Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter
• Länsgemensam handlingsplan för suicidpreven-

tion ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyn-
dighetens uppdrag.

Framtagen 2020:  Det goda livet i Västra  
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025.

• Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg 
(SPISS).

Mål  
5.1

I flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna 
och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt 
liv. I  Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per 
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går 
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk 
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med 
förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid 
så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad 
samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i  Västra 
Götaland ska behöva se suicid som en utväg. 

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva 
negativt bemötande i kontakterna med 
kommunerna och regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal 
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a 
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras 
till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell 
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen 
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det 
påverkar unga i enskilda möten ska också öka.
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       BILAGA  4 
       2021-02-05 
 

            Förbunddirektionen  
 
 
 

 
 
 
 

Förlängning av regional handlingsplan psykisk 
hälsa 2018-2022 
 
 
Bakgrund 
 
Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan 
huvudmännen på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en 
förutsättning för de statsbidrag som lämnats genom de årliga 
överenskommelser som görs mellan Regeringen och SKR inom område 
psykisk  hälsa.  
 
2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för 
psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan 
mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) 
inom ramen för vårdsamverkan. Handlingsplanen syftar bland annat till att 
stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och 
gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan.  
 
2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete och 
handlingsplanen föreslås därför förlängas t o m 2022. Bedömningen var att 
målen är fortsatt aktuella och det är nu arbetet börjar göra skillnad.  
 
Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta 
ljus på områden där vi i Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen 
skapar en grund för att utveckla våra gemensamma insatser med tidig 
samordning och sömlösa vårdövergångar samt god samverkan. För att 
undvika glapp i samverkan och säkerställa att det finns gemensamma mål 
och strategier efter 2022 behöver ett parallellt arbete med att utarbeta en 
handlingsplan för 2023 och framåt påbörjas. 
 
Ärendet 
 
Förlängning av den regionala handlingsplan som lett arbetet inom område 
psykisk ohälsa i  delregionalt vårdsamverkansarbete i Skaraborg 2018-
2020. Handlingsplanen innehåller 15 mål fördelade på barn/unga och 
vuxna. Den förlängning av handlingsplanen som arbetats fram  följer den 
föregående då målen fortsatt bedöms vara aktuella och då arbetet bedöms 
börja göra skillnad. Årliga uppföljningar av handlingsplanen görs av dett 
fristående företaget Lumell Associates. 
 



Styrgrupp psykisk hälsa (regional styrgrupp under Vårdsamverkan Västra 
Götaland) arbetar fram handlingsplan, förslag till fördelning av medel och 
medföljande uppdrag. Det handlar på regional nivå om uppdrag för 
brukarinflytande, suicidprevention, samsjuklighet, integrerat arbete och 
SIP. Delregionalt har uppdragshandlingar och fördelning av medel 
resulterat i arbete enligt nedanstående figur i vårdsamverkan Skaraborg. 
Förutom arbete inom ramen för vårdsamverkan har uppdrag och medel 
också tilldelats kommunsidan för pågående arbete med suicidprevention.  
 
 

 
 
 
Beredning 
                          
201015: Den länsgemensamma styrgruppen för handlingsplan psykisk 
hälsa ställer sig bakom en förlängning av handlingsplanen.  
 
201106: SRO ställer sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan för 
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 samt överlämnar 
handlingsplanen till huvudmännen för beslut. 
 
201122: VästKoms styrelse ställer sig bakom förlängning av Handlingsplan 
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022 samt rekommenderar 
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1 Bakgrund 

Föreskriften (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete gäller för samtliga 

verksamheter som styrs av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Föreskriften består av bestämmelser 

om hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas och dokumenteras, vilket för SoL och LSS 

innefattar en årlig kvalitetsberättelse. För vårdgivare enligt HSL ställer föreskriften utökade krav på 

patientsäkerhetsberättelsen som ska upprättas senast den 1 mars varje år enligt patientsäkerhetslagen.  

I Falköping redovisas kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse tillsammans i en samlad 

kvalitets- och patientssäkerhetsberättelse.  Den innehåller uppföljning av arbetet med kvalitet och 

patientsäkerhet under året samt planering inför kommande år. 

2 Struktur 

2.1 Övergripande mål och strategier 

Socialnämnden följer upp och arbetar aktivt med två av kommunens övergripande mål. Förvaltningen 

har valt att inte använda förvaltningsövergripande indikatorer eller delmål. Emellertid arbetar 

respektive enhet med för dem lämpliga sådana. Vad målen innebär i socialnämndens verksamheter 

beskrivs nedan. 

2.1.1 Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

Socialnämnden kan konstatera att ett fortsatt omfattande och i vissa fall ökat behov hos framför allt 

individ- och familjeomsorgens målgrupper visar på att det fortfarande finns mycket att göra inom 

ramen för målet.  I många fall krävs samverkan med andra delar av kommunens förvaltningar, då 

socialförvaltningen i sig inte har resurser att hantera all social utsatthet. Det inflöde som 

socialförvaltningens verksamheter har speglar hur väl samhället fungerar i stort. Därav är möjlighet till 

lösningar inte bara många i sig, utan också hela kommunens ansvar. Genom god samverkan inom 

kommun och förvaltning samt med civilsamhället kan skyddsnät skapas runt den enskilde. Med tidiga 

insatser i samarbete med den som berörs kan förändringar ske som håller över tid. Ett långsiktigt 

arbete kan även bryta ett eventuellt socialt arv, vilket i sig kan leda till minskat lidande och därigenom 

också minskade kostnader för social omsorg och stöd. Av denna anledning är det av stor vikt för 

socialnämndens uppdrag att förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping skapas. På grund av 

pandemin och de effekter denna haft både avseende isolering, permitteringar och social distans har 

människors utsatthet förstärks under året.   

Socialnämnden har ett riktat fokus på förebyggande arbete och ett tydligt barnperspektiv i 

verksamheterna.  

2.1.2 Skapa förutsättningar för att kvalitén inom verksamheten ska öka 

Den starkaste styrningen av socialnämndens verksamheter utgår från nationella lagar och krav, framför 

allt vad gäller SoL, LSS och HSL. Där definieras kvalitet som uppfyllelse av de krav och mål som 

gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter på socialtjänstens område. Eftersom 

nationella författningskrav förändras över tid måste verksamheten också utvecklas och anpassas efter 

dessa.  
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Den enskilde ska uppleva att den sociala omsorgen och hälso- och sjukvården fungerar, är trygg, säker 

och av god kvalitet. Den enskilde och dennes anhöriga/närstående ska därtill uppleva att personalen 

har tillräckliga kunskaper inom sitt verksamhetsområde och att de behov som den enskilde har 

tillgodoses på ett så bra sätt som möjligt. En god kvalitet i verksamheten innebär också rättssäker 

handläggning, insatser som uppfyller biståndsbeslutens mål samt att hög patientsäkerhet upprätthålls. 

Utifrån författningskraven åligger det verksamheten att ständigt arbeta med förbättringsarbete så att 

kvaliteten ökar i verksamheten, vilket kan göras på flera nivåer i förvaltningen. På så vis kan 

förutsättningar för att kvaliteten i verksamheten ska öka hela tiden vara levande i verksamheterna. I 

samarbete med den enskilde kan verksamheterna finna de mest ändamålsenliga insatserna och 

åtgärderna och också säkerställa att de genomförs på det sätt som är bäst anpassat till varje individ.  

2.2 Organisation och ansvar 

1.1.1 Socialnämnden  

Socialnämnden utgör vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen och ansvarar för att det finns ett 

ledningssystem för verksamheten som bedrivs enligt HSL, SoL och LSS. Ledningssystemet ska 

användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd av 

ledningssystemet ska socialnämnden planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 

verksamheten. 

Socialnämnden i Falköpings kommun har det övergripande ansvaret för att verksamheten håller god 

kvalitet samt att den hälso-och sjukvård som erbjuds inom ansvarsområdet uppfyller hälso- och 

sjukvårdslagens krav på god vård och patientsäkerhet. Ansvaret enligt HSL regleras av hälso- och 

sjukvårdsavtalet i Västra Götaland.  

1.1.2 Verksamhetschef/socialchef  

Verksamhetschef/socialchef har delegation från nämnden och har det övergripande ansvaret för;  

 att vård och omsorg bedrivs utifrån lagar, föreskrifter, riktlinjer och för verksamheten 

fastställda rutiner  

 att se till att resursanvändning och bemanning är optimal för att uppnå god och säker vård  

 att bedriva ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

 att anmäla hälso- och sjukvårdspersonal som utgör en patientsäkerhetrisk till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) 

 med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 

verksamheten 

1.1.3 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har, tillsammans med verksamhetschefen för kommunens 

hälso- och sjukvård, ansvar för; 

 att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för 

ledningssystemet 

 att bevaka att hälso- och sjukvårdens kvalitet och säkerhet upprätthålls.  
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 att planera och styra hälso- och sjukvårdsuppdraget enligt HSL samt att följa upp, kontrollera, 

dokumentera och redovisa uppdraget till nämnd.  

 att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada 

 att på delegation från nämnden göra anmälan enligt lex Maria till IVO om händelser som har 

medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada 

 att upprätta patientsäkerhetsberättelse 

1.1.4 Socialt ansvarig samordnare (SAS) 

Den socialt ansvariga samordnaren har tillsammans med socialchefen ansvar för; 

 att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för 

ledningssystemet 

 att bevaka att kvaliteten i verksamheten enligt SoL och LSS upprätthålls 

 att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra ett 

missförhållande 

 att i samråd med biträdande socialchef/socialchef och på delegation från nämnden göra 

anmälan enligt lex Sarah till IVO om händelser som har medfört eller hade kunnat medföra ett 

allvarligt missförhållande 

 att upprätta kvalitetsberättelse 

1.1.5 Avdelningschef 

Avdelningschefen har ett helhetsansvar för sitt specifika verksamhetsområde. Ansvaret innebär;  

 att genomföra riskanalyser inför större förändringar i verksamheten så som organisatoriska 

förändringar, byte av/förändrade behandlingsmetoder, medicinteknisk utrustning m.m. 

 att ansvara för att mål formuleras för verksamheten och att dessa nås 

 att svara för uppföljning och analys av verksamheten så att förbättrande åtgärder kan vidtas 

 att det finns den personal och utrustning som krävs 

 att personalen inom verksamheten har kännedom om gällande författningar, riktlinjer, rutiner 

och att dessa följs 

 att medarbetarna får adekvat introduktion och fortsatt kompetensutveckling 

1.1.6 Enhetschef 

Enhetschefen ansvarar för; 

 att se till att ledningssystemet, rutiner och riktlinjer är kända på enheterna och tillämpas i 

verksamheterna 
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 att ny personal har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på 

verksamheten 

 att personalen får den introduktion som krävs för att utföra ålagda uppdrag 

1.1.7 Handläggare 

Handläggare i socialnämndens verksamheter ansvarar för att; 

 följa de författningskrav som gäller för aktuellt handläggningsområde 

 följa ledningssystemet och de riktlinjer samt rutiner som fastställts av socialförvaltningen  

 aktivt medverka i och bidra till utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet som är en 

integrerad del i den dagliga verksamheten 

 uppmärksamma och rapportera avvikelser enligt fastställd rutin 

1.1.8 Legitimerad personal och omvårdnadspersonal  

Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att hälso- och sjukvården följer vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Alla anställda som utför hälso- och sjukvård är skyldiga att bidra till att hög patientsäkerhet 

upprätthålls. 

Omvårdnadspersonal som utför delegerade uppdrag efter att ha erhållit delegering av legitimerad 

personal är hälso- och sjukvårdpersonal. De har därmed det särskilda yrkesansvaret som följer av att 

arbetsuppgifterna tillhör verksamhetsområdet hälso- och sjukvård. 

Legitimerad personal och omvårdnadspersonal ansvarar för att; 

 följa de riktlinjer och rutiner som styr hälso- och sjukvården och socialtjänsten och som 

fastställts av socialförvaltningen  

 aktivt medverka i och bidra till utveckling av det systematiska kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbetet som är en integrerad del i den dagliga verksamheten 

 uppmärksamma och rapportera avvikelser enligt fastställd rutin 

2.3 Samverkan för att förebygga vårdskador och missförhållanden 

Under året har förvaltningen i sin helhet utvecklat sin förmåga att använda digitala lösningar vid olika 

typer av samverkan. Detta har stärkt samarbetet både internt och externt.  

En kontinuerlig och strukturerad samverkan, både intern och extern, är en förutsättning för att 

patientsäkerheten ska kunna säkras. Den interna samverkan sker som en naturlig del mellan 

professionerna. Bland annat finns en rutin för teamarbete inom äldreomsorgen. Diverse 

tvärprofessionella arbetsgrupper finns upprättade där behov särskilt har uppdagats; bland annat för 

palliativ vård, dokumentation och demens. Vidare hålls samverkansmöten mellan olika professioner, 

såsom mellan enhetschefer inom HSL och enhetschefer inom avdelning äldreboende respektive 

avdelning hemtjänst. Dessa har hållits en gång per månad för att stärka det gemensamma arbetet kring 

brukare, arbetssätt, metoder och processer. Även samverkan mellan förvaltningens sjuksköterskor har 
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under året stärkts. Psykiatrisjuksköterskornas lokalisering har flyttats till Sankt Olofsgatan 11, vilket 

stärkt samarbetet med övriga sjuksköterskor som har sina kontor där.  

En viktigt lokal samverkan som mer konkret påverkar patientsäkerheten är den som den kommunala 

hälso- och sjukvårdens representanter har med vårdcentralscheferna inom Falköpings kommun. I detta 

forum behandlas frågor rörande gränssnittet mellan kommun och primärvård. Den externa samverkan 

sker på många nivåer och i många olika konstellationer.  

MAS-funktionen har samverkan som en viktig del i sitt uppdrag och MAS Falköping finns 

representerad i diverse samverkanssammanhang såsom MAS-nätverk (lokalt, delregionalt och 

regionalt), Vårdsamverkansgrupp för psykisk hälsa/missbruk/beroende för vuxna, regionalt och 

nationellt råd för Vårdhandboken med mera. SAS-funktionen sitter med i en strategisk 

utvecklingsgrupp som Skaraborgs kommunalförbund driver på uppdrag av Skaraborgs socialchefer 

och ingår även i ett nätverk för SAS.  

2.4 Den enskildes och närståendes delaktighet  

I så stor utsträckning som möjligt ska socialt arbete och hälso- och sjukvårdsarbete utformas och 

genomföras tillsammans med den enskilde. Arbetet ska bygga på respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet. Projekt genomförandeplan i mobilen inom hemtjänsten där 

brukarens kontaktperson tillsammans med brukaren skapar genomförandeplanen har under året 

upplevts positivt för både delaktighet och kvalitet. Genom att bland annat inkludera den enskilde och 

dennes närstående vid upprättandet av genomförandeplaner och samordnad individuell plan (SIP) 

skapas delaktighet vilket kan skapa trygghet hos dessa. I den utsträckning det varit möjligt har 

hemtjänstens fokus legat på att förbättra kvaliteten på genomförandeplanerna. Användningen av SIP är 

ett bra sätt för den enskilde att få en sammanhållen vård och omsorg från flera deltagande 

samverkansparter. Delaktighet brukar skapas för brukare och deras närstående genom så kallat 

”brukarråd”, som i vanliga fall hålls på äldreboende. Där finns möjlighet att framföra synpunkter och 

ha en dialog med personalen på äldreboendet. På grund av covid-19 har dock detta inte varit möjligt. 

Även arbetet med kvalitetsregistret och teamträffar pausades från mitten av våren till hösten. Arbetet 

startades upp på grund av att det blev svårt för professionerna att förmedla den information som 

behövdes för att kunna ge rätt vård i rätt tid.  

Enligt patientlagen (2014:821) 5 kap. 1-3 §§ ska hälso- och sjukvården, så långt det är möjligt, 

utformas och genomföras i samråd med patienten. Har en patient önskemål om och förutsättningar att 

kunna utföra vissa delar av sina vård- och behandlingsåtgärder ska detta beaktas. Patientens närstående 

ska också få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården, om det är 

lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta. Bland annat har 

utvecklingsarbetet med Evondos, en läkemedelsrobot, har ökat självständigheten både för anhöriga 

och patienten eftersom de kan sköta läkemedelshanteringen på egen hand på ett tryggt och säkert sätt.  

Någon brukarundersökning på IFO har inte genomförts, då förutsättningarna varit begränsade utifrån 

covid-19. Brukarundersökningen gällande äldreomsorgen har dock genomförts. Resultaten från den 

beskrivs i kapitel 8. Kommunens vuxenboende (Vbo) startade den 1 januari 2020 med att låta klienter 

utvärdera sin vistelse på boendet. Deras synpunkter syftar till att vara ett internt arbetsinstrument för 

att arbeta med kvalitetssäkring av verksamheten och att ge brukare möjlighet att ge förslag till 

förbättringar kring verksamheten. En sammanställning från denna utvärdering återfinns i kapitel Fel! 

Hittar inte referenskälla..  
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Arbetet med närstående har intensifierats, då det under året varit ett högt tryck på stöd från 

kommunens anhörigsamordnare. Närstående har gjorts delaktiga i bland annat två anhöriggrupper som 

erbjuds anhöriga till närstående med beroendeproblematik (alkohol, narkotika, spel). Dessa grupper 

arbetar med det manualbaserade materialet CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family 

Training). I gruppen får deltagaren möjlighet att dela sina erfarenheter och tankar med andra som 

befinner sig i liknande situation och får lära sig färdigheter för hur den egna livsstilen kan förändras 

för att öka sitt välbefinnande. Huvudmålen i CRAFT är att förbättra den anhöriges välmående 

(känslomässigt, fysiskt och relationsmässigt), förbättra relationer mellan familjemedlemmar, 

minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger och engagera närstående att påbörja 

behandling.  

Två anhöriggrupper har hållits under året för anhöriga till personer med neuropsykiatriska diagnoser 

(NPF). I dessa grupper har anhöriga som befinner sig i en liknande situation träffats för att utbyta 

erfarenheter och få stöd. Grupperna har skett i studiecirkelform i samverkan med Studieförbundet 

Vuxenskolan Falköping. En samtalsserie har också genomförts för mor- och farföräldrar som har 

barnbarn med NPF.  Denna samtalsserie har bestått av tre tillfällen och är ett samarrangemang mellan 

Skara och Falköpings kommuns anhörigsamordnare. I denna grupp får mor och farförälder möjlighet 

att träffa andra i en liknande situation, får kunskap om olika diagnoser samt möjlighet att ventilera 

tankar och känslor. Vid två tillfällen i serien är specialpedagog Catharina Svensson från Falköpings 

kommun inbjuden. Hon ger deltagare information kring olika funktionsvariationer samt tankar och tips 

om olika strategier och verktyg för lågaaffektivt bemötande. Även föreningen Attention bjuds in och 

gruppen får då träffa och ställa frågor till en mamma som har barn med NPF.  

2.5 Personalens rapporteringsskyldighet 

Alla som arbetar inom verksamheter enligt SoL eller LSS har en skyldighet att rapportera 

missförhållanden eller risk för missförhållanden inom verksamheten. Rapporterna ska dokumenteras 

och utredas och vid behov ska åtgärder vidtas.  Motsvarande skyldighet att rapportera vårdskador och 

risker för vårdskador finns för hälso- och sjukvårdspersonalen (sjuksköterska, arbetsterapeut, 

fysioterapeut och delegerad omvårdnadspersonal) angående händelser som medfört eller skulle kunnat 

medföra vårdskada.  

Avvikelser rapporteras, med undantag från verksamheterna inom IFO, digitalt i verksamhetssystemet. 

Avvikelser ställs till enhetschef som tillsammans med patientansvarig sjuksköterska (PAS) eller andra 

relevanta professioner ska bedöma allvarlighetsgraden och agera utifrån detta. Allvarliga skador eller 

missförhållanden rapporteras oftast även muntligt direkt till aktuell enhetschef samt till MAS eller 

SAS. Detta för att säkerställa att omedelbara åtgärder vidtas. Avvikelser som av enhetschef bedöms 

med allvarlighetsgrad 3 och 4 ställs till SAS respektive MAS, som utreder, analyserar och bedömer 

om händelsen ska anmälas till IVO (lex Sarah/lex Maria). Fortlöpande sammanställningar under året 

görs och analyseras av enhetscheferna. Inkomna avvikelserapporter ska tillsammans med klagomål 

och synpunkter sammanställas och analyseras för att se om det finns mönster eller trender som 

indikerar brister i verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet. Sammanställningar på 

förvaltningsövergripande nivå görs och presenteras för socialnämnden i samband med kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelsen. 

2.6 Klagomål och synpunkter 

Klagomål och synpunkter inkommer via kommunens synpunktshantering samt via Patientnämnden 

och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Dessa analyseras och åtgärdas samt svaras på av berörda 
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ansvariga. Avvikelser gällande hur 

kommunens hälso- och sjukvård fungerar 

inkommer också från primärvård samt från 

sjukhusen. Dessa tas emot av MAS som 

registrerar dem, skickar dem vidare för 

analys och bearbetning till berörd chef samt 

återkopplar till verksamheten som skickat 

avvikelsen. 

Om synpunkter och klagomål inte hanteras 

och åtgärdas riskerar de att leda till 

avvikelser i verksamheten. Avvikelser som 

inte hanteras riskerar i sin tur att leda till missförhållande, risk för missförhållande eller vårdskada (se 

figur 1).  

2.7 Egenkontroll 

I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att göra bedömningar av om det finns risk för händelser som 

skulle kunna innebära brister i verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet. Genom egenkontroll och 

analys av avvikelser görs fortlöpande bedömningar om det finns risk för att händelser skulle kunna 

inträffa som kan medföra brister i verksamheten. Ansvariga för detta är avdelningschef, MAS, SAS 

och enhetschefer. Handboken för patientsäkerhetsarbete ”Riskanalys och händelseanalys” utgiven av 

Socialstyrelsen används som arbetsmetod. Under året har arbetet kring nämndens internkontroll varit 

begränsad på grund av covid-19. Inget utvecklingsarbete har genomförts utan arbetet har begränsats 

till en genomgång av riskerna och att genomföra kontrollerna. Arbetet har hållits samman av SAS och 

ekonom. Utfallet av kontrollerna har överlag varit goda och inga allvarliga brister har funnits. 

Förvaltningen inkluderar egenkontrollen i internkontrollen.  

Exempel på egenkontroller som utförs rörande patientsäkerheten redovisas nedan.  

Egenkontroll Omfattning Källa 

Basala hygienrutiner och 

klädregler 

Rekommenderat en gång per 

år 

Självskattningsformulär 

Hygienronder Rekommenderat 

en gång per år 

Protokoll från Vårdhygien Skaraborg 

Kontroll av 

värmedesinfektorer  

en gång per år Protokoll från Magnetud AB som utför 

kontrollerna  

Trycksår en gång per år PPM via Senior alert 

Patientens klagomål och 

synpunkter 

två gånger per år Patientnämnden, IVO, 

synpunkterhanteringssystemet 

Oplanerade transporter till 

sjukhus  

en gång per år  MAS-nätverket ordnar med protokoll 

 

  

 

Lex Sarah 

Lex Maria 

Avvikelser 

Synpunkter och klagomål 

Figur 1 - Beskrivning av den konsekvens en brist som inte 

hanteras i verksamheterna kan få.  
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3 Process 

3.1 Exempel på åtgärder för ökad kvalitet och patientsäkerhet  

Nedan ges exempel på olika förbättringsåtgärder som verksamheten vidtagit under året i syfte att få en 

ökad kvalitet och stärkt patientsäkerhet.  

3.1.1 Arbetsplanering  

o Hemtjänsten har införskaffat personbundna tjänstemobiler och har under året övergått till 

tvåfaktorsinlogg feitians gällande tidsregistrering och planeringsverktyg. Feitians är en slags 

tagg/chipp som används för att logga in i sin tjänstemobil för att få tillgång till sina 

arbetsuppgifter på aktuellt arbetspass. Syftet är att skapa tvåfaktorsinlogg då personalen först 

slår in en personbunden kod och sedan lägger sin personbundna feitiens på mobilen för att 

komma åt planeringen. Alla medarbetare i hemtjänsten har således erhållit en egen feitan. 

o Så kallat ”brukarmeddelande” har införts inom hemtjänsten för att öka patientsäkerheten 

genom att mobilen påtalar risk för hot och våld/ eller misstanke om alternativt bekräftad smitta 

hos brukaren. När personalen loggar  in på en brukares besök i sin tjänstemobil (intraphone) 

kommer ett meddelande upp för att påtala viktig information som gäller vid besök hos 

brukaren. Meddelandet kan exempelvis vara ”Misstänkt bekräftad covid-19 – OBS! Använd 

extra skyddsutrustning” och liknande information. 

o Tre dialogforum har genomförts med representanter från sjuksköterskeorganisationen och 

rehab kring HSL-organisationen. Syftet var att se över hur framtidens utmaningar kan mötas på 

bästa sätt organisatoriskt genom att bättre nyttja den kompetens som finns i arbetet över 

verksamhetsgränserna inom förvaltningen. Ett arbete har också gjorts med sjuksköterskorna i 

förvaltningen i frågan att tänka hela verksamheten och att alla är anställda som sjuksköterskor i 

hela kommunen. 

o För att underlätta för ny personal har avdelning äldreboende skapat en introduktionsportal på 

Falnet för att underlätta och påminna om olika delar i introduktionen av ny personal. I denna 

portal finns även flera utbildningar som kan göras via webben.  

3.1.2 Kartläggning och revidering av processer 

o Processer kring arbetet med basala hygienrutiner och använding av skyddsutrustning har 

aktualiserats på ett väldigt konkret sätt i samband med pandemin. 

o Processen att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter har under året reviderats. 

Delegeringsutbildningarna har genomförts, trots pandemin, då bedömning gjorts att detta är en 

viktig process för att kunna utföra hälso- och sjukvård på ett patientsäkert sätt.  

o Värdighetsgarantierna från egenregi hemtjänst har efter nämndsbeslut tagits bort då de inte 

längre har den effekt som avsågs vid framtagningen. Verksamheten har förbättrats och 

utvecklats mer än innebörden i värdighetsgarantierna, vilket innebär att de spelat ut sin roll.  
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o Ny rutin för teamträffar hemtjänst har arbetats fram tillsammans med gemensamma 

avdelningen. Enbart ett fåtal teamträffar hölls 2020, innan covid-19 bröt ut.  

o Processerna inom personlig assistans på avdelning funktionsnedsättning har under året 

uppdaterats.  

3.1.3 Dokumentation och handläggning 

o Implementeringen av nytt verksamhetssystem, Cambio Viva, har påbörjats under året och 

kommer fortgå 2021.  

o Arbetet med ledningssystemet för myndighetshandläggning har fortgått under året. Fokus har 

legat på handläggning på biståndsenheten som under året tagit fram och implementerat sitt 

dokumentstöd i ledningssystemet. Arbete med ledningssystemet har även påbörjats inom 

enheten Stöd och försörjning (SoF). Vidare har ledningssystemet kontinuerligt utvecklats och 

förfinats på implementerade enheter. Speciellt Vuxenenheten LSS har aktivt och kontinuerligt 

arbetat med systematiskt förbättringsarbete i ledningssystemet.  

o Under hösten färdigställdes en webbaserad dokumentationsutbildning avseende social 

dokumentation. Utbildningen är fördelad i fem moduler och har olika fokus utifrån 

ansvarsområde i verksamheten.  

3.1.4 Digitala verktyg 

o Användningen av digitala mötesverktyg såsom Skype, Google Meet, Microsoft Teams och 

Zoom har markant ökat sedan pandemins utbrott, vilket är ett resultat av att minska 

smittspridningen av covid-19. Detta har skett vid interna möten inom förvaltningen och mellan 

andra förvaltningar, likväl som mellan förvaltningen och externa parter.  

o Visning av lägenheter inför inflyttning på särskit boende har skett digitalt. Även ankomstsamtal 

vid inflyttning på särskilt boende och uppföljningar har skett digitalt, vilket underlättat för 

anhöriga att vara delaktiga oavsett vart de bor. Alla särskilda boenden har fått digital 

mötesutrustning i sina konferensrum.  

o Hemtjänsten har införskaffat surfplattor för att nyttja som verktyg i arbetet med brukares 

genomförandeplaner. 

o Hemtjänsten har införskaffat ”alkoskåp” för bilnycklar, vilket innebär att personal behöver vara 

nyktra för att få ut bilnycklar till tjänstebilarna. 

o Ett projekt har fortgått inom gemensamma avdelningen kring att införa digitala nyckelskåp i 

hela kommunen. 

o ”Tena-Identifi” har implementerats inom avdelning äldreboende. Detta är ett IT-baserat 

inkontinensmedel som stödjer utprovning av individuellt inkontinenshjälpmedel. Projektet 

pågår på en enhet och planer finns att fortsätta på fler enheter. 



14 

 

o Ett nytt avtal har under året tecknats om 20 licenser för en planeringsapp för delaktighet och 

självständighet kallad ”Wellbe”. Denna används inom gruppbostäderna på avdelning 

funktionsnedsättning. 

3.1.5 Samverkan för adekvata insatser i rätt tid 

o Ett utvecklingsprojekt som pågår inom området våld i nära relationer är familjevåldsteamet. 

Målgruppen för projektet är våldsutsatta vuxna och barn, barn som bevittnat/upplevt våld samt 

våldsutövare. Det huvudsakliga uppdraget är att utveckla ett konkret och effektivt internt 

samarbete mellan berörda enheter inom individ- och familjeomsorgen. Syftet är att skapa en 

effektiv och rättsäker myndighetsutövning och öka kvalitén i stöd och mottagande av familjer 

där våld förekommer. De handläggare som möter dessa familjer ska också kunna bli tryggare i 

sin yrkesutövning. Tydlig struktur och rutin kring ärendehanteringen kan skapa bättre 

förutsättningar för medarbetare att kunna agera och fatta välgrundade beslut i akuta situationer.  

Ett fåtal utsedda handläggare har gemensamt uppdraget att utveckla arbetet och skapa 

förutsättningar för ett närmre samarbete. I uppdraget ingår även att utveckla samarbetet med 

polis, åklagare, socialjour, barnahus samt hälso- och sjukvård i syfte att utveckla ett konkret 

och effektivt samarbete/samverkan mellan dessa instanser under handläggning och uppföljning 

av våldshändelser i familjer med barn utifrån ett barnrättsperspektiv. 

o Stärkt bemanning Dotorp fick ett avbrott i sitt arbete på grund av covid-19. Därtill slutade 

personal på socialförvaltningen, vilket gjorde att arbetet tappade styrfart. Rekrytering har gjorts 

för att tillsätta de två vakanta tjänsterna utan att lyckas. Ytterligare ett försök till rekrytering 

planeras.   

o Socialförvaltningen och kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) har tidigare arbetat 

med samverkansformer avseende målgruppen som uppbär försörjningsstöd. Då ingen 

minskning av försörjningsstödet skett flyttas SoF till KAF den 1 maj 2021. Under slutet av 

2020 gav SAS information till ekonom och verksamhetsutvecklare på KAF kring hur 

kvalitetsarbetet bedrivs på socialförvaltningen utifrån nationella författningskrav.  

o Socialförvaltningen har under året tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen drivit ett 

kommunövergripande samarbete kallat ”Agera Mera”. Detta samarbete syftar till att skapa ett 

volontärstorg i en gemensam portal, där personer i kommunen kan anmäla sig som frivillig och 

se vilka olika uppdrag som det finns att engagera sig i. 

o Socialpsykiatrin har utbildat fyra personal i Mental Health First Aid/Första hjälpen psykisk 

hälsa (MHFA). Under året genomförs dessa utbildningar inom socialförvaltningen för att 

bredda kunskapen inom verksamheterna. Målet är att utbildningen ska kunna ingå i ett löpande 

utbildningspaket liknande HLR och brandutbildning. På utbildningen innefattas de vanligaste 

psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan se ut samt 

hur en person kan upptäcka, ta kontakt och hjälpa en person drabbats av akut psykiskt lidande 

på rätt sätt. Som Första hjälpare får de lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills 

ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. 
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o Arbetet med att stärka samverkan mellan läkare på Falköpings kommuns vårdcentraler och 

MAS-funktionen inleddes under 2019. Samarbetet fortgår sedan dess och är viktigt för att 

förenkla och säkra hälso- och sjukvård i kommunen. Detta samarbete har synliggjorts under 

pandemin genom bland annat kortare beslutsvägar i samband med vaccinationer mot covid-19.  

3.1.6 Övriga kvalitets- och förbättringsarbeten 

o Covid-19 

o Socialförvaltningens ledningsgrupp (SLG) har sedan utbrottet av covid-19 haft täta 

ledningsmöten för att nogsamt följa utvecklingen av pandemin. En stor del av 

förvaltningens resurser har gått åt till att hantera pandemin och ingen verksamhet har 

lämnats opåverkad.  

En beredningsgrupp bestående av olika stödfunktioner inom förvaltningen har 

kontinuerligt tagit emot uppdrag från SLG inom ramen för alla förändringar orsakade av 

covid-19. Diverse rutiner och stödmaterial med koppling till covid-19 har arbetats fram 

utifrån den nationella styrningen.  

o All personal har fått extra utbildning i basala hygienrutiner och genomgång av aktuella 

rutiner gällande covid-19, när så har varit aktuellt. Inköp av besöksskärmar för 

användning under besök på särskilda boenden under covid-19 har gjorts.  

o Utbildning och information 

o Delegeringsutbildningen som arbetades om under 2019 har fallit väl ut genom att det är 

en sjuksköterska som håller i utbildningen, vilket förbättrar kvaliteten avsevärt.  

o Ett förtydligande kring att gott bemötande och respektfull kommunikation är viktigt 

både för de som bor på särskilt boende och de som arbetar har gjorts inom avdelning 

äldreboende, sedan man sett att personer som kommer från olika kulturer kan ha olika 

uppfattningar om vad ett gott bemötande är. Förekomst av bemötande med rasistiska 

inslag från brukare gentemot andra brukare och från brukare riktat mot personal har 

förekommit. Förvaltningen är tydlig med att alla former av beteenden som leder till 

diskriminering är oacepptabelt. Förtydligandet tas även upp vid inflyttning av en ny 

brukare.  

o Lokaliteter 

o Övergripande omorganisation som inneburit lokalflyttar och sammanslagning av 

grupper inom hemtjänst, sammanslagning av myndighetsverksamhet under en 

gemensam verksamhet för myndighet- och hälso och sjukvård. 

o Ny dagverksamhet för äldre har startat i nyrenoverade lokaler på Bergsliden 2. 

o Inventarier 

o Genom stimulansmedel köpt tre side-by-side-cyklar och elpiano till alla enheter.  
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o Arbete med ”Resurssmart äldreboende” har pågått under året, som är en samverkan mellan 

verksamheten på avdelning äldreboende och kostenheten. Alla enheter har en handlingsplan 

utifrån matsvinn och inköp av engångsartiklar, inkontinenshjälpmedel och 

tvätt/rengöringsmaterial. Syftet är att hitta strategier att öka användningen av återanvändbara 

produkter och minska engångsartiklar i den mån det är möjligt.  

o Rehabenheten har under året tillsatt en mottagningsfunktion där alla ärenden tas emot. Denna 

funktion kvalitetssäkrar verksamheten genom att inga ärenden ramlar bort i någon av 

medarbetarnas egen hantering.  

o Områdesansvar vid frånvaro och bemanning har setts över på rehabenheten för att tillförsäkra 

att det finns medarbetare i tjänst i händelse av stort sjukdomsbortfall.  

Avdelning hemtjänst har under året träffat andra kommuner såsom Skövde, Vänersborg och Grästorp 

som fått ta del av Falköpings egenregis resa 2013-2020. 

3.2 Riskanalys 

Riskanalys är en viktig del vid utredning av händelser. Under året har arbetet med riskanalys 

intensifierats i och med coronapandemin. Förvaltningens verksamheter har haft täta 

ledningsgruppsmöten och facklig samverkan veckovis eller flera gånger per vecka, där riskanalyser 

har gjorts och en dialog hållits kring arbetssituationen, skyddsprodukter och andra liknande frågor. 

Vid större organisations- och verksamhetsförändringar görs riskanalyser. Utifrån det nationella läget 

med ständiga förändringar i nationella rekommendationer har en hög omställningsförmåga i 

förvaltningen skapats. Möten med anledning av pandemins framfart har genomförts på förvaltningens 

alla nivåer och har skapat en flexibilitet så att arbetet snabbt kunnat justeras vid behov. Exempelvis 

gjordes en riskanalys utifrån att brukare kunde visa sig vara smittad med covid-19 efter att 

omvårdnadsarbete påbörjats, utan att personal bar adekvat skyddsutrustning. En rutin infördes då att i 

samband med varje besök fråga brukaren om denne hade symtom som kunde härledas till covid-19. 

Riskanalys gjordes också exempelvis inför att det nationella besöksförbudet på särskilt boende 

upphävdes. 

Grunden för den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen arbete är att göra riskbedömningar och 

sätta in åtgärder för dessa. Generellt fungerar den kommunala hälso- och sjukvården väl i Falköpings 

kommun. Inga större patientsäkerhetsrisker har dykt upp. Arbetet med att strukturellt förbättra 

patientsäkerheten pågår hela tiden i samtliga verksamheter. Redskap för att identifiera risker i arbetet, 

exempelvis Senior alert,  finns och fortlöpande analyser görs så fort en risk identifieras. Visar det sig 

att eventuella förbättringsförslag kräver en större förändring startas arbetsgrupper och projekt. Visar 

analysen att en förbättring måste till, genomförs den.Allt med syfte att genomföra förändringar utifrån 

brister som uppmärksammats. Arbetet med Senior alert syftar till att identifiera risker för att förebygga 

att vårdskada uppkommer. Även i Palliativregistret identifieras brister i det palliativa arbetssättet och 

BPSD-registret identifierar risker i bemötandet av dementa patienter.  

Det har utifrån pandemin inte kunnat arbetats med internkontrollen på det sätt som var planerat. De 

punkter som varit aktuella för 2020 tas därför med som ett underlag inför 2021. Det arbete som dock 

kunnat genomföras kring internkontrollen har ökat fokus på att medvetandegöra risker i 

verksamheterna.  
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3.3 Utredning av händelser 

3.3.1 Lex Sarah 

Under året har 17 stycken lex Sarah-utredningar genomförts av SAS, vilket är samma antal som 

föregående år. Under året har 9 stycken utredningar gjorts inom IFO, 1 stycken inom avdelning 

hemtjänst, 3 stycken inom avdelning äldreboende och 4 stycken inom avdelning funktionsnedsättning. 

De vanligaste orsakerna till missförhållande är bristande kompetens/kunskaper och erfarenhet, 

avsaknad av tillräckliga rutiner samt brister i efterlevnad av rutiner.  

Ett ärende anmäldes till IVO enligt lex Sarah under 2020, där en personal i natt- och larmgruppen 

bemötte en brukare på ett sätt som denne for illa av och som bedömdes som allvarligt missförhållande. 

Enheten satte utan dröjsmål in åtgärder för att undvika att samma situation återupprepas. Antalet 

rapporter för utredning enligt lex Sarah har under 2020 varit relativt lågt. Flera enhetschefer har 

kontaktat SAS för rådgivning kring allvarlighetsgrad och detta har fungerat väl. Främst har 

utredningar genomförts utifrån rapporter inkommande från IFO:s barn- och ungdomsenhet (BoU) 

gällande bristande handläggning, men även händelser inom äldreomsorgen har skrivits. BoU kommer 

under 2021 genomföra ett förbättringsarbete som syftar till att höja kvaliteten på bland annat 

handläggningen.  

3.3.2 Lex Maria 

Alla medicinska avvikelser och andra klagomål som inkommer kring hälso- och sjukvård utreds, 

analyseras och förs vidare i någon form. Resultatet återkopplas antingen direkt i ett enskilt fall till en 

enskild personal eller som helhet till en hel enhet eller grupp. Det kan vara att mindre brister i 

läkemedelsadministreringen återkommande upptäcks på en enhet och där detta sedan diskuteras 

igenom i arbetsgruppen. Det kan också vara avvikelser som uppkommer i samband med att patienter 

skrivs ut från slutenvård. 

MAS utreder fortlöpande avvikelser inom den kommunala hälso- och sjukvården för att identifiera 

händelser som kan leda till lex Maria. Ingen händelse under 2020 har varit av den allvarlighetsgrad att 

den genererat en lex Maria.  Flera händelser har dock utretts. Förvaltningen har under året även 

hanterat två klagomål som patienter skickat till IVO och där IVO i sin tur begärt yttrande kring dessa.  

3.4 IT och informationssäkerhet 

3.4.1 Digitalisering 

Digitaliseringens betydelse för verksamhetens utveckling ökar successivt och förvaltningen vidtar 

åtgärder på flera områden för att dra nytta av de fördelar som finns. I takt med att digitaliseringen 

breddas i verksamheterna behöver också informationssäkerheten stärkas samt medvetenheten om vilka 

risker och hot som föreligger i och med digitaliseringen. För att möta dessa risker och hot har den 

nanoutbildning som påbörjades under 2018 också fortgått under 2020. Korta utbildningsavsnitt har 

skickas ut via e-post till alla anställda i kommunen. 

Under året skapades en ”falskt” e-post med en ”pishing” länk av IT-avdelningen. Denna e-post 

skickades ut till kommunens alla anställda. Syftet med utskicket var att få en överblick hur anställda 

beter sig när detta sker. Utfallet har dock en del kvar att önska. 
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Avdelningen för Social administration, Individ- och familjeomsorg samt Särskilt boende St:Olofsgatan 

11 är nu klara med 2-faktorsautentisering med VPN-inloggning. Med en VPN-anslutning fås en 

säkrare anslutning till företagets nätverk och internet. Planen var att under år 2020 införa 2-

faktorsautentiseringen på flertalet arbetsplatser och enheter/avdelningar. På grund av pandemin har 

detta fått stå tillbaka. 

Identifieringstjänst SITHS är en säkerhetslösning och e-legitimation som gör det möjligt för användare 

att identifiera sig med stark autentisering vid inloggning i e-tjänster. SITHS används också för 

kryptering av information när e-tjänster, system eller servrar ska kommunicera med varandra. Under 

året har ett projekt påbörjats med anledning av att samverkansavtalet mellan Inera och 

Försäkringskassan avslutades. Projektet heter SITHS kontinuitetssäkring och har till uppgift att 

säkerställa att Identifieringstjänst SITHS uppfyller kraven enligt kvalitetsmärket Svensk e-

legitimation. Detta kommer att fortgå till dess att en ny upphandlad lösning för tjänsten finns på plats. 

Det har genomförts ett arbete med att uppgradera befintliga certifikat hos förvaltningens användare. 

Det är av vikt att dessa certifikat är anpassade hos andra leverantörer. Falköpings kommun ligger i 

framkant när det gäller uppgraderingen.  

Som planerat har breddinförande skett gällande digital läkemedelsignering via MCSS/APPVA. 

Arbetet utifrån GDPR fortgår. Socialförvaltningen har fått flera begäran om registerutdrag. Flertalet 

avtal med IT-leverantörer har och ska skrivas om och anpassats för GDPR. Det är ett pågående arbete. 

Granskning av socialnämndens registerförteckning har inte kunnat genomföras som planerat på grund 

av bristande tid (Införandet av nytt verksamhetssystem samt pandemin). Under året 2021 planeras att 

göra en granskning av registerförteckning enligt artikel 30 dataskyddsförordningen. 

3.4.2 Införande av nytt verksamhetssystem 

Under året har införandet av ett nytt verksamhetssystem, Cambio VIVA, påbörjats. Även detta projekt 

har ställts och ställs inför särskilda utmaningar på grund av pandemin. Sedan november månad har all 

utbildning som genomförs av Cambio till medarbetare i Falköping skett på distans. Det har efter 

omständigheterna fungerat väl, men har samtidigt krävt extra resurser i Falköping för att fungera som 

moderator på plats.  

En nyhet som kommer med övergången till Viva är möjlighet för omvårdnads- och legitimerad 

personal att läsa och skriva dokumentation mobilt. Stora arbetsinsatser har gjorts och görs för att alla 

mobila enheter ska få tillgång till appen Viva omsorg. Arbete pågår på IT-avdelningen med att skapa 

tvåfaktorsinloggning till appen. Automatisk inläsning av användare från kommunens användarkatalog, 

vilket innebär att samtliga anställda inom socialförvaltningen per automatik får ett konto i 

verksamhetssystemet, är också en nyhet. Även om mycket fungerar återstår en del tekniska utmaningar 

kring dessa nyheter och även kring single-sign-on (att användare bara ska behöva ange lösenord vid 

första inloggning). Integration med systemet IntraPhone är en del av införandeprojektet som återstår 

för våren 2021. 

Mer om införandet finns att läsa under avsnitt 5.1 i detta dokument.  

3.4.3 Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 

FVM är Västra Götalandsregionens viktigaste digitaliseringssatsning för att utveckla hälso- och 

sjukvården. All hälso- och sjukvårdsinformation ska vara tillgänglig för de som behöver den, både 
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medarbetare i hälso- och sjukvården, patienter och invånare. För medarbetare i vården i Västra 

Götalandsregionen blir systemet Millennium det huvudsakliga IT-stödet. Det är ett omfattande och 

långsiktigt förändringsprogram som ska vara helt genomfört 2023. FVM är ett samarbete mellan 

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland, som i olika grad kommer att 

använda Millennium. Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska 

möta behov och krav från såväl invånare som verksamhet i nutid och framtid. Falköpings kommun har 

åberopat en av de tre optionerna som erbjöds. 

3.4.4 Oförutsedda kostnader relaterade till IT 

På grund av pandemin och dess tillhörande rekommendationer har följande icke planerade kostnader 

tillkommit;  

o Öka behov av tekniska produkter (ex. mobila enheter, datorer, hörlurar, ljudpuckar, skärmar, 

SIM-kort, roamingkort). 

o Ökat behov av att möjliggöra olika lösningar för att kunna arbeta hemifrån (VPN, 2-

faktorsautentisering). 

o Utökad teknisk installation i konferensrum för att kunna genomföra digitala möten. 

o Ökad användning av Skype for Business Företag (kostnaden har ökat från 1000 kr till 2500 kr 

per användare). 
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4 Resultat och analys 

4.1 Egenkontroll  

Kontrollpunkt Åtgärder Kontrollmetod- och 

frekvens 

Resultat Kommentar 

God basal hygien hos 
all personal 

Utbilda och 
informera/påminna 

Utföra självskattning 
av basal hygienrutiner 

och klädregler minst en 

gång per år 

Föreligger inget 
samlat resultat. De 

resultat som inkommit 

visar goda resultat.   

Arbetet med ett 
strukturerat och 

enkelt sätt att 

genomföra 
självskattningarna 

initierades under 

2019 och arbetet har 
fortsätt under året. 

God vårdhygienisk 

standard på alla 
enheter där 

omvårdnad bedrivs 

Information  Hygienronder Inget samlat resultat 

föreligger. Enstaka 
hygienronder har 

genomförts under pret.   

Arbetet med hur man 

på ett strukturerat sätt 
genomför 

hygienronder har 

tagit upp. Arbetet 
fortsätter.  

Kvalitetskontroll, 

externt av samtliga 
värmedesinfektorer i 

verksamheten 

Kontroll av 

värmedesinfektorer 

Vi har en bra 

fungerande 
maskinpark i de 

verksamheter som 

behöver.  

Forsatt arbete med 

detta är viktigt. Ny 
beställning  till 

Magnetud AB finns 

upprättat för 2021.  

Trycksår ska inte 
uppkomma i 

verksamheten 

Information, 
utbildning av berörd 

personal och kontroll 

av förekomsten 

Genomföra PPM i 
Senior alert en gång 

per år.  

Resultat för 2020 är 
att 18,5 % av 

patienterna på korttid 

och äldreboende har 
pågående trycksår. 

(16,9% för 2019) 

Se kommentar nedan  

Förhindra att 
patienter skickas till 

sjukhus i onödan 

Information, 
utbildning av all 

personal och medverka 

vid mätningen 

Genomföra mätningen; 
Oplanerade transporter 

till sjukhus varje år.  

Se kommentar nedan. Resultatet kommer 
att analyseras under 

2021.  

Förhands-

bedömningar IFO. 

Kontrollera att alla 

barn ska få komma 
till tals i en 

förhandsbedömning. 

 

Samtal med barn är 

fortfarande en brist i 

de flesta förhands-

bedömningar. 

I flera fall finns inte 

heller en given 

anledning till varför 
barnet inte fått komma 

till tals och därmed är 

detta ett framtida 
förbättringsområde.   

Uppgifter om vilka 

förhandsbedömningar 

som är genomförda 

under två perioder tas 
fram och kontrolleras 

av SAS. 

 

Tiden för 

förhandsbedömningen 

har klart förbättrats 

sedan tidigare 

granskningar.  

 

Skyddsbedömningarna 

har generellt sett blivit 

tydligare även om det 

finns ett par där mer 

specifika bedömningar 

hade kunnat göras.  

Kontrollpunkten 

handlar om huruvida 

barnet fått komma till 

tals.  

Bistånds-

bedömningar 
äldreboende. 

Kontroll att 

bedömningsverktyget 
används vid 

utredningar gällande 

ansökningar om 
äldreboendeplatser. 

 

Framöver tydliggöra i 

utredningarna att 
bedömningsverktyg 

använts.  

Ta fram uppgifter om 

vilka äldreboende-
utredningar som gjorts 

vid två tillfällen per år. 

Ett visst antal väljs ut 

för kontroll av SAS. 

 

I jämförelse med den 

granskning som 
gjordes 2019 är 

handläggningen av 

ansökningar om 
äldreboende betydligt 

mer enhetlig.  

Den förbättring som 

skett beror sannolikt 
på att alla 

ansökningar om 

äldreboende nu 
utreds av två 

specifikt utsedda 

boendehandläggare. 

Kontroll att 
delegerbar personal 

anställs. 

Rutiner för delegering 
samt delegeringsut-

bildning. Planera 

verksamheten så att 
viss personal utan 

delegering kan arbeta.  

SAS samlar in 
uppgifter från 

enhetschefer för 

omvårdnadspersonal 

inom äldreomsorgen. 

 

91 % av de personer 
som anställts för att 

vara delegeringsbara 

också hade giltig 
delegering under 

semesterperioden 

Den vanligaste 
orsaken till att 

personal inte har 

delegering är att de 
saknar godkänd 

delegerings-

utbildning, antingen 
på grund av att de 

inte gått den eller på 
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medans 9 % saknade 

delegering. 

 

grund av att de inte 

blivit godkända på 

utbildningen.   

 

Resultatet av punktprevalensmätningen rörande trycksår visar på ett sämre resultat för 2020 jämfört 

med 2019. Antalet trycksår har ökat från 16,8 % till 18,5%. Trycksåren mäts via Senior Alert och 

mätningen genomförs främst på kommunens äldreboenden och på korttiden. Trycksår delas in i fyra 

kategorier där 4 är den mest allvarliga. En övervägande del (80 %) av dessa trycksår är kategori 1 och 

2. Denna siffra har blivit lägre då den under 2019 var ca 90 %. Under 2019 har förvaltningen satt 

igång ett arbete för att förhindra att trycksår uppkommer, då resultatet från 2018 var så högt jämfört 

med riskgenomsnittet. All omvårdnadspersonal på äldreboende har exempelvis under 2019 genomgått 

en utbildning gällande trycksår. Den höga siffran även för 2019 skulle kunna tyda på att personal, tack 

vare utbildningsinsatsen, blivit duktigare på att upptäcka sår tidigt. Arbetet med tryckssårsprofylax 

fortgår som en naturlig del i omvårdnadsarbetet. Då såren blivit fler och dessutom allvarligare behövs 

ytterligare krafttag göras under 2021 för att minska antalet sår.  

Mellan januari och mars 2018 skickades patienter akut eller oplanerat från kommunens hälso- och 

sjukvård till sjukhus vid totalt 105 tillfällen. Under samma tid för 2019 var det 56. För 2020 är denna 

siffra 61. Förvaltningen vidhåller ett lågt antal, vilket är glädjande. Det skickas in ungefär lika många 

från särskilt boende för äldre som från ordinärt boendet. Orsaken att patienterna skickas till sjuhus är 

framför allt problem med hjärta/kärl/andning och frakturmisstanke. Andelen problem med den första 

kategorin har ökat något jämfört med 2019, vilket kan förklaras av panedmin där covid-19 kan ge 

problem med andningen.  

4.2 Klagomål och synpunkter  

Utöver anställdas rapporteringsskyldighet finns en skyldighet att ta emot och utreda klagomål och 

synpunkter på verksamhetens kvalitet. Socialförvaltningen använder Falköpings kommuns 

gemensamma synpunktshantering, DF Respons, för detta ändamål. Nedan presenteras uppgifter som 

avser de ärenden som inkommit till socialförvaltningen under perioden 2020-01-01 till och med 2020-

12-31 via DF Respons. Totalt har det inkommit 66 synpunkter under året.  
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Observera att en synpunkt kan vara av flera typer och därmed avse flera områden. 
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4.2.1 Analys av inkomna synpunkter 

Sammanställningen visar att synpunkterna främst berör äldreboende och hemtjänst och den service 

och de tjänster som ges. Förutom service och tjänster är bemötande hos personalen och dess 

kompetens en annan av de stora orsakerna till att synpunkter inkommer. 40 % av ärendena har enligt 

verksamheten medfört förbättringar, vilket är jämförbart med föregående års resultat på 43,5 %.    

Merparten utgörs av klagomål, men under året har också förslag kommit in och även beröm.  

Flera klagomål är relaterade till pågående pandemi och anhörigas oro. En hög andel 

synpunkter inlämnades under maj månad, då pandemins första våg var som mest 

intensiv. Regeringen fattade beslut om besöksförbud på äldreboende från 1 april vilket 

påverkade brukarnas möjligheter att träffa sina anhöriga.  

Bland synpunkterna under maj månad finns bland annat framkommit förslag, såsom 

åtgärder för att stimulera brukarna på äldreboende och underlätta för dem i sin 

isolering.  

Berömmen rör ofta personalen och den omsorg och det bemötande som de ger brukarna 

som får stöd och hjälp. Eftersom en stor andel synpunkter som inkommer rör 

bemötande görs konklusionen att förvaltningen har personal med mycket gott 

bemötande och annan personal där bemötande och kompetens behöver stärkas för att 

möta de behov som finns.  

Inga ärenden har inkommit från patientnämnden. Diverse klagomål/synpunkter har tagits emot via 

telefon vilka har lösts via samtal. 

4.3 Avvikelser  

I detta avsnitt redovisas inkomna avvikelser i förvaltningen. Inom avvikelsehanteringen återfinns allt 

från små kvalitetsbrister i verksamheten till ärenden som utreds utifrån bestämmelserna om lex Sarah 

och lex Maria (se mer i tidigare kapitel 3.3).  

4.3.1 Avvikelseregistrering bemötande 

 2019 2020 

Totalt registrerade 22 9 

Allvarlighetsgrad 3-4 (utreds av SAS) 0 3 

Anmälan till IVO (lex Sarah) 0 1 

Avser perioden 200101–201231 

Under avvikelsetypen bemötande ska brister i bemötande från professionella gentemot enskilda 

rapporteras. Det kan handla dels om avvikelse från genomförandeplan/bemötandeplan och dels om 

kränkningar av olika art (fysiska, psykiska, sexuella och ekonomiska). Förbättringsåtgärder som 

framkommer vid utredning handlar ofta om att öka kunskapen och tydliggöra brukares behov. Det kan 

ibland vara svårt att i efterhand med säkerhet avgöra vad som hänt.  

I några fall konstateras att det främst rör sig om personalärenden, det vill säga personal agerar 

bristfälligt trots att erforderlig kompetens och relevanta rutiner finns. Så var fallet i ärendet som under 

året anmäldes till IVO. Trots detta har andelen avvikelser drastigt minskat under året i jämförelse med 

föregående år.  
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4.3.2 Avvikelseregistrering dokumentation och handläggning 

 2019 2020 

Totalt registrerade 89 st 

 

121 st 

 

Fördelning lagrum 61 st HSL  

28 st SoL 

69 st HSL  

26 st SoL äldreomsorg  

25 st SoL IFO 

1 st LSS 

Allvarlighetsgrad 3-4 (utreds av MAS/SAS) 7 SoL 

(samtliga 

IFO) 

8 SoL (samtliga IFO) 

Anmälan till IVO (lex Sarah, lex Maria) 1 SoL 0 

Avser perioden 200101–201231 

Inom denna avvikelsetyp rapporteras utebliven och felaktig dokumentation samt brister i 

handläggningsprocessen. Avvikelserna under lagrum HSL har rapporterats av både 

omvårdnadspersonal och legitimerad personal. Under lagrum SoL avser 25 av 51 rapporter IFO, där 

också den övervägande delen av myndighetsutövningen sker. Av dessa kom 24 rapporter från Barn- 

och ungdomsenheten. De rapporter som kommit ifrån SoL äldreomsorg har till största del gällt brister, 

såsom utebliven eller förväxlad dokumentation eller brister i handläggningen. Brister i handläggningen 

är också det som rapporterats ifrån IFO.  

4.3.3 Avvikelseregistrering omsorg/omvårdnad, SoL/LSS 

 2018 2019 2020 

Totalt registrerade 94 87 129 

Allvarlighetsgrad 3-4 (utreds av SAS) 7 8 6 

Anmälan till IVO (lex Sarah) 0 0 0 

Avser perioden 200101–201231 

Felaktigt utförda eller ej utförda omsorgs- och omvårdnadsinsatser är förutom bristande handläggning 

och dokumentation den vanligast förekommande avvikelsetypen inom SoL/LSS. Ett orsakssamband är 

svårigheten att rekrytera baspersonal med rätt kompetens. Att antalet avvikelser har ökat kan tyda på 

att situationen varit pressad, vilket delvis skulle kunna bero på covid-19, då både personal och brukare 

insjuknat och insatser tagit längre tid än planerat.  

Av de avvikelser som inkom var 61 stycken brist i utförandet och 68 stycken att en insats inte blivit 

utförd. Det sistnämnda tyder på att det varit en viss tidspress hos personalen. Emellertid har antalet 

allvarliga händelser bedömda till en 3:a eller 4:a minskat något sedan 2019. Inom avvikelsetypen 

rapporteras och utreds även händelser då våld och hot förekommit mellan brukare, i syfte att 

säkerställa att inga brister i omsorgsarbetet kring brukarna orsakat det inträffade.  

Händelserna har under året handlat både om brister i omsorgen, brister kring larm, avsteg från 

genomförandeplan och våld mellan brukare.  
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4.3.4 Specifik omvårdnad/rehabilitering HSL 

 2018 2019 2020 

Totalt registrerade 31 14 24 

Allvarlighetsgrad 3-4 (utreds av MAS) 2  2 5 

Anmälan till IVO (lex Maria) 0 1 0 

Avser perioden 200101–201231 

2020 var antalet avvikelser i denna kategori 24 (2019 var det 14). Av dessa 24 avvikelser rör sju 

stycken avvikelser (i jämförelse med en avvikelse under 2019) utebliven behandling/omvårdnad. 

Totalt av dessa 24 avvikelser i kategorin är det fem stycken som når allvarlighetsgrad 3 och ingen som 

når grad 4. Ingen av avvikelserna i kategorin har varit föremål för utredning enligt lex Maria. 

4.3.5 Avvikelseregistrering av läkemedelshantering 

Årtal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totalt 

registrerade 
672 694 736 808 1033 804 785 758 

Utebliven 

läkemedelsdos 
384 405 420 401 490 553 551 489* 

Fel läkemedel 

till patient 
9 13 16 11 10 22 34 46 

Förväxling(fel 

patient) 
3 7 11 4 6 6 6 13 

Sen 

läkemedelsdos 

>60 min 

- - - - - - 29 58 

Fel 

läkemedelsdos 
- - - - - - 165 152 

Avser perioden 200101–201231 

* Sju uteblivna läkemedelsdoser gäller Ungdomsboendet, där personal glömt lämna ut medicin till barn 

inskrivna på boendet.  

4.3.5.1 Analys av läkemedelsavvikelser 

Registrerade läkemedelsavvikelser fortsatte att minska under 2020. Förvaltningens personal signerade 

under 2020, 1 289 083 åtgärder i APPVA som gällde administrering av läkemedel, så andelen som 

missas är väldigt låg. Anmärkningsvärt är ändå att antalet förväxlingar fördubblats under 2020. Detta 

kan ge och har vid några tillfällen gett allvarliga konsekvenser för patienterna. Detta behöver därför 

ses över under 2021. Att förvissa sig om att rätt läkemedel getts till rätt patitent trycks det extra 

mycket på i delegeringsutbildningen. Det är endast en avvikelse som gett allvarligare konsekvenser. 

Det går heller inte att ringa in en specifik verksamhet eller enhet som skulle vara överrepresenterad, 

utan avvikelserna är spridda bland verksamheterna.  

Ingen läkemedelsavvikelse har lett till anmälan enligt lex Maria under 2020, men en avvikelse som 

inkom under december månad har blivit föremål för utredning, vilken kan leda till en Lex Maria. 

Ytterligare ett tillbud under 2020 har lett till utredning rörande Lex Maria, men i detta fall ansåg MAS 

att det inte var föremål för en Lex Maria-anmälan.  
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4.3.6 Avvikelseregistrering av fall 

Årtal 2016 2017 2018 2019 2020 

Totalt 

registrerade 
1740 1947 2714 2310 2516 

Fall med 

skada 
746 843 457 391 403 

Fall utan 

skada 
994 1104 2257 1919 2113 

Avser perioden 200101–201231 

Analys av fallavvikelser: 403 av de fall som registrerades rubricerades som fall med skada. Av dessa 

var det endast 26 stycken (i jämförelse med 25 stycken under 2019) som hade en allvarlighetsgrad på 

3 eller 4. 13 stycken (i jämförelse med 14 stycken under 2019) av dessa 26 var misstänkta frakturer 

och föranledde en kontakt med vårdcentral/akutmottagning. Att helt förhindra att patienterna faller går 

inte, men det är av vikt att arbeta med fallförebyggande åtgärder och försöka, så långt det är möjligt, 

minska konsekvenserna av fallet. På äldreboende arbetas det med kvalitetsregistret Senior alert, där en 

del är att göra riskbedömningar och förebyggande åtgärder gällande fall. För hela 98 % (i jämförelse 

med 96% för 2019) av de patienter där risk för fall identifierats har åtgärdsplan upprättats.   

4.3.7 Avvikelser medicintekniska produkter (MTP) 

Årtal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totalt 

registrerade 
17 41 22 18 10 0 19 27 

Typ av produkt: 

Gånghjälpmedel 4 6 2 5 0 0 0 0 

Lyftsele 3 7 3 1 4 0 3 1 

Personlyft 0 7 1 1 0 0 2 1 

Rullstol 3 5 4 3 1 0 2 1 

Felhanterat av 

personal 
5 22 7 6 5 0 4 

0 

Antidecubitus 

madrass 
- - - - - - - 

1 

Mobil hygienstol - - - - - - - 
2 

Övriga 

produkter 
- - - - - - - 

21 

Avser perioden 190101–191231 

4.3.7.1 Analys av avvikelser 

Både ökad kunskap om och användning av produkter och översyn av rutin/arbetssätt bidrog till att 

antalet avvikelser gällande MTP nästan halverades under 2017. Vad orsaken till att inga avvikelser var 

skrivna under 2018 är oklart. Misstanke om det fanns mörkertal nämndes i patientsäkerhetsberättelsen 

för 2018. År 2019 ökade avvikelserna igen och under 2020 har det inkommit 27 avvikelser totalt 

gällande MTP. Tre av dessa hade en allvarlighetsgrad på 3 och ingen avvikelse nådde 

allvarlighetsgraden 4. Ett par lättare komplikationer uppstod i samband med dessa tillbud.  
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Ökningen har framförallt skett under kategorin; övriga produkter där det under 2020 uppstått hela 21 

stycken avvikelser. Vid en genomgång av dessa framgår att de exempelvis gäller att nycklar saknas i 

nyckelgömmor, sängar som fastnat i ett läge, sänggrindar som inte fungerat, diverse larm som inte 

startat som de ska och liknande. Endast en av dessa hade en allvarlighetsgrad på 3 och den hade inte 

lett till någon patientskada.  

4.3.8 Externa avvikelser 

Under 2020 skickades det 73 stycken avvikelser till extern vårdgivare, vilket är en minskning från 

föregående år. Istället ligger de externa avvikelserna relativt lika mellan 2018 och 2020.  

Tabell 1 - Statistik över avvikelser till extern vårdgivare 

 2017 2018 2019 2020 

Externa 

vårdgivare totalt 

51 72 119 73 

Skaraborgs 

sjukhus 

- 68 103 68 

Primärvården - 4 13 5 

 

Avvikelserna handlar fortfarande nästan uteslutande om processen kring in- och utskrivning från 

slutenvården till kommunal vård och omsorg. Det som saknas är framför allt korrekta läkemedelslistor 

och medskickade läkemedel från sjukhuset. Kommunens sjuksköterskor får lägga ned mycket tid på 

att ordna upp dessa läkemedelslistor och försöka få tag i information från sjukhus. En viss nedgång av 

antalet avvikelser jämfört med 2019 kan skönjas, men det beror troligen inte på att det finns färre 

avvikelser, utan att pandemin varit en orsak till att avvikelser inte prioriterats. Detta är en effekt av den 

ökade arbetsbelastningen under pandemin. Falköpings kommun kommer att anslutas till regionens 

avvikelsesystem, MedControl, men har på grund av pandemin och införandet av nytt 

verksamhetssystem i förvaltningen har detta inte hunnits med. 

4.4 Läkemedel 

Läkemedel 

Apoteket AB slutförde under 2019 granskningarna av läkemedelshanteringen på kommunernas 

särskilda boenden för äldre. De förbättringsförslag som uppkom från Apoteket AB var inte av någon 

akut karaktär utan kommer att arbetas med efter hand. Denna typ av extern granskning kommer att 

fortsätta även i framtiden, men då rikta in sig på hemsjukvårdens läkemedelsförråd. MAS-nätverket i 

Skaraborgs nyrevidering av rutinen för läkemedelshanteringen infördes under 2019 vilket ledde till en 

fokusering av läkemedelshanteringen generellt. En grupp bestående av läkemedelsansvariga 

sjuksköterskor planeras att starta i någon form med syfte att stärka läkemedelshanteringen i 

verksamheten. Under 2020 har detta arbete på grund av pandemin stått stilla och förväntas återupptas 

så fort det är möjligt.  

 

Dosexpediering av läkemedel. 

Dosdispenserade läkemedel (för närvarande Apodos) föredras för personer inskrivna i den kommunala 

hälso- och sjukvården. Denna fråga drivs av MAS i samverkan med primärvården då det ofta är deras 

läkare som utför denna förskrivning.  

Då alla läkemedelsordinationer alltså inte sker via ordinationsverktyget Pascal, ligger ansvaret för att 

ha en sammanställd läkemedelslista hos respektive PAS. Ordinerande läkare finns både inom 

specialist- och primärvård. 
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Läkemedelslistor komna från slutenvården är fortfarande inte alltid korrekta vilket skapar arbete och 

osäkerhet för sjuksköterskor i kommunen. Man har under 2018, nationellt, startat arbete med en 

samlad läkemedelslista, för att förhindra detta. Arbetet med denna nationella läkemedelslista fortgår.  

4.5 Nationella kvalitetsregister  

Senior alert:  

Arbete med Senior Alert i Falköpings kommun har pågått under en längre tid. Kvalitetsregistret 

innebär att risker på ett pedagogiskt sätt kan identifieras hos patienterna rörande de områden som 

Senior Alert riktas mot; fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Den legitimerade personalen arbetar 

tillsammans med omvårdnadspersonalen i detta register. Det är endast på särskilda boenden för äldre 

som detta register används. Under 2020 har 374 unika individer riskbedömts och av dessa fick 96 % 

en åtgärdsplan upprättad. Antalet där dessa planer sedan kunnat igångsättas varierar. Se statistik för 

respektive riskområde i bilden nedan:  

 

 
Figur 2 - Statistik från Senior Alert för 2019 

 

 
Figur 3 -  - Statistik från Senior Alert för 2020 

 

Palliativregistret:  

Bilden nedan visar hur Falköping arbetar med kvalitetsindikatorerna som finns med i Palliativregistret. 

Spindeldiagrammet ska bli så grönt som möjligt.  
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Under 2018 visade Falköping tydligt brister i två av indikatorerna. Smärtskattning den sista 

levnadsveckan och dokumenterad munhälsobedömning den sista levnadsveckan. Detta 

uppmärksammandes och togs upp i personalgrupperna under 2019 och i resultatet för det året 

identifierades en förbättring för dessa indikatorer, vilket var positivt. Under 2020 har dessa indikatorer 

gått tillbaka igen. Detta måste ses över under 2021 i gruppen för palliativ vård.  

 

 

 
Figur 4 - Kvalitetsindikatorer i Palliativregistret 2020 

 

 
Figur 5 -  - Kvalitetsindikatorer i Palliativregistret 2019 

En annan statistik som är intressant att se över relaterat till coronapandemin är antalet avlidna i 

verksamheten. I diagrammet nedan synliggörs att färre avlidit i kommunens vård under 2020 jämfört 

tidigare år;  
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Figur 6 - Statistik från Palliativregistret 

 

 

BPSD-registret:  

(Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens): Under 2020 genomfördes 168 bedömningar i 

registret. I 100 % av dessa ledde detta att patienten fick en bemötandeplan upprättad. I registret 

framgår dessutom att Falköping ligger i framkant när det gäller insättandet av symtomdämpande 

läkemedel mot exempelvis Alzheimers sjukdom;  

 

 
Figur 7 - Utdrag från BPSD-registret 
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5 Uppföljning av mål och strategier 2020 
 

5.1 Mål 1: Införandet av verksamhetssystemet Cambio Viva 

Mål: Att genomföra implementeringen av verksamhetssystemet enligt plan. 

Utfall: Påbörjat, fortskrider enligt plan.  

 

Införandet har trots coronapandemin kunnat ske enligt plan. I projektet finns dels en styrgrupp och 

dels en projektgrupp. Styrgruppen för införandet av verksamhetssystemet består av 

socialförvaltningens ledningsgrupp samt kommunens IT-chef. Gruppens roll är att bevaka och 

säkerställa att införandet sker i linje med verksamhetens övergripande mål. I styrgruppen fattas beslut 

om sådant som är avgörande för projektets genomförande samt i frågor där projektgrupp inte har 

mandat att besluta. 

Projektgruppens roll har varit att samordna och hålla ihop helheten i införandet och har som uppdrag 

att bevaka hur olika delar i införandet påverkar varandra. Projektansvarig samt systemförvaltare 

arbetar nära de olika arbetsgrupper som har satts samman efter hand under projektets genomförande. 

Projektgruppen bereder, i samråd med berörda arbetsgrupper, de frågor som ska beslutas av 

styrgruppen. 

Den 14 januari hölls ett uppstartsmöte för etapp 1 av införandeprojektet. Denna etapp innefattade all 

verksamhet inom individ- och familjeomsorgen. Under hösten genomfördes utbildningsinsatser för 

denna verksamhet. Vidare utbildades boendehandläggare på biståndsenheten, sjuksköterskor, 

enhetschefer LSS/socialpsykiatri och rehabpersonal under hösten. Med anledning av covid-19 vidtogs 

åtgärder för att kunna genomföra utbildningen med möjlighet till distans för att förebygga 

smittspridning. Övergången till Viva sker gradvis och i etapper. Inom IFO påbörjades dokumentation i 

den skarpa miljön i september och alla utbetalningar skedde från Viva från 15 september. Och för  

brukare/patienter inom LSS/socialpsykiatri sker dokumentation i skarp miljön från 30 november.  

5.2 Mål 2: Översyn rutiner för dokumentation och avvikelsehantering 

Mål: Se över och vid behov revidera befintliga rutiner för dokumentation och avvikelsehantering i 

samband med att verksamhetssystemet byggs upp. 

Utfall: Påbörjat. 

 

Efter hand som förvaltningens verksamheter går över till verksamhetssystemet Cambio Viva flyttas 

också avvikelsehanteringenöver dit. Rutin för avvikelsehantering har inte reviderats än, då mer 

kännedom om vilka möjligheter som finns i systemet behövs. Det är också så att de professioner inom 

förvaltningen som ansvarar för rutinen har behövt prioritera bland annat åtgärder relaterat till 

coronapandemin och arbetet med bytet av verksamhetssystem.  

Inställningar har under hösten påbörjats i Cambio Viva avseende utförarverksamhet inom äldreomsorg 

och funktionsnedsättning. Framgent är planeringen att avvikelser från samtliga verksamheter ska 

rapporteras i Viva. I systemet finns en inbyggd riskbedömning, som sker enligt samma princip som  

idag. Dock är skalan för allvarlighetsgrad en annan en tidigare, vilket innebär behov av justering i 
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rutin för avvikelsehantering. Fullständig revidering av rutin för avvikelser ska ske när samtliga 

verksamheter övergått till att arbeta med avvikelser i Viva, vilket planeras ske under 2021.  

 

Figur 8: Inbyggd tabell för riskbedömning i verksamhetssystemet Cambio Viva 

  

5.3 Mål 3: Webbutbildning i förbättrad social dokumentation 

Mål: Färdigställa intern webbutbildning i förbättrad social dokumentation. 

Utfall: Klart.  

 

Utbildningen i förbättrad och förändrad dokumentation färdigställdes under hösten och finns 

tillgänglig digitalt på Falguide för samtliga medarbetare inom förvaltningen. Denna form gör att såväl 

enheter som enskilda medarbetare har tillgång till utbildningen och kan påbörja och genomföra den 

vid vilken tidpunkt som helst. Utbildningen har delats upp i följande fem moduler; översikt, 

dokumentation i journal, beslutsunderlag och utforma uppdrag/beställning, genomförandeplan samt 

uppföljning. I anslutning till alla moduler, förutom översikten, ingår övningsuppgifter som är är 

framtagna för att göras enskilt och sedan diskuteras i grupp. Efter framtagningen av utbildningen har 

den granskats av förvaltningsjurist och enhetschefen för biståndsenheten. Utbildningen förväntas 

kunna börja användas under våren 2021.  

5.4 Mål 4: Framtagande av analysmaterial för risk- och händelseanalys 

Mål: Ta fram djupgående analysmaterial för risk- och händelseanalys som komplement till riskmatris 

Utfall: Klart.  

 

Ett djupgående analysmaterial för risk- och händelseanalys har under året tagits fram, vilket också 

använts bland annat i analyser kring covid-19. Mallen (se bilaga 7.3) för risk- och konsekvensanalys 

finns tillgänglig i förvaltningens ledningssystem på Falnet.  
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5.5 Mål 5: Översyn av rutinen för kassering av patientbundna 

läkemedel.  

Mål: Se över rutinen för kassering av patientbundna läkemedel. 

Utfall: Målarbetet har fått stå tillbaka på grund av pågående pandemi. Målet tas med till att följas upp 

2021.  

 

5.6 Mål 6: Sjuksköterskeenheten ansvarar för läkemedelsautomater 

Mål: Sjuksköterskeenheten kommer att under 2020 ta över ansvaret för de läkemedelsautomater som 

hemtjänsten tidigare hade ansvaret för och genomföra fortsatt utvecklingsarbete kring detta. 

Utfall: Arbetet har fallit väl ut. Antalet läkemedelsautomater har blivit fler. De patienter som använder 

dessa har förmedlat att de upplever en stor frihet i att kunna sköta sina läkemedel självständigt.  

 

5.7 Mål 7: Förbättra resultaten i de nationella kvalitetsregistren.  

Mål: Arbete för att förbättra resultaten i de nationella kvalitetsregistren. 

Utfall: I undantag av en kvalitatsindikator i palliativregistret har bättre resultat uppnåtts i det 

nationella kvalitetsregistren, i jämförelse med föregående år.  

 

6 Mål och strategier 2021 
Under 2021 fortgår ett stort fokus på implementeringen av det nya verksamhetssystemet. En SAS-

tjänst fortsätter att fördelas till att vara projektansvarig för införandet av verksamhetssystemet.  

I och med det arbete implementeringen av det nya verksamhetssystemet kommer innebära förväntas 

inte några större kvalitets- och utvecklingsarbeten företas.  

 Mål 1: Genomföra implementeringen av verksamhetssystemet Cambio Viva enligt 

plan. 

 Mål 2: Konstruera och implementera avvikelsemodul för både myndighet och utförare 

i Cambio Viva.  

 Mål 3: Revidera befintliga rutiner för avvikelsehantering så att de korrelerar med 

avvikelsemodulerna i verksamhetssystemet Cambio Viva.  

 Mål 4: Omstrukturera styrkedjan i kvalitetsarbetet genom att öka dialogen och dess 

frekvens med enhetschefer inom förvaltningens verksamheter.  

 Mål 6: Översyn av rutinen för kassering av patientbundna läkemedel.  
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7 Bilagor 

7.1 Organisationsöversikt fram till 1 oktober 2020 

Den 1 oktober 2020 genomfördes en organisationsförändring som innebar att all myndighetsutövning 

samlades under samma verksamhet kallad ”Verksamhet myndighet och hälso- och sjukvård” (MyHS). 

Fler organisationsförändringar började gälla 1 januari 2021, vilka synliggörs under rubriken 7.2.  
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7.2 Organisationsöversikt från 1 januari 2021 

Den 1 januari 2021 bytte avdelningarna namn till verksamheter. Avdelning hemtjänst blev verksamhet 

hemstöd. Nedan synliggörs också verksamheten MyHS, vilken började gälla den 1 oktober 2020. 
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7.3 Mall för risk och konsekvensanalys inför ändring i verksamheten ur ett arbetsmiljöperspektiv 

Vilken organisatorisk enhet berörs av ändringen:  Klicka här för att ange text. 

Vilka arbetstagare/grupper av arbetstagare berörs:  Klicka här för att ange text. 

Beskriv planerad ändring, bakgrund och syfte (sammanfattning): 

Klicka här för att ange text. 

 

Ändringen omfattar i huvudsak (flera alternativ kan anges): 

☐  Ombyggnad/förändring av befintliga lokaler ☐ Lokalbyte 

☐  Personalförändringar/omorganisation  ☐ Förändrade arbetstider 

☐  Ändrade arbetsuppgifter   ☐ Utökat arbetsinnehåll 

☐  Ny teknik    ☐ Nya kemiska produkter 

☐  Förändrad arbetsutrustning  ☐ Annat  Klicka här för att ange text. 

Deltagare vid riskbedömning:  Klicka här för att ange text. 

Datum för riskbedömning:  Klicka här för att ange datum. 

Risk- och konsekvensbedömning Förslag till handlingsplan för förvaltningen 
 

Beskrivning av de risker som ändringen 

medför 

M
in

d
re

 

a
ll

v
a

rl
ig

 

ri
sk

 

A
ll

v
a

rl
ig

 

ri
sk

 

M
y

ck
et

 

a
ll

v
a

rl
ig

 

ri
sk

 

P
ri

o
ri

te
ri

n

g
 a

v
 r

is
k

er
  

Åtgärder – vad som ska göras för att ta 

bort/minska risken och främja 

arbetsmiljön 

 

Resurser   

(t ex tid, 

pengar) 

 

Ansvarig 

för åtgärd 

 

Klart 

senast 

Klicka här för att ange text. ☐ ☐ ☐           

Klicka här för att ange text. ☐ ☐ ☐           
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* Under pågående förhandsbedömning eller pågående utredning kan nya aktualiseringar inkomma gällande 

samma barn. Nytt beslut om att inleda utredning fattas då inte, utan den nya aktualiseringen tillförs 
pågående förhandsbedömning/utredning.  

 

 

7.4 Kvalitetsmått myndighetsutövning IFO  

Hur många förhandsbedömningar leder till 

beslut? 

Barn 

Antal 

2015 

Antal 

2016 

Antal 

2017 

Antal 

2018 

Antal  

2019 

Antal 

2020 

Aktualiseringar * 804 857 1022 1081 1156 1341 

Inledda utredningar 
334 294 340 347 372 392 

 

  

Antal aktualiseringar  

Våld i nära relation 

Antal  

2016 

Antal 

2017 

Antal  

2018 

Antal 

2019 

Antal 

2020 

Aktualiseringar 18 år + 27 39 67 86 72 

 

Överklagade beslut Antal 

2015 

Antal 

2016 

Antal 

2017 

Antal 

2018 

Antal 

2019 

Antal 

2020 

Vuxenärenden 0 0 1 2 0 3 

Ekonomiskt bistånd 55 38 61 50 101 133 

Barnärenden 1 5 10 23 10 0 

Socialpsykiatri 0 0 1 0 0 1 

 

Antal domar där den överklagande fått helt 

eller delvis rätt 

Antal 

2015 

Antal 

2016 

Antal  

2017 

Antal 

2018 

Antal 

2019 

Antal 

2020 

Vuxenärenden 0 0 0 0 0 0 

Ekonomiskt bistånd 1 1 4 4 5 9 

Barnärenden 1 0 2 1 2 0 

Socialpsykiatri 0 0 0 0 0 0 
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Överklagade beslut LSS Antal 

2015 

Antal 

2016 

Antal 

2017 

Antal 

2018 

Antal 

2019 

Antal 

2020 

Antal överklagade beslut 0 4 4 10 12 15 

Antal domar där den klagande fått helt eller delvis rätt  0 0 0 3 3 2 

 

7.4.1 Analys kvalitetsmått 

Antal inkomna orosanmälningar för barn har på ett år ökat med 14% och på fem år ökat 

med 40%. Detta innebär att trycket på mottagningshandläggarna generellt sett ökat. En 

mindre ökning har skett i antalet genomförda utredningar. Dessa har ökat med 15% på en 

femårsperiod men endast ökat med 5% sedan föregående år. En orsak till ökningen på 

inkomna orosanmälningar kan vara den pågående pandemin, då fler barn stannar hemma 

från skolan eller går i skolan via distans och fjärrundervisning. Detta innebär att det 

antalet personer som träffar barnet utanför hemmet blir färre vilket kan leda till en ökad 

oro hos exempelvis skol- och föreningspersonal eftersom de kanske inte ser barnet eller 

kan tillförsäkra dess skydd och säkerhet på samma sätt. Fler människor arbetar också 

hemifrån och kan då uppmärksamma barns situation i sin omgivning vilket kan 

synliggöra förhållanden som annars inte syns eller märks. Det kan också vara så att barn, i 

kölvattnet av pandemin, blir mer utsatta då den psykiska ohälsan riskerar att öka hos 

vuxna i allmänhet.  

Av de 72 totala antaget ansökningar och anmälningar som inkom gällande våld i nära 

relation var det 66 unika individer. Detta visar att orosanmälaningar inkommer flera 

gånger eller från flera parter. Det finns ingenting som tyder på att antalet ärenden har ökat 

till följd av pandemin, snarare tvärt om. Detta kan betyda att den våldsutsatte antingen 

inte får möjlighet att söka stöd och hjälp då våldsutövaren har en ökad kontroll över vart 

den våldsutsatte befinner sig, i och med att flera arbetat hemma eller varit permitterade. 

Det kan också vara så att våldet inte har påverkats av pandemin. Antal överklagade beslut 

inom ekonomiskt bistånd har ökat med 24% på ett år. Detta kan bero på att fler 

resursstarka individer varit tvungna att söka försörjningsstöd under pågående pandemi på 

grund av redcerade inkomster och därmed haft tid och kapacitet att överklaga beslut.  

7.5 Kvalitetsmått myndighetsutövning äldreomsorg  

Överklagade beslut SoL Äldreomsorg Antal 

2015 

Antal 

2016 

Antal 

2017 

Antal 

2018 

Antal 

2019 

Antal 

2020 

Antal överklagade beslut  1 2 7 4 0 

Antal domar där den klagande fått helt eller delvis 

rätt. 

0 0 0 1 

(3 ej 

klara) 

0  

(1 ej klar) 

0 

 

Betalningsdagar utskrivningsklara patienter Antal 

2015 

Antal 

2016 

Antal 

2017 

Antal 

2018 

Antal 

2019 

Antal 

2020 

Antal dagar betalningsdagar till utskrivningsklara 

patienter, 4 085 kr/dag 2016 

304 7 24 265 6 93 
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8 Brukarundersökningar 
Socialstyrelsen har uppdraget av regeringen att årligen ta reda på vad de äldre tycker om 

äldreomsorgen. Enkäten skickas ut till alla över 65 år som har hemtjänst eller bor på 

särskilt boende. Under 2020 har inte någon brukarundersökning gjors kring sysselsättning 

SoL inom funktionsnedsättning. Endast brukarundersökning hemtjänst och särskilt 

boende har gjorts.  

8.1 Brukarundersökning äldreomsorg 

8.1.1 Hemtjänst 

All hemtjänst (inklusive privata utförare) i Falköping i jämförelse med länet, riket samt 

eget resultat 2018. Svarsfrekvensen är 58,1 %, vilket är något lägre jämfört med 

föregående års 63,3 % som då svarade på enkäten. 

 Andel positiva svar 

2020 

Falköping 

2019    

F5 Handläggarbeslutet är anpassat efter den äldres 

behov  

 

    
Riket 74 % 

     
14 Västra Götalands län 74 % 

   
 

1499 Falköping  78 % 79 %    

F6 Fick välja utförare av hemtjänsten   

     
Riket 58 % 

 

    
14 Västra Götalands län 52 % 

     

1499 Falköping  83 % 
78 %  

 

 

F7 Vet vart man vänder sig med synpunkter och 

klagomål  

     
Riket 64 % 

     
14 Västra Götalands län 62 % 

     
1499 Falköping  69 % 68 %    

F8 Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter 

och önskemål  

     
Riket 87 % 

     

14 Västra Götalands län 85 % 
  

 

 
 

1499 Falköping  89 % 91 %    

F9 Kan påverka vid vilka tider man får hjälp  

     
Riket 59 % 

 

    
14 Västra Götalands län 55 % 

     
1499 Falköping  66 % 63 %    

F10 Personalen utför sina arbetsuppgifter bra  

     
Riket 86 % 

 

    
14 Västra Götalands län 85 % 
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F12 Personalen har tillräckligt med tid för arbetet  

 

    
Riket 82 % 

     
14 Västra Götalands län 81 % 

     
1499 Falköping  84 % 80 %    

F13 Personalen brukar informera om tillfälliga 

förändringar  

 

    
Riket 66 % 

     
14 Västra Götalands län 65 % 

     
1499 Falköping  73 % 69 %    

F14 Får bra bemötande från personalen  

     
Riket 97 % 

 

    
14 Västra Götalands län 96 % 

     
1499 Falköping  98 % 97 %    

F16 Känner sig trygg hemma med hemtjänst  

     
Riket 86 % 

 

    
14 Västra Götalands län 86 % 

     
1499 Falköping  94 % 90 %    

F17 Känner förtroende för personalen  

     
Riket 89 % 

 

    
14 Västra Götalands län 90 % 

     
1499 Falköping  94 % 94 %    

F18 Besväras inte av ensamhet  

     
Riket 48 % 

 

    
14 Västra Götalands län 47 % 

     
1499 Falköping  50 % 47 %    

F19 Har lätt att få kontakt med personalen vid 

behov  
     

Riket 77 % 
 

    
14 Västra Götalands län 73 % 

     
1499 Falköping  76 % 77 %    

 
1499 Falköping  95 % 90 %    

 

 

F11 Personalen kommer på avtalad tid       
Riket 84 % 

     
14 Västra Götalands län 82 %  

    
1499 Falköping  92 % 88 %    

F22 Är sammantaget nöjd med hemtjänsten  

     
Riket 88 % 

 

    
14 Västra Götalands län 87 % 

     
1499 Falköping  94 % 90 %    
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8.1.2 Äldreboende  

Hela äldreboendeverksamheten i Falköping i jämförelse med länet, riket samt eget 

resultat 2019. Svarsfrekvensen är 40,6 %. 

 Andel positiva svar 

2020 

Falköping 

2019    

F4 Fick plats på önskat äldreboende  

 

    
Riket 87 % 

     
14 Västra Götalands län 87 % 

     
1499 Falköping  80 % 87 %   

F5 Trivs med sitt rum/sin lägenhet  

     
Riket 74 % 

 

    
14 Västra Götalands län 74 % 

     
1499 Falköping  73 % 76 %   

F6 Tycker det är trivsamt i gemensamma 

utrymmen  
     

Riket 64 % 
     

14 Västra Götalands län 65 % 
     

1499 Falköping  66 % 66 %   

F7 Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet  

 

    
Riket 67 % 

     
14 Västra Götalands län 66 % 

     
1499 Falköping  52 % 63 %    

 

F8 Tycker att maten smakar bra  

     
Riket 74 % 

 

    
14 Västra Götalands län 75 % 

     
1499 Falköping  75 % 78 %    

F9 Upplever måltiderna som en trevlig stund  

     
Riket 70 % 

 

    
14 Västra Götalands län 71 % 

     
1499 Falköping  66 % 72 %    

F10 Personalen har tillräckligt med tid för arbetet  

     
Riket 74 % 

 

    
14 Västra Götalands län 75 % 

     
1499 Falköping  77 % 76 %    

F11 Personalen brukar informera om tillfälliga 

förändringar  

 

    
Riket 50 % 

     
14 Västra Götalands län 53 % 

     
1499 Falköping  62 % 58 %    
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F12 Kan påverka vid vilka tider man får hjälp  

     
Riket 60 %  

    
14 Västra Götalands län 62 % 

     
1499 Falköping  65 % 65 %    

F13 Får bra bemötande från personalen  

     
Riket 94 % 

 

    
14 Västra Götalands län 93 % 

     
1499 Falköping  94 % 94 %    

F14 Personalen tar hänsyn till den äldres egna 

åsikter och önskemål  

     
Riket 79 % 

     
14 Västra Götalands län 81 % 

     
1499 Falköping  82 % 82 %    

F16 Känner sig trygg på sitt äldreboende  

     
Riket 87 % 

 

    
14 Västra Götalands län 88 % 

     
1499 Falköping  81 % 81 %    

F17 Känner förtroende för personalen  

     
Riket 84 % 

 

    
14 Västra Götalands län 85 % 

     
1499 Falköping  91 % 85 %    

 

F18 Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på 

äldreboendet  

     
Riket 61 % 

     
14 Västra Götalands län 63 % 

     
1499 Falköping  64 % 63 %    

F19 Möjligheterna att komma utomhus är bra  

     
Riket 58 % 

 

    
14 Västra Götalands län 60 %   

     
1499 Falköping  57 % 62 %    

F20 Besväras inte av ensamhet  

     
Riket 30 % 

 

    
14 Västra Götalands län 30 % 

     
1499 Falköping  27 % 40 %    

F21 Har lätt att få träffa sjuksköterska vid behov  

 

    
Riket 75 % 

     
14 Västra Götalands län 73 % 

     
1499 Falköping  76 % 76 %    
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F22 Har lätt att få träffa läkare vid behov  

     
Riket 53 % 

 

    
14 Västra Götalands län 52 % 

     
1499 Falköping  53 % 55 %    

F23 Har lätt att få kontakt med personalen på 

äldreboendet vid behov  

 

    
Riket 82 % 

     
14 Västra Götalands län 83 % 

     
1499 Falköping  85 % 88 %    

F24 Är sammantaget nöjd med äldreboendet  

     
Riket 81 % 

 

    
14 Västra Götalands län 82 % 

     
1499 Falköping  76 % 83 %    

F25 Vet vart man vänder sig med synpunkter och 

klagomål  

 

    
Riket 47 % 

     
14 Västra Götalands län 48 % 

     
1499 Falköping  39 % 48 %    

 
    

 

8.1.3 Analys av brukarundersökningar 

Årets enkätundersökning genomfördes från mitten av mars till och med 24 maj 2020. 

Resultatet för Falköpings kommun följer i stort sett den nationella trenden. 

Förändringarna är inte så stora jämfört med föregående års resultat. 

391 av totalt 760 har svarat på undersökningen. Svarsfrekvensen är lägre än tidigare år, 

framförallt inom äldreboende. Det beror sannolikt på situationen med covid-19 som 

inneburit att anhöriga inte i samma utsträckning har kunnat vara behjälpliga med att svara 

på enkäten. 

Mest nöjda är brukarna med personalen, till exempel att de känner ett stort förtroende för 

personalen. 91 procent av de som bor på äldreboende känner förtroende, jämfört med 84 

procent i riket. Inom hemtjänsten är 95 procent nöjda med hur personalen utför sina 

arbetsuppgifter, jämfört med 86 procent i riket. 

Resultatet visar att av de som bor på äldreboende är det en större andel som har svarat att 

de har besvär av ängslan, oro eller ångest då och då, jämfört med föregående år. Andelen 

som besväras av ensamhet har markant ökat under året. Detta är också något som 

rapporterats nationellt som en utbredd konsekvens av social distansering och isolering till 

följd av covid-19. Det vore rimligt att uteblivna besök från anhöriga kan få konsekvensen 

att känslan av ensamhet ökar. Resultaten behöver dock analyseras ytterligare, men det 

nationella besöksförbudet som infördes på äldreboende den 1 april 2020 torde vara en 

orsak till ökningen. 
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9 Sammanställning av klienters utvärdering av Vbo 
 

Under 2020 har Vbo haft 1641 vårddygn vilket innebär att de i genomsnitt haft 4-5 

klienter per dygn i verksamheten på behandlingsplats. I denna siffra är inte akut- och 

motivationsplatser medräknade då de räknas separat. Det har inkommit 14 st skriftliga 

utvärderingar från klienter under deras vistelse på Vbo under året. Klienterna har 

erbjudits att fylla i en utvärderingsblankett om de själva velat detta. 

Enkätfråga Mycket bra Bra Dåligt 

 

Har du fått det stöd av personalen som 

du förväntat dig? 

9 5 0 

Har du varit nöjd med den behandling 

du har erbjudits? 

4 9 1 

Har du fått den hjälp och stöd du 

önskade?* 

5 7 1 

Hur tycker du att samarbetet med sin 

kontaktperson fungerat? 

12 2 0 

Är personalen tydlig i sin 

kommunikation? 

7 7 0 

Var det bra med fasta vardagsrutiner 

och motivering till aktiviteter? 

9 4 1 

Togs din eventuella synpunkter och 

klagomål på allvar? 

7 6 1 

* En person har inte fyllt i denna fråga 

 

Gällande förslag och synpunkter på hur verksamheten kan förbättrats har följande 

synpunkter inkommit;  

 Önskemål om mer aktiviteter. Det är flertalet klienter som uttrycker önskemål om 

att vilja göra saker och utflykter tillsammans, exempelvis spela bio, bowling, 

minigolf, gå tipspromenad, spela bingo.  

 Praktiska förslag kring hur vissa rutiner i verksamheten skulle kunna förbättras; 

o Senarelägga tiden för kvällsreflektion för att kunna delta i sociala 

sammanhang utanför Vbo innan tid för kvällsreflektion 

o Önskemål om tillgång till mikro 

o Önskemål om mat 

o Önskemål om sysselsättning 

o Önskemål om mer enskilda samtal med behandlare 

o Önskemål om fördjupad behandling avseende deltagande i 

kriminalitetsprogram 
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 Föreläsningar på Vbo med olika teman, förslagsvis: ”Hur är det att leva med en 

missbrukare?” och ”Hur jobbar en socialsekreterare vid utredning när någon 

söker om hjälp utifrån missbruk?”. 

 Önskemål om aktivitet omvärldsbevakning där klienter tillsammans med personal 

tittar på nyhetssändning tillsammans, för att därefter ta en stund och reflektera 

tillsammans kring vad som händer i världen.  

 Möjlighet till återträff av deltagare i behandlingsgrupper kring 

Återfallsprevention även efter utskrivning från Vbo 

 Önskemål om tillgång till NADA-behandling även efter placering på Vbo. 

NADA-behandling är öronakupunktur som används i bland annat beroendevård. 

Effekterna är ofta förbättrad sömn, minskad oro, ångest och stress samt minskad 

smärta. 

 En klient har lämnat en synpunkt på att boendets regelverk försvårar att få hjälp, 

exempelvis krav på drogfrihet, då man vid återfall blir utskriven från Vbo. 

Klienten menar att det är då, vid återfall, som denne som mest behöver hjälp att 

arbeta med sitt problem. 
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9.1 Kvalitetsuppföljning av hemtjänst enligt LOV  

Kvalitetsuppföljningen utgår från kvalitetskraven i förfrågningsunderlaget för hemtjänst 

enligt LOV. Uppgifter för jämförelser har hämtats ur öppna jämförelser och ur 

verksamhetssystemet. Varje utförare har givits möjlighet att analysera och kommentera 

sina resultat i en kvalitetsrapport.  

Utöver kommunens egenregi har följande godkända externa utförare av hemtjänst enligt 

LOV, Lag om valfrihetssystem, varit verksamma under 2020: 

Utförare Startade 

LOV 

Andel av hem-

tjänsten*) 

Antal /andel 

brukare**) 

Andel brukare 

med delegerad 

HSL **) 

Tillstånd IVO 

***) 

Kommunens 

hemtjänst  

2011-10-10/ 

2013-11-011) 

2016-11-011) 

 

 

65,6 % 

 

 

556 / 72,5 % 

 

 

39,4 % 

 

 

Anmälan  

Systrarna Odhs 

Hemtjänst AB  

2012-11-01 

2018-09-07 2) 

 

21,0 % 

 

161 / 21,0 % 

 

32,3 % 

Invänta beslut 

övergångstillstånd 

Falans Hemtjänster 

AB  

Val av Omsorg 

Falköping AB 

Falans Hemtjänster 

AB 

2013-04-01 

 

2017-07-01 3) 

 

2018-08-01 3) 

 

 

 

 

8,9 % 

 

 

 

 

  37 /  4,8 % 

 

 

 

 

48,6 % 

Avslag  

2020-01-14 

Överprövning 

Invänta beslut 

övergångstillstånd 

TKMT ekonomisk 

förening 

 

2015-06-01 

 

4,5 % 

 

  13 /  1,7 % 

 

  0,0 % 

Bifall efter dom 

2020-01-08 

*) Fördelning av den beställda tiden per helår 2020. 

**) Antal/andel brukare i december 2020. 

***) Fr.o.m. den 1 januari 2019 får privata utförare inte bedriva hemtjänst utan tillstånd 

från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Redan befintliga företag som lämnat 

ansökan får bedriva hemtjänst i väntan på slutgiltigt beslut. Kommunen har 

anmälningsskyldighet. Enligt Kap. 7 och 13 i SoL. 

1) Kommunens hemtjänst genomförde en organisationsförändring. 

2) Ägarbyte till Dannebacken Holding AB. 

3) Val av Omsorg Falköping AB förvärvade Falans Hemtjänster AB och fortsatte driva 

hemtjänst-verksamheten inom detta företag.  
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Från och med den 1 september 2017 har nya avtal tecknats där utförarna ersätts för 

beställd (beviljad) tid. Från starten av LOV den 10 oktober 2011 till 31 augusti 2017 har 

utförarna ersatts för utförd tid.  

Fr.o.m. 1 maj 2019 omräknades ersättningsbeloppen till utförarna mot bakgrund av 

ekonomiskt överskott hos kommunens hemtjänst. Motsvarande omräkning gjordes även 

till 1 maj 2020, men kunde p.g.a. en försenad avtalsrörelse regleras fr.o.m. 1 november 

2020 avseende perioden 1 maj 2020 t.o.m. 30 april 2021.  
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Brukarundersökning – inflytande och bemötande 

Utförare Personalen tar 

hänsyn till åsikter 

och önskemål –

brukarundersökning, 

andel positiva svar   

Bemötande, 

brukarunder-

sökning, andel 

positiva svar   

Kan påverka 

tider, brukarunder-

sökning, andel 

positiva svar   

Känner förtroende för 

personalen, 

brukarundersökning, 

andel positiva svar   

Utförarens analys/kommentar  

Falans 

hemtjänster 

AB 

2019: 92 % 

2020: 94  % 

2019: 100 % 

2020: 100 % 

2019: 43 % 

2020: 65 % 

 

2019: 92 % 

2020: 94 % 

” Vi har fortsatt 100% nöjda kunder när det 

gäller bemötande samt  kvalitet av 

utförande av insatser och detta är vi 

mycket nöjda över.Vi arbetar intensivt med 

att alla kunder kan välja ungefärlig 

tidpunkt när insatserna ska utföras. 

Resultatet  av det har  gett 94%.” 

Systrarna 

Odhs 

hemtjänst AB 

2019: 92 % 

2020: 92 % 

2019: 99 % 

2020: 97 % 

2019: 72 % 

2020: 71 % 

2019: 94 % 

2020: 91 % 

” Vi har medvetet valt att arbeta med 

värderingsfrågor och bemötandefrågor i 

såväl ledning som bland personalen.  

På alla våra möten har detta varit en 

stående punkt, vi har lyft konkreta fall och 

hanterat synpunkter samt frågeställningar 

kring detta löpande. Vi har fått positiv 

återkoppling från kunderna gällande 

bemötande. Vilket visar på att vårt 

intensiva arbete gett resultat. 92% av våra 

kunder upplever att vi tar hänsyn till 

önskemål och åsikter, vilket är långt högre 

än genomsnittet, vilket även detta speglar 

vårat arbete med nöjd kundgaranti. Att vi 

har en särskild utsedd kundansvarig gör att 

våra kunder känner mer trygghet i 

kontakten med oss. Vilket skapar en 
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tydlighet i relationen både med kund och 

anhöriga. Vi har använt 

brukarundersökningen sätta mål för 

verksamheten 2021, det vi kommer att 

fokusera på är att ytterligare förbättra 

kontinuitet och tillgänglighet.” 

TKMT -   - - - 
” Våra brukare har alla annat modersmål 

än svenska, och ytterst få kan göra sig 

förstådda på svenska. Det innebär 

svårigheter med brukarundersökningar, 

och intresse för deltagandet är svagt.Vi har 

tät kontakt med både brukare och personal. 

Brukarna har en eller två personal, vilket 

ökar tryggheten för både brukare och vår 

personal. Personalen talar brukarnas språk 

och har förståelse för deras kultur, det 

minskar risken för missförstånd. Vid de 

fall som frågor uppstår så kontaktar 

brukarna ledningen eller enhetschef genom 

personalen.” 

Kommunal 

egenregi 

2019: 92 % 

2020: 88 % 

2019: 97 % 

2020: 98 % 

2019: 62 % 

2020: 64 % 

2019: 95 % 

2020: 95 % 

”Personalen har ett mycket gott bemötande 

gentemot våra brukare och är bra att 

komma på avtalad tid. Brukarna upplever 

trygghet och att personalen utför sitt arbete 

på ett professionellt sätt vilket medför ett 

stort förtroende för personalen. 94 % av 

brukarna är nöjda med hemtjänsten i sin  

helhet vilket är en förbättring från 

föregående år.” 
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Kontinuitetsmätning - medelvärde för antal personal per vecka hos brukare med två eller fler insatser om dagen  

Utförare Kontinuitet 

(2019 inom parentes) 

Utförarens analys/kommentar  

Falans hemtjänster 

AB 

 9 (11) ” Hela planeringen bygger på omsorgskontinuitet via återkommande insatser schemalagt på samma 

personal. Utser numera två stycken  kontaktpersoner för att trygga kontinuiteten.  

Arbetsledare planerar i möjligaste mån efter att KP utför dusch, inköp, städ, ledsagning och avlösning.” 

Systrarna Odh´s 

hemtjänst AB 

14 (15) ” Vi har två planerare som  jobbar aktivt med att säkerställa en tydlig grundplanering. Vi har 

kortansvarig samt löpare (ersättare för ordinarie personal) för ökad kontinuitet.” 

TKMT 1 (1) -  

Kommunal egenregi 14 (15) ”För att förbättra kontinuiteten arbetar vi med kontaktpersonskapet och färgschema, som styr 

kontinuiteten hos brukaren. Dialog mellan arbetsledare och personal.” 

  

Individuell planering - genomförandeplaner 

Utförare Medelpoäng 

granskning av 

genomförandeplaner 

(max=16) 

(2019 inom parentes) 

Utförarens analys/kommentar 

Falans 

hemtjänster 

AB 

11,8 (15,5) ” Vi är inte nöjda med resultatet  och  härleder till hög frånvaro pga. covid-19. 

 Vi ser över  våra rutiner och bokar in ytterligare utbildning för KP.”. 

Systrarna 

Odh´s 

hemtjänst AB 

13 (14,47) ” Jämfört med föregående år så ser vi en nedgång i medelpoäng (14,4) till årets 13 poäng.  

Vår rutin gällande genomförandeplaner; 

Våran rutin är att innan man sätter ett nytt datum för uppföljning skrivs planen ut och gås igenom med 

kundansvarig eller planering för ev justeringar för att säkerställa korrekt uppförda genomförandeplaner. 

Vid granskningen såg vi inga generella fel, det allra flesta var väl beskrivna och väl planerade dock var det 

några enstaka som var uppenbart bristfälliga. De som var uppenbart bristfälliga var de som vid granskningen 

inte blivit godkända av planeringen. Detta gör att medelpoängen blir något lägre än vad som egentligen är fallet 

då alla genomförandeplaner ska godkännas enligt vår rutin.” 
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TKMT 14,3 (12,6) ” Vi har arbetat mycket med genomförandeplanerna och det har blivit en del av de stående rutiner vi har tagit 

fram. Personalen och brukarna har varit delaktiga. Det har skett en förbättring sedan tidigare granskning.” 

Kommunal 

egenregi 

11,95 (12,8)  

 

Varje utförare har genomfört egen granskning utifrån en granskningsnyckel som baseras på Socialstyrelsens Allmänna råd om dokumentation (SOSFS 

2014:5). Utfallet beror till viss del på hur utförarna tolkat punkterna i granskningsnyckeln.  

 

Bemanning och kompetens 

Utförare Månadsanställda årsarbetare Andel som har omvårdnadsutbildning   Andel som har delegering enligt HSL   

Falans hemtjänster AB 11 73 % 100 % 

Systrarna Odh´s hemtjänst AB 44 98 % 95 % 

TKMT 9 78 % 0 % 

Kommunal egenregi 98 100 % 97 % 

 

Kvalitetsförbättringar under året som utföraren särskilt vill framhålla 

Utförare Kvalitetsförbättringar 

Falans hemtjänster AB ” Skärpta hygienrutiner,  

nära samarbete med SSK som vid flera tillfällen  närvarat under apt. även yrkesspecifik personal har  medverkat  utifrån  

önskemål. Upparbetad kontakt med EC för nattpatrull. Har  köpt in jackor. Har utökat med en vice arbetsledare.  

Strukturerat upp våra dokument och arbetsrutiner. Har infört mindre teamträffar dels pga. covid-19 men även för  att 

skapa en närmre dialog med våra medarbetare. Vi har valt att  dela in våra teamträffar utifrån turer i planering där 

leg.personal samt arbetsledare närvarar.   

Teamträffarna är schemalagda var 4.e vecka.” 

Systrarna Odh´s hemtjänst AB ” För att öka tillgängligheten för våra kunder införde vi Juni 2020 telefontider, för att så många som möjligt skulle vara 

uppkopplade vid vissa specifika tider.  Vi har även återinfört kundansvarig  då vi sett ett behov av en särskild person som 

både anhöriga och kunder kan vända sig till. Under året har vi arbetat med ISO certifiering vilket har varit ett sätt för oss 

att gå igenom och uppdatera våra rutiner.  
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Ett led i vårt tillgänglighets arbete är att vi flyttat verksamheten till mer centrala delar av Falköping. Detta innebär att 

kunderna och anhöriga har mer möjligheter att besöka oss (efter Corona givetvis) 

Corona situationen har påverkat vår verksamhet i alla led. Vi har haft genomgång av basala hygienrutiner löpande för att 

säkerställa att all personal följer och förstår vikten av att skydda sig själv och andra. Vi har löpande förändrat och 

förbättrat våra arbetsrutiner både på och utanpå kontoret för att minska smittspridning. 

Vi har tagit ett beslut med att jobba aktivt med miljöfrågor. Bland annat har vi bytt ut våra bilar med fossilt bränsle mot 

elbilar. Vi har gjort stora investeringar i laddstolpar. Våran nya centrala lokaler gör att vi lättare kan planera att personal 

går och cyklar mellan sina besök istället för att köra bil vilket ur både miljö  och hälsoaspekt är positivt.  

 Under året har en ny verksamhetschef tillträtt, detta kommer innebära att vi får en verksamhetschef som är aktiv i det 

dagliga arbetet.” 

TKMT ” Planer inför 2020 innebär förbättringar inom personalgruppen, vilket kommer gagna brukarna och följsamheten inom 

företaget. Olika teman under APT och omfattande arbete med värdegrundsfrågor. Personalen ska få ytterligare 

genomgång av dokumentation och vikten av att dokumentera som ett medel för att säkerställa så god vård som möjligt 

för brukarna samt underlätta för personalen i deras arbete. Målet är att ständigt utvecklas och förbättras, nya rutiner 

gällande bemötande, hygien och kontaktmannaskap.” 

Kommunal egenregi ” Vi har under 2020 haft svårt att planera ut brukartimman för vår personal på grund av covid 19 men har alltid som 

ambition att denna skall finnas i planeringen dagligen då vi ser vikten av  att kvalitetssäkra dokumentation 

kontaktpersonskap och genomförandeplaner samt social samvaro.  

Under året 2020 på grund av covid 19 fått ytterligare verktyg i att förstärka arbetet med basala hygienföreskrifter.” 

 

Underlaget till sammanställningen utgörs av uppgifter som respektive utförare  lämnat. Varje utförare fyller i en mall för kvalitetsuppföljning av hemtjänst 

enligt LOV, vilken baseras på  kvalitetskraven i förfrågningsunderlaget. Efter sammanställning kommer resultaten att återkopplas till utförarna och om 

bedömning görs att någon utförare behöver vidta åtgärder begärs en åtgärdsplan in. 



54 

 

 



 

Socialnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-10 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 89 Dnr 2021/00026  

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås godkänna och lägga redovisad kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelse för 2020 till handlingarna.       

Bakgrund 

Föreskrift (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete gäller för samtliga socialnämndens verksamheter som styrs av 

socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Föreskriften 

består av bestämmelser om hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas 

och dokumenteras. För verksamheter enligt SoL och LSS innebär detta 

löpande dokumentation och en årlig kvalitetsberättelse. För vårdgivare enligt 

HSL ställer föreskriften utökade krav på patientsäkerhetsberättelsen som ska 

upprättas senast den 1 mars varje år enligt patientsäkerhetslagen. 

Socialförvaltningen i Falköping har sedan 2009 årligen sammanställt och 

redovisat sitt kvalitetsarbete i ett kvalitetsbokslut som redovisats till 

socialnämnden. Från och med 2016 ingår även patientsäkerhetsberättelsen i 

detta dokument, vilket innebär att kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 

redovisas som en helhet. Kvalitets- och patientssäkerhetsberättelsen för 2020 

innehåller uppföljning av arbetet med kvalitet och patientsäkerhet under året 

samt planering inför kommande år. Innehållet utgör grund för bedömningen 

av socialnämndens måluppfyllelse i verksamhetsredovisningen. 

Beslutsunderlag 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020       
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Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden godkänner och lägger redovisad kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelse för 2020 till handlingarna.        

Bakgrund 

Föreskrift (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete gäller för samtliga socialnämndens verksamheter som styrs av 

socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Föreskriften 

består av bestämmelser om hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas 

och dokumenteras. För verksamheter enligt SoL och LSS innebär detta 

löpande dokumentation och en årlig kvalitetsberättelse. För vårdgivare enligt 

HSL ställer föreskriften utökade krav på patientsäkerhetsberättelsen som ska 

upprättas senast den 1 mars varje år enligt patientsäkerhetslagen.  

Socialförvaltningen i Falköping har sedan 2009 årligen sammanställt och 

redovisat sitt kvalitetsarbete i ett kvalitetsbokslut som redovisats till 

socialnämnden. Från och med 2016 ingår även patientsäkerhetsberättelsen i 

detta dokument, vilket innebär att kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 

redovisas som en helhet. Kvalitets- och patientssäkerhetsberättelsen för 2020 

innehåller uppföljning av arbetet med kvalitet och patientsäkerhet under året 

samt planering inför kommande år. Innehållet utgör grund för bedömningen 

av socialnämndens måluppfyllelse i verksamhetsredovisningen. 

Beslutsunderlag 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020       

Beslutet ska skickas till 

Akt 

Socialnämnden 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Intranät och hemsida 
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Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut för perioden 

2021-02-01 – 2021-02-28.         

Bakgrund 

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

socialnämnden.  

Delegationslistor 

Beslut fattade under perioden 2021-02-01 – 2021-02-28 

Ordförandebeslut    0 

Individ- och familjeomsorg   1159 

Äldreomsorg/funktionsnedsättning   237 

Bostadsanpassningsbidrag  12 

Dödsboanmälan    0 

Personal/anställningar – tillsvidare  19 

Personal/anställningar – visstid  24 

Bisyssla    0 

Utdelning fonder   0 

Jämkning dubbla boendekostnader  1 

Avskrivning skuld   0 

Tillståndsenheten i samverkan  0 

Socialnämndens arbetsutskott – protokoll 4 

 

Beslutsunderlag 

Handlingarna finns tillgängliga för socialnämnden under sammanträdet.        

Beslutet ska skickas till 

Akt 

 

 

 

Carin Karlsson 

Nämndsekreterare 


