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Datum 

2021-02-17 
 

  

 

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 
Carin Karlsson, nämndsekreterare 
 

Protokollsjusterare, förslag 
Roger Lundberg (S) 
 

Presskonferens 
Onsdagen den 17 februari, klockan 14:30 

Socialnämnden 

kallas till sammanträde onsdagen den 17 februari 2021 klockan 09:00 i Falköpingssalen, 

Stadshuset/Skype, för att behandla följande ärenden. 

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. 

Ärende Anteckningar 

1.  Ändring av barnbidrag enligt SB 106 kap § 6 
Dnr 30615   
Anna Ahlin, 1:e socialsekreterare  

 

2.  Ändring av barnbidrag enligt SB 106 kap § 7 
Dnr 30633   
Anna Ahlin, 1:e socialsekreterare  
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Ärende Anteckningar 

3.  Nedläggning av faderskapsutredning 
Dnr 30557   
Anna Ahlin, 1:e socialsekreterare  
 

 

4.  Beslut om hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 
LVU 
Dnr 30563   
Anna Ahlin, 1:e socialsekreterare  
 

 

5.  Övervägande av umgängesbegräsning enligt 14 § LVU  
Dnr 30608   
Anna Ahlin, 1:e socialsekreterare  
 

 

6.  Verksamhetsinformation till socialnämnden - 
äldreomsorgen 
Dnr 2021/00016   
Marie Gustafson, verksamhetschef 
Susanne Friberg, enhetschef 
Annika Henningsson, enhetschef 

Ca 09:10 – 09:40 

 

7.  Rapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och 
SoL, 2020, kvartal 4 
Dnr 2020/00016  700 
Maria Dahlén, SAS/Verksamhetsutvecklare 
 

10:00 

8.  Socialnämndens verksamhetsredovisning 2020 
Dnr 2021/00025   
Magnus Schedin, socialchef 
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom 
Viktoria Olander, ekonom 

10:05 

9.  Socialnämndens internkontrollrapport 2020 
Dnr 2021/00024   
Viktoria Olander, ekonom  
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Ärende Anteckningar 

10.  Besvarande av remiss från Kommunstyrelsen avseende 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen om samverkan för barns 
och ungas hälsa 
Dnr 2021/00015   
Magnus Schedin, socialchef 
 

 

11.  Gallring av pappersoriginal efter inskanning för en digital 
ärendehantering för socialnämnden 
Dnr 2021/00027   
Magnus Schedin, socialchef 

 

12.  Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2021/00004   
 

 

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

 

 

 

Sture Olsson 

Ordförande 



  
  

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

  



  
  

 

 

Barnkonventionens fyra grundprinciper 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

• Perspektivträngsel. Ibland krockar olika perspektiv och rättigheter med 
varandra och prioriteringar måste då göras.  



 

Socialförvaltningen 

 

Carin Karlsson   Nämndsekreterare      carin.karlsson@falkoping.se  

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

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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Rapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och 
SoL, kvartal 4 2020            

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att godkänna rapporteringen av ej 

verkställda beslut för kvartal 4, perioden 2020-10-01 till och med 2020-

12-31. 

2 Socialnämnden föreslås besluta att överlämna rapporten till 

kommunfullmäktige och kommunens revisiorer.        

Bakgrund 

Socialnämnden har sedan den 1 juli 2006 en rapporteringsskyldighet enligt 

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

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

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

rapportera beslut om bistånd enligt 9 § lSS som inte verkställts inom tre 

månader eller där avbrott i verkställigheten överstiger tre månader. 

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

ansvarar för tillsynen gällande dessa beslut. 

 

Till kommunfullmäktige och kommunens revisorer ska socialnämnden 

en gång per kvartal lämna en statistikrapport över antalet gynnande 

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

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

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

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

respektive 

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

män. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-01-27 

Ej verkställda beslut kvartal 4, 2020 

Ej verkställda beslut – sammanställning kvartal 4 2020       

Beslutet ska skickas till 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsens kansli 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Maria Dahlén  

SAS/Verksamhetsutvecklare 



 

Socialnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-10 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 42 Dnr 2020/00016 700 

Rapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och 
SoL 2020, kvartal 4 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att godkänna rapporteringen av ej 

verkställda beslut för kvartal 4, perioden 2020-10-01 till och med 2020-

12-31. 

2 Socialnämnden föreslås besluta att överlämna rapporten till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer.       

Bakgrund 

Socialnämnden har sedan den 1 juli 2006 en rapporteringsskyldighet enligt 

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

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

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

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

i verkställigheten överstiger tre månader. Rapporten ska ske till inspektionen 

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

Till kommunfullmäktige och kommunens revisorer ska socialnämnden en 

gång per kvartal lämna en statistikrapport över antalet gynnande beslut enligt 

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-01-27 

Ej verkställda beslut kvartal 4, 2020 

Ej verkställda beslut – sammanställning kvartal 4 2020       

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden             

 



2021-01-27 
 
 
 
 

 
 
Sammanställning ej verkställa beslut  
kvartal 4, 2020 
 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 

Kön Beslutad insats Besluts-

datum 

Avslutas 

Datum 

Kommentar 

K Bostad med 

särskild service, 

LSS 

200708 pågående Aktuell lägenhet renoveras och 

under tiden har brukaren en 

korttidsplats på ett av kommunens 

gruppboenden enligt SOL. 

M Bostad med 

särskild service, 

LSS 

181022 pågående Brukaren har ansökt om 

förhandsbesked i annan kommun 

men fått avslag på detta. För 

närvarande placerad på externt 

HVB för att tillförsäkra den 

enskildes säkerhet.  

K Kontaktperson, 

SoL 

191001 pågående Har ännu inte hittat lämplig 

uppdragstagare.  

K Kontaktfamilj 200527 pågående Har ännu inte hittat lämplig 

uppdragstagare. 

K Avlösarservice i 

hemmet, LSS 

200710 210107 Modern meddelar att hon vill 

avsluta insatsen 210107. Tidigare 

har de själva velat avvakta 

verkställande då korttidsvistelse 

startats.  
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ÄLDREOMSORG - Dagverksamhet  

Aktuella att rapportera 
Samtliga ärenden nedan har rapporterats som avbrott i verkställighet alternativt ej påbörjad verkställighet. 

Orsaken är stängningen av dagverksamheten den 17 mars 2020 för att förhindra smittspridning av  

covid-19.  

Antal 

rapporterade 

Kön Beslutsdatum Beslutad insats 

1.  K 071031 

Dagverksamhet, SoL 

2.  K 190924 

Dagverksamhet, SoL 

3.  K 200313 

Dagverksamhet, SoL 

4.  M 190826 

Dagverksamhet, SoL 

5.  K 201105 

Dagverksamhet, SoL 

6.  M 201027 

Dagverksamhet, SoL 

7.  M 200229 

Dagverksamhet, SoL 

8.  K 181113 

Dagverksamhet, SoL 

9.  K 180712 

Dagverksamhet, SoL 

10.  K 191022 

Dagverksamhet, SoL 

11.  M 110927 

Dagverksamhet, SoL 

12.  M 170801 

Dagverksamhet, SoL 

13.  K 200206 

Dagverksamhet, SoL 
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14.  K 190304 

Dagverksamhet, SoL 

15.  K 200108 

Dagverksamhet, SoL 

16.  K 191216 

Dagverksamhet, SoL 

17.  M 190517 

Dagverksamhet, SoL 

18.  M 201012 

Dagverksamhet, SoL 

19.  M 130802 

Dagverksamhet, SoL 

20.  K 190128 

Dagverksamhet, SoL 

21.  M 200304 

Dagverksamhet, SoL 

22.  M 200204 

Dagverksamhet, SoL 

23.  K 201020 

Dagverksamhet, SoL 

24.  K 191014 

Dagverksamhet, SoL 

25.  K 200203 

Dagverksamhet, SoL 

26.  M 200203 

Dagverksamhet, SoL 

27.  K 190503 

Dagverksamhet, SoL 

28.  K 180601  

Dagverksamhet, SoL 

29.  K 170118 

Dagverksamhet, SoL 
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30.  K 190625 

Dagverksamhet, SoL 

31.  K 190814 

Dagverksamhet, SoL 

32.  M 200226 

Dagverksamhet, SoL 

33.  K 161111  

Dagverksamhet, SoL 

34.  M 180813 

Dagverksamhet, SoL 

35.  M 141001 

Dagverksamhet, SoL 

36.  M 151103 

Dagverksamhet, SoL 

37.  K 150210 

Dagverksamhet, SoL 

38.  M 181211 

Dagverksamhet, SoL 

39.  M 200210 

Dagverksamhet, SoL 

40.  K 120906 

Dagverksamhet, SoL 

41.  K 131125 

Dagverksamhet, SoL 

42.  M 160107 

Dagverksamhet, SoL 

43.  M 191031 

Dagverksamhet, SoL 

44.  K 200120 

Dagverksamhet, SoL 

45.  K 190612 

Dagverksamhet, SoL 
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46.  K 190613 

Dagverksamhet, SoL 

47.  M 170131 

Dagverksamhet, SoL 

48.  M 170726 

Dagverksamhet, SoL 

49.  K 090213 

Dagverksamhet, SoL 

50.  M 161101 

Dagverksamhet, SoL 

51.  M 170111 

Dagverksamhet, SoL 

52.  M 191202 

Dagverksamhet, SoL 

53.  K 000613 

Dagverksamhet, SoL 

54.  K 200212 

Dagverksamhet, SoL 

55.  K 190704 

Dagverksamhet, SoL 

56.  M 180323 

Dagverksamhet, SoL 

57.  K 191126 

Dagverksamhet, SoL 

58.  K 150424 

Dagverksamhet, SoL 

59.  K 170406 

Dagverksamhet, SoL 

60.  M 161003 

Dagverksamhet, SoL 

61.  K 190925 

Dagverksamhet, SoL 
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62.  M 191003 

Dagverksamhet, SoL 

63.  K 090901 

Dagverksamhet, SoL 

64.  K 190524 

Dagverksamhet, SoL 

65.  K 180724 

Dagverksamhet, SoL 

66.  M 200313 

Dagverksamhet, SoL 

67.  M 200227 

Dagverksamhet, SoL 

68.  M 151102 

Dagverksamhet, SoL 

69.  M 180523 

Dagverksamhet, SoL 

70.  M 180619 

Dagverksamhet, SoL 

71.  M 160209 

Dagverksamhet, SoL 

72.  K 171025  

Dagverksamhet, SoL 

73.  K 140203 

Dagverksamhet, SoL 

74.  M 171107 

Dagverksamhet, SoL 

75.  M 181207 

Dagverksamhet, SoL 

76.  K 120701 

Dagverksamhet, SoL 

77.  M 191211 

Dagverksamhet, SoL 
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78.  M  171013 

Dagverksamhet, SoL 

79.  K 140808 

Dagverksamhet, SoL 

80.  M 200101  

Dagverksamhet, SoL 

81.  M 050127 

Dagverksamhet, SoL 

82.  K 161101 

Dagverksamhet, SoL 

83.  K 190827 

Dagverksamhet, SoL 

84.  M 190710 

Dagverksamhet, SoL 

85.  K 180903 

Dagverksamhet, SoL 

86.  K 180509 

Dagverksamhet, SoL 

87.  K 130107 

Dagverksamhet, SoL 

88.  K 200305 

Dagverksamhet, SoL 

89.  K 181012 

Dagverksamhet, SoL 

90.  K 181101 

Dagverksamhet, SoL 

91.  K 180924 

Dagverksamhet, SoL 

92.  K 180119 

Dagverksamhet, SoL 

93.  K 200205 

Dagverksamhet, SoL 
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94.  K 200217 

Dagverksamhet, SoL 

 

ÄLDREOMSORG - Dagverksamhet  

Avslutade 
Följande ärenden har avslutat sin dagverksamhet antingen under kvartal 4 eller tidigare. Under 

rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg identifierades ärenden som inte rapporterats som 

avslutade i tid och därav finns flera ärenden med tidigare beslutsdatum än kvartal 4. Verksamheten har gått 

igenom alla sina ärenden och nu avslutat även de som haft öppen verkställighet i systemet (och därmed 

rapporterats som ej verkställda trots avslut). Denna information har också rapporterats i individärendena till 

Inspektionen för vård och omsorg.  

Antal Kön Orsak till avslut Avslutsdatum 

1.  K Avliden 210111 

2.  K Avliden 161019 

3.  M Avliden 201018 

4.  M Insats äbo 180222 

5.  M Avslut egen begäran 170215 

6.  K Avslut egen begäran 190319 

7.  M Insats äbo 201110 

8.  K Insats äbo 201210 

9.  K Insats äbo 201222 

10.  K Avliden 200303 

11.  K Avslut egen begäran 191231 

12.  M Avliden 201122 

13.  K Avslut egen begäran 200731 

14.  K Insats äbo 201015 

15.  K Insats äbo 201002 
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16.  M Avslut egen begäran 200630 

17.  K Insats äbo 200518 

18.  M Insats äbo 201123 

19.  M Avslut egen begäran 170909 

20.  K Insats äbo 200404 

21.  M Insats äbo 201009 

22.  K Insats äbo 201228 

23.  K Insats äbo 210104 

24.  K Insats äbo 201115 

 



Klicka här för att ändra format
Ej verkställda beslut 

Kvartal 4, 2020



Rapporteringsskyldighet IVO
• Nämnden är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och insatser 

enligt 9 § LSS inte har verkställts tre månader efter beslut. 

• Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre 
månader.

• Kommunen undantas inte från rapporteringsskyldigheten av ej verkställda beslut med 
anledning av covid-19. I de fall där kommunen gör förändringar i verkställigheten av beslut på 
grund av covid-19 ska kommunen tydligt ange orsaken i fritextfältet i individrapporten. 



Individ- och familjeomsorgen
• 5 ärenden rapporterade

• 2 st – Bostad med särskild service LSS

• En lägenhet renoveras innan inflyttning – brukaren bor på gruppboende SoL i väntan på 
färdigställande

• En brukare har precis erhållit avslag på förhandsbesked i en annan kommun, pågående 
insats. 

• 1 st – Avlösarservice i hemmet, LSS

• Modern har förmedlat att de vill avsluta insatsen 210107.

• 1 st – Kontaktperson SoL

• Inte hittat lämplig uppdragstagare

• 1 st – Kontaktfamilj SoL

• Inte hittat lämplig uppdragstagare



Äldreomsorg -
dagverksamhet
• Den 17 mars 2020 stängdes dagverksamheten utifrån risk för 

smittspridning covid-19

• 94 st har rapporterats ha pågående avbrott i verkställigheten

• 24 st har rapporterats som avslutade

• Några har avslutats under året.

• Några har inte avslutats i verksamhetssystemet utan rapporteras som 
pågående trots att de i realiteten varit avslutade sedan tidigare. 

 verksamheterna har gått igenom sina ärenden i verksamhetssystemet 
för att skapa ordning och reda framgent. 



 

Socialförvaltningen 

 

Annelie Hedegård   Ekonom      anneli.hedegard@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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Socialnämndens verksamhetsredovisning 2020 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden godkänner upprättat förslag till verksamhetsredovisning 

2020.        

Bakgrund 

Socialnämnden skall årligen upprätta en verksamhetsredovisning som 

redogör för det gångna årets målarbete och ekonomiska utfall. 

Verksamhetsredovisningen bifogas tjänsteutlåtandet.  
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SYFTE 

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett 

stöd för uppföljning och analys av föregående 
verksamhetsår. Verksamhetsredovisningen syftar 

även till att visa hur mål och ambitioner samspelat 

med nämndens ekonomiska resultat.  

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt 

i nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra 

till kommunfullmäktiges övergripande mål och 

resultat. 

I framarbetandet av verksamhetsredovisning 

behöver hänsyn till hela styrkedjan tas, vilket 

innebär att såväl nationell styrning som kommunal 

styrning redovisas i rapporten.  

NÄMNDENS UPPDRAG 

Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom 

socialtjänsten och vad som i lag sägs om 

socialnämnd. Socialnämnden ska också utföra 

kommunens uppgifter enligt lag (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS), utöva 

ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården 

samt ansvara för ensamkommande flyktingbarn 

enligt lag (1994:137) om mottagande av asylsökande 

m.fl.  

 

 

 

 

 

 

 

Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är 

tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 

fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar 

och andra förordningar för verksamheten. 

Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. 

NÄMNDENS ORGANISATION 

Under året har en omorganisation gjorts avseende 

förvaltningens verksamheter, vilket beskrivs mer 

under rubriken ”Händelser av betydelse”. 

Omorganisationen visualiseras i figur 1 och 2 som 

visas på denna och nästkommande sida. I och med 

omorganisationen har en tjänst som verksamhetschef 

tagits bort.    

Inom förvaltningen finns också förebyggande 

verksamheter, där hjälp och stöd kan ges utan ett 

biståndsbeslut. En förvaltningsgemensam 

administration finns för att stödja förvaltningens 

verksamheter.   

Figur 1 - Nämndens organisation innan 1 oktober 2020 
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KOMMUNAL OCH REGIONAL VERKSAMHET VIA 

AVTALSSAMVERKAN 

Avtalssamverkan vård och omsorg 

Det finns ett samverkansavtal med Västtrafik som 

gäller anropsstyrd trafik. Avtalet är en upphandling 

av transporter och en beställningscentral för 

färdtjänst, dagverksamhet- och omsorgstransporter 

samt skolskjuts med taxifordon.  

Avtalssamverkan individ- och familjeomsorg 

En avtalssamverkan gällande socialjouren finns 

tillsammans med Skaraborgs kommuner, där Skövde 

kommun är värdkommun för avtalet. Syftet med den 

gemensamma socialjouren i Skaraborg är att 

invånarna ska erhålla det stöd de behöver inom 

ramen för individ- och familjeomsorgens (IFO) 

verksamhetsområde på tider då socialnämndernas 

förvaltningskontor inte har öppet. Barnahus 

Skaraborg är en avtalssamverkan mellan Skaraborgs 

kommuner, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten 

och Skaraborgs sjukhus. Barnahus erbjuder barn 

under 18 år medicinsk, psykologisk och juridisk 

hjälp. 

Avtalssamverkan kring Utväg gäller mellan 

Skaraborgs kommuner och östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden, Åklagarmyndigheten, Polis-

myndigheten och Kriminalvården. Syftet med 

samverkan är att förstärka och utveckla det 

myndighetsgemensamma arbetet mot våld i nära 

relationer i Skaraborg.  

Falköpings kommun ingår i avtalssamverkan kring 

tillstånds- och tillsynshandläggning. Avtalet reglerar 

samverkan avseende gemensam organisation för 
tillstånds- och tillsynshandläggning i fråga om 

alkohol, tobak och liknande produkter samt kontroll 

av receptfria läkemedel.  

KOMMUNAL VERKSAMHET VIA PRIVATA 

UTFÖRARE  

Avtal enligt godkännande genom Lag om 

valfrihetssystem (LOV) avser företag som utför 

hemtjänst inklusive delegerad hälso- och sjukvård. 

Detta kräver att utförarna har tillstånd av 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avtal finns 

i Falköpings kommun med Systrarna Odhs 

Hemtjänst AB, Falans Hemtjänster AB och Tanaad 

Kooperative Multi Tjänster Ekonomisk förening.  

Figur 2 - Nämndens organisation efter 1 oktober 2020 
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OMVÄRLDSFÖRÄNDRNINGAR 

Globalisering, ny teknik och förändringar i klimat, 

demografi och värderingar är de förändringskrafter 

enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) som 

kontinuerligt ändrar förutsättningarna för människor 

och samhällen över hela världen. De trender som kan 

ha påverkan på socialt arbete är bland annat en 

stigande förväntan på välfärden, hårdare konkurrens 

om kompetens, minskad tillit, ökat kommunalt fokus 

på integration och ökade möjligheter att effektivisera 

med ny teknik.  

Coronapandemin (covid-19) försatte Sveriges 

kommuner i ett stabsläge under större delen av 2020 

och året har helt präglats av virusets framfart i 

världen. Under sensommaren stabiliserades 

situationen i Sverige för att under hösten och vintern 

ta fart i en andra våg som blev än mer kraftfull. Det 

går inte med visshet att säga hur långvarig eller djup 

påverkan blir på kommunal verksamhet. Staten har 

under året börjat ersätta kommuner för delar av de 

merkostnader som kan härledas till arbetet med 

covid-19. En lång lågkonjunktur är troligen att vänta, 
med en stigande arbetslöshet som följd. Det rådande 

läget kan öka utsattheten för redan socialt 

marginaliserade grupper.  

Digitaliseringen och användning av ny teknik kan, 

om den sker framgångsrikt, bidra till självständighet 

och handlingskraft hos den enskilde. Det kan handla 

om att kunna ansöka om stöd och insatser via  

e-tjänster eller boka sin mötestid med en handläggare 

på internet. Digitalisering handlar om ökad 

effektivisering och större fokus på arbetsuppgifter där 

människor verkligen behövs. Det är nödvändigt att 

tillvarata de möjligheter som digitaliseringen för med 

sig för att möta det ökande behovet av insatser med 

bibehållen budget. Tekniska lösningar kan också 

bidra till att minska påverkan på klimatet. När teknik 

skapar självständighet för den enskilde blir det i sig 

en viktig friskfaktor som kan göra att den enskilde 

klarar sig längre utan insatser från kommunens 

verksamheter.  

DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLE   

Att möta de komplexa frågorna kring hållbar 
utveckling kräver en helhetssyn. Detta innebär att se 
vilka verksamhetsområden som skulle kunna stärkas 
och förbättras genom samverkan med andra 
verksamheter, och vilka strukturer som behöver 
skapas för att hantera framtida utmaningar på ett bra 
sätt. Det finns flera möjliga lösningar och vägar 
framåt. Komplexitet kan inte fångas i några få 
begrepp, eller lösas med de metoder som hittills 

använts, utan bygger istället på ett förändrat 
förhållningssätt och skapandet av nya samarbets-
konstellationer. I detta arbete behövs en tydlighet vad 
gäller riktning och mål.   

Det är ur mångfalden och dialogen som de 
gemensamma visionerna om morgondagen och 
framtiden kan formas. Denna nödvändiga helhetssyn 
är avgörande för att kunna beskriva och analysera 
mönster lokalt i Falköping, regionalt i Skaraborg och 
Västsverige samt globalt för att uppnå en balans 
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mellan människa, samhälle och natur. Genom att i ett 
tidigt skede identifiera komplexa trender i 
omvärldsanalyser kan Falköpings kommun skaffa sig 
en proaktiv möjlighet att möta, såväl som att bemöta, 
olika skeenden.  

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Coronapandemins påverkan 

Under 2020 har, av förklarliga skäl, planerade 

aktiviteter och verksamhetsutveckling antingen 

skjutits på framtiden eller inte alls kunnat genomföras 

på grund av covid-19. Fokus har främst legat på 

styrning och ledning utifrån grunduppdraget och de 

nya restriktioner, riktlinjer och förhållningssätt som 

löpande kommit under året från regeringen och 

Folkhälsomyndigheten (FHM).  

En central tvärfunktionell beredningsgrupp på 

förvaltningen har arbetat med att följa utvecklingen 

gällande covid-19 och tillsammans, så snart behov 

funnits, tagit fram och reviderat rutiner och 

informationsmaterial till såväl personal som 

brukare/klienter. Detta sammanhållna arbete har 

möjliggjort för förvaltningen att arbeta snabbt och 

flexibelt. Då flödet av ändringar under vissa perioder 

varit högt vad gäller nya förhållningssätt har det varit 

en utmaning för förvaltningens chefer att nå ut med 
information och säkerställa att personalen tagit till sig 

denna. Verksamheten vittnar dock om att det varit bra 

att ha allt åtkomligt via en sida på kommunens 

intranät.  

Oro har präglat stora delar av samhället och även 

påverkat många enskilda som kommer i kontakt med 

förvaltningens verksamheter. Förvaltningen har 

bemannat en stödlinje via telefon, som allmänheten 

har kunnat ringa in till för att få stöd under pandemin. 

Samtal och frågor från såväl brukare/klienter som 

anhöriga har krävt tid och resurser. Information har 

förmedlats till berörda parter för att skapa transparens 

i verksamheten under pandemin. Även personal har 

fört fram oro kring risken att bli smittad. I takt med 

att verksamheter pausats och covidsmitta spridit sig 

på enheter har interna personalförflyttningar 

möjliggjort att behovet kunnat täckas där det varit 

som störst.  

Tidvis har det framför allt varit hård press på personal 

inom äldreomsorgen. Inom delar av förvaltningen 

infördes semesterstopp för att klara bemanningen. På 

korttiden öppnades en pandemiavdelning för att 

kunna ta emot brukare som vårdats inom slutenvården 

med konstaterad covid-19. Emellertid har ingen 

brukare varit inneliggande på denna 

pandemiavdelning sedan våren. Personalen från 

Trygg hemgång, som är en hemstödsverksamhet 

inom ramen för korttidsverksamheten, och 

dagverksamheten har arbetat på olika avdelningar i 

nämndens verksamheter som extra resurser. Vid 

behov har personal haft digital handledning från 

företagshälsovården Avonova för att få stöttning i sin 

arbetssituation.  

Det har tidvis på vissa enheter varit en hög 

personalfrånvaro då personal haft symptom på covid-

19 och då varit tvungna att testa sig för att få återgå 

till sitt arbete. Både enskilda och personal i 

verksamheterna har blivit smittade och smittspårning 

har varit resurskrävande, även om det inte sett 

likadant ut för alla enheter inom förvaltningen. 

Samarbetet med sjuksköterskor och Västra 

götalandsregionens smittskydd har fungerat väl i 

samband med provtagning av brukare vid 

smittspårning. Rådgivning kring covid-19, 

smittspårning på personal och snabb återgång till 

arbete vid lindriga symtom har möjliggjorts genom ett 

egentestcentrum som socialförvaltningen ansvarat för 

och administrerat.  

På de enheter där behov har funnits, har de haft ett 

eget lager av skyddsutrustning. Ett centrallager har 

även skapats som den centrala beredningsgruppen 

haft ansvar för tillsammans med avdelning hemtjänst.  

Flera verksamheter har under året stängts ner eller 

pausats till följd av covid-19: 

 Dagverksamhet för äldre, träffpunkter och 

äldreomsorgens fritidsverksamhet stängdes 

tills vidare från 17 mars.  
 Trygg hemgång – pausades tills vidare från 

den 14 maj.  

 Växelvården stängdes den 6 april och 

öppnade upp i begränsad form den 10 

september.  
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 Korttidsverksamheten pausades under våren 

en period innan den öppnades igen. 

 Daglig verksamhet begränsades i omfattning 

under året för att säkerställa att avstånd 

kunnat hållas utifrån FHM:s restriktioner. 

 Familjecentralen har periodvis varit stängd.  

 Ung omsorg har genomfört anpassade 

insatser under året. 

 Kulturkontakten har haft musik-

underhållning utomhus i den mån det har 

varit möjligt.  

Regeringen beslutade att den 30 mars införa ett 

nationellt besöksförbud på särskilt boende som ett led 

i att minska risk för smittspridning. Alla entréer till 

äldreboende låstes då för att minimera smittspridning 

och samtidigt ha kontroll på antalet personer som 

vistades i lokalerna.  

Besöksförbudet kvarstod fram till den 1 oktober, då 

smittspridningen minskade i samhället och åtgärder 

för att möta myndighetsföreskrifter och 

rekommendationer hade vidtagits inom äldre-

omsorgen nationellt. Under tiden för besöksförbudet 

har den digitala mötesarenan vidgats till att visa 

lägenheter på särskilt boende digitalt såväl som att 

hålla ankomstsamtal till boendet digitalt där anhöriga 

kunnat medverka via länk.  

Kontaktpersoner till brukarna på särskilt boende har 

ett uppdrag att hjälpa och stötta dem att hålla 

kontakten med sina anhöriga. Under pandemin har 

kontakten med anhöriga skett med hjälp av en 

besöksskärm eller via digitala plattformar. På 

korttiden finns exempelvis brukartelefoner för utlån, 

liksom Ipads.  

Brukarråd och anhörigträffar har ställts in. 

Teamträffar på särskilt boende pausades under våren, 

men då detta bedömdes leda till bristande kvalitet 

startades dessa upp i augusti igen och har sedan dess 

hållits digitalt.  

Verksamheterna har i så stor utsträckning det varit 

möjligt arbetat hemifrån. Förvaltningen har en 

lagstadgad serviceskyldighet, vilken alltid måste tas i 

beaktande vid planering av hemarbete. Såväl 

ledningsgrupper som arbetsgrupper på de enheter där 

det varit möjligt utifrån grunduppdraget har delats 

upp i mindre grupper. Detta som ett led i att minska 

risk för smittspridning. Kompetensen och 

utvecklingen vad gäller olika digitala mötesverktyg 

har stärkts inom samtliga verksamheter under året.  

De flesta utbildningar ställdes in under året. Endast de 

som varit nödvändiga att genomföra och som kunnat 

hållas på ett säkert sätt utifrån FHM:s 

rekommendationer har fullföljts. De utbildningar som 

genomförts har föregåtts av en riskanalys för att 

säkerställa en miljö som minimerar risken för 

deltagare att smitta/bli smittade. Till dessa hör 

delegeringsutbildningen och utbildningen i det nya 

verksamhetssystemet Cambio Viva. Även vissa 

utbildningar inom föräldrastöd, återfallsprevention 

och våld i nära relationer har kunnat genomföras.  

En del arbetsuppgifter har kunnat utföras av personal 

från andra förvaltningar än socialförvaltningen. 

Personalförstärkningarna har upplevts positivt i 

verksamheterna. Bland annat har personal från andra 

förvaltningar bistått med rengöring på alla tagytor på 

särskilt boende, för att avlasta omvårdnadspersonal 

som annars skulle utfört detta.  

Införande av nytt verksamhetssystem 

I slutet av år 2019 tecknade socialförvaltningen, efter 

en lång upphandlingsprocess, avtal med företaget 

Cambio gällande nytt verksamhets-

system för dokumentation och 

handläggning. 

I januari påbörjades projektet med 

att införa verksamhetssystemet 

VIVA. Syftet är att införandet ska bidra till mer 

effektiva arbetsprocesser och en enhetlig samt 

rättssäker socialtjänst med individen i centrum. 

Att införa ett nytt verksamhetssystem är ett 

omfattande projekt. Nästan alla anställda inom 

förvaltningen berörs av införandet och drygt 2000 

användare arbetar i systemet. 

Under hösten 2020 har flera enheter övergått till att 

göra all ny dokumentation i VIVA. Den sista delen av 

införandet under 2021 gäller äldreomsorgen. Enligt 

planeringen ska all verksamhet arbeta skarpt i VIVA 

från och med april 2021. 

Omorganisering av verksamheter 

Fram till den 1 oktober bestod socialförvaltningen av 

fem avdelningar med hemtjänst, äldreboende, 

individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning 

samt en gemensam avdelning för myndighets-

utövning inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och 

ett korttidsboende. 
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Det fanns anledning att se över den nuvarande 

organisationen utifrån att samla verksamheter som 

jobbar med likartade frågor, även om de arbetar med 

olika målgrupper. Utgångspunkten för de föreslagna 

förändringarna var att organisationen måste kunna 

leva upp till en förändrad förväntansbild utan att för 

den sakens skull få mer resurser till verksamheten. 

Detta kräver en organisatorisk robusthet som har 

möjlighet att tillhandahålla ett utvecklat stöd som 

utgår från individuella behov. 

Många av de enskilda som förvaltningen arbetar med 

har behov av olika insatser från olika delar av 

förvaltningen i olika perioder av sitt liv. Det är 

organisationens ansvar att kunna ge stöd till de 

personer som behöver det och i detta både beakta 

rättssäkerhet och enskildas rättmätiga krav att på ett 

enkelt sätt kunna få tillgång till det stöd de enligt lag 

har rätt till. Förvaltningen ska ge stöd till enskilda 

utifrån flera olika lagstiftningar. Det är förvaltningens 

uppgift att tydliggöra för enskilda varför de får ett 

visst stöd eller avslås från att få vad de ansökt om. 

Samtidigt ska de uppleva kontakten med 

förvaltningen som smidig och transparent. 

För att möta framtidens behov slogs i oktober individ- 

och familjeomsorgen och gemensamma avdelningen 

samman till en gemensam organisation. 

Myndighetsutövningen hålls därmed ihop inom 

förvaltningen som helhet och kopplas ihop med den 

andra stora beställarverksamheten inom 

förvaltningen, hälso- och sjukvården. 

Förutsättningarna för att få ett samlat grepp om den 

enskildes behov och stödåtgärder bedöms öka oavsett 

enligt vilket lagrum insatser ska ges. Den nya 

verksamheten har fått benämningen ”verksamhet 

myndighet och hälso- och sjukvård”.  

Som en konsekvens av detta har också 

organisationstillhörigheten för korttidsboendet setts 

över. Det har tidigare ingått i gemensamma 

avdelningen på grund av kopplingen till 

biståndsenheten och dess möjligheter att på ett 

kvalitativt bra sätt och med hög effektivitet kunna ta 

emot personer från sjukhuset i samband med 

utskrivning. I takt med att utvecklingen gått framåt 

har förvaltningen alltmer börjat arbeta utifrån att 

undvika korttidsplacering för enskilda som kommer 

från sjukhuset. Detta för att göra vårdövergångarna 

för de mest sköra äldre så få som möjligt och 

dessutom undvika fastlåsningseffekter inom 

verksamheten. Den mest ändamålsenliga 

rehabiliteringen inom kommunal hälso- och sjukvård 

sker ofta i den miljö som personen normalt vistas i, 

det vill säga sitt hem. 

Detta har inneburit att förvaltningen ställt om sitt 

arbete med en tydligare målbild genom att personer 

som kommer från sjukhuset ska kunna gå direkt hem 

med utökat stöd. Stödet har kunnat erbjudas i utökad 

form med hjälp av Trygg hemgång.  

Utifrån socialförvaltningens målbild och 

verksamhetens alltmer tydliga koppling till 

hemtjänsten genom Trygg hemgång är det beslutat att 

korttidsverksamheten övergår till hemtjänsten. Detta 

kommer då även gälla korttidsverksamheten och  

växelvården på Tåstorps demenscentrum. Även 

dagverksamheten på Tåstorp, som tidigare ingick i 

avdelning äldreboende, gick över till avdelning 

hemtjänst. 

Boendestödsverksamheten inom socialpsykiatrin 

övergick från avdelning funktionsnedsättning till 

avdelning hemtjänst den 1 januari 2021. I samband 

med det bytte avdelning hemtjänst namn till 

”verksamhet hemstöd”.  
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UPPFÖLJNINGSARBETE  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv 

verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella 

och lokala politiska mål, kommunala styrdokument 

och ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande 

styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den 

kommunala organisationen från kommun-

fullmäktiges vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och 

analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam 

struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är 

långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 

systematik samt skapa förutsättningar för en 

helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. 

Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål 

görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse 

och baseras bland annat på nämndernas analyser av 

måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, 

uppföljning av styrdokument och effekter av olika 

insatser. Syftet är att få en så övergripande och 

trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar 

sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala 

satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras 

bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade 

utvecklingsområden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 

som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande besluts-

processer. 

NÄMNDENS UPPFÖLJNINGARBETE 

Socialnämnden följer upp och arbetar aktivt med två 

av kommunens övergripande mål. Till dessa mål har 

inga nämndsövergripande indikatorer eller delmål 

tagits fram. Emellertid arbetar respektive enhet med 

för dem lämpliga sådana. Socialnämndens 

uppföljning av förutsättningar för ett socialt hållbart 

Falköping har ett riktat fokus på förebyggande arbete 

och ett tydligt barnperspektiv i verksamheterna.  

Uppföljning av förutsättningar för kvalitet i 

verksamheten utgår från föreskrift (SOSFS 2011:9) 

om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Uppföljningsarbete enligt föreskriften innefattar 

kartläggning och uppföljning av processer och 

rutiner, utredning och analys av avvikelser samt 

egenkontroll. Genom detta läggs en grund för 

nämndens internkontroll, vilken utgör en viktig del i 

verksamhetsuppföljningen. En aggregerad 

uppföljning görs årligen i en kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelse.  
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FÖREBYGGANDE INSATSER BARN OCH UNGA 

Socialförvaltningens arbete bidrar till ett hållbart 

samhälle. I arbetet med social hållbarhet ska 

förebyggande insatser för barn och unga prioriteras ur 

ett långsiktigt perspektiv. Inom nämndens 

verksamheter genomförs därför förbättringsarbete 

med detta fokus systematiskt över tid.  

Arbetsmodellen ”Efter Barnförhöret” har, med goda 

resultat, använts under året av barn- och 

ungdomshandläggare på IFO. Modellen är en 

samverkan mellan polis, handläggare och behandlare 

med syftet att bättre möta barn som blivit utsatta för 

våld. Framför allt bidrar den till att insatser kan startas 

upp tidigare i familjer och att barn ges en möjlighet 

att komma till tals och berätta hur de upplever sin 

familjesituation. Arbetsmodellen har även prövats i 

ärenden där en misstanke om våld finns. Även där har 

den visat sig vara effektiv.  

Familjevåldsteamet har fortsatt sitt arbete med att 

utveckla ett konkret och effektivt internt samarbete 

inom IFO. Medlemmarna i gruppen har under året 

vittnat om att arbetet i teamet underlättat 

informationsutbyte och samsyn i ärenden, underlättat 

en helhetsbild samt gett en trygghet i 

yrkesutövningen. Nästa steg i arbetet är att utveckla 
samverkan med viktiga samarbetspartners såsom 

Närhälsan och polisen, vilket dock inte varit aktuellt 

under rådande pandemi.  

Barn- och ungdomsenheten har tillsammans med 

öppenvården, ungdomsboendet och barn- och 

ungdomshandläggare startat upp ett strukturerat 

förbättringsarbete i samverkan. Syftet är att undvika 

placeringar och istället erbjuda kvalitativa insatser i 

hemmet. Rutiner har tagits fram tillsammans med en 

uppbyggd samverkansstruktur för att snabbt hantera 

svårigheter avseende den interna kommunikationen. 

Det kan dock konstateras att dessa samverkansformer 

är nystartade och det har varit för få ärenden som har 

diskuterats för att ännu kunna utvärdera arbetet fullt 

ut.  

”Stärkt bemanning Dotorp”, ett arbete i samverkan 

mellan barnhandläggare och skolkuratorer, pausades 

under året på grund av personalförändringar inom 

IFO. Arbetssättet har dock i sin helhet lett till 

kvalitetsförbättringar. Bland annat har processen 

gynnats av att skolkuratorer och barn- och 

ungdomshandläggare fått personliga professionella 

relationer. De har också tillsammans tidigt kunnat 

möta föräldrar och barn, för att beskriva sin oro och 

skapa engagemang i familjen runt det som behöver 

förändras. Framöver kommer arbetet förändras till att 
innefatta ett bredare samarbete mellan socialtjänst 

och skola. 

Ett samverkansarbete riktat mot unga vuxna med 

begynnande kriminalitet och missbruk (målgrupp 16-

29 år) som varken arbetar eller studerar har startats 

upp med andra förvaltningar. Syftet är att bryta 

negativa banor och lotsa vidare till mer konstruktiva 

alternativ i livet. Enheten för insatser riktade mot 

ungdomar arbetar även med fler samarbetsformer för 

att stödja ungdomar och möjliggöra hemmaplans-

lösningar. 

IFO har under året utökat arbetet med medling för 

ungdomar/unga vuxna genom att barnsekreterare 

medverkat vid medlingssituationer tillsammans med 

fältsekreterare. Föräldrastödsutbildningen ABC och 

barn i föräldrars fokus (BIFF) skulle startats upp 

under året men fick skjutas på framtiden på grund av 

pandemin. BIFF är en utbildning till föräldrar som 

separerar med syftet att förbättra barns mående i svåra 

familjerättsliga situationer.  
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Ungdomsboendet har arbetat med att öka 

delaktigheten och förbättra bemötandet i 

inskrivningsrutinen, vilket har gett goda resultat. 

Numera framkommer tydligare ansvarsfördelning 

mellan vårdnadshavare, personal på boendet och 

handläggare. Vidare har ungdomarnas möjligheter att 

lämna synpunkter på hur insatserna ska utformas 

under placeringstiden utvecklats. Inskrivningsrutinen 

sätter större fokus på hur bemötandet kan förbättras 

för den enskilde ungdomens upplevelse av boendet.  

Barnkonventionen har under året blivit lag och 

utbildning på området har påbörjats, liksom arbete i 

praktiken. Som en del i detta har handläggare på barn 

och ungdom deltagit i seminarium om rättsfallet 

”Lilla hjärtat”. Detta syftade till att gå igenom 

resultatet av den granskning som IVO genomfört i 

annan kommun angående det aktuella och medialt 

uppmärksammade fallet.  

Ett arbete som påbörjats under året är framtagandet 

av ett informationsmaterial om socialtjänsten som är 

anpassat för barn. Förvaltningen har också deltagit 

vid en barnrättskonferens på Barnkonventionsdagen 

och där inhämtat kunskap och material kring 

barnrättsfrågor.  

FULLFÖLJDA STUDIER OCH ETABLERING PÅ 

ARBETSMARKNADEN 

Det är viktigt med en väl fungerande samverkan 

mellan kommun och övriga aktörer när det kommer 

till att stödja individer till fullföljda studier och en 

etablering på arbetsmarknaden. Kring vuxna 

individer som uppbär försörjningsstöd har arbetet 

skett mot målen på individnivå i nära samverkan med 

Arbetsmarknadscenter (AMC) på Kompetens och 

arbetslivsförvaltningen (KAF). Under året har denna 

samverkan mellan enheten stöd och försörjning och 

AMC intensifierats och ett nytt arbetssätt har jobbats 

fram kallat ”Connect 2.0”. Detta är anställningar som 

kombinerar språkstudier med arbetsplatsförlagd 

språkträning. Det finns behov av detta då Falköping 

har en stor andel invånare med låg 

utbildningsbakgrund samt relativt hög andel 

ungdomar som avslutar grundskolan utan 

gymnasiebehörighet. Många saknar också tillräckliga 

språkkunskaper för att klara sig i arbetslivet, vilket 

medför att vägen från bidragsberoende till egen 

försörjning tar längre tid.  

Falköping har även varit pilotkommun i att 

gemensamt med Arbetsförmedlingen testa arbetssätt 

med flerpartsmöten utifrån gemensam 

förståelsegrund. En myndighetsövergripande 

handlingsplan skapas tillsammans med alla 

deltagande individer. Pilottiden har fungerat väl och 

det är nu beslutat att arbetssättet blir en del i ordinarie 

verksamhet.  

Under året har socialtjänsten och AMC gemensamt 

arbetat med totalt 181 gemensamma ärenden. Av de 

136 ärenden som avslutats hade 32 % inte längre 

försörjningsstöd vid avslut, varav 29 % gått vidare till 

annan ersättning medan 3 % helt saknade 

ersättning.  Utöver dessa finns det också individer 

som gått direkt från försörjningsstöd till någon typ av 

bidragsanställning utan att vara aktuell på AMC på 

annat sätt, men det saknas tyvärr i dagsläget möjlighet 

att ta fram statistik på hur många detta avser. 

Då samlokaliseringen inte uppnått förväntad effekt 

har behovet av att samla ekonomiskt bistånd och 

AMC under en nämnd och förvaltning diskuterats. 

Kommunfullmäktige fattade under året beslutet att 

ekonomiskt bistånd ska omorganiseras till KAF, med 

start 1 maj 2021.  

Under hösten 2020 påbörjades därför ett 

samverkansarbete mellan socialförvaltningen och 

KAF för att förbereda denna övergång.  

DELAKTIGHET OCH BEMÖTANDE 

Delaktighet och ett gott bemötande är en del i 

kommunens värdegrund och det arbetas aktivt inom 

nämndens verksamheter för att bibehålla detta i alla 

sammanhang. Graden av delaktighet har emellertid 

påverkats av covid-19, då flera delar av nämndens 

verksamheter har fått anpassas eller pausas. Trots 

omställningen utifrån covid-19 har nämnden klarat av 

att fortsatt arbeta med delaktighet och ett gott 

bemötande för att nå social hållbarhet.  

I december avslutades projektet ”Rätt hjälp” vars 

syfte var att erbjuda individer rätt hjälp för att bryta 

ett biståndsberoende. Kontinuerlig dialog har skett 

med hyresvärdarna kring möjligheten för de boende 

att få ta över sina kontrakt vilket lett till att 

Hyresbostäder erbjudit korta tidsbegränsade kontrakt 

till personer som tidigare nekats egna kontrakt. Den 

enskilde har således kunnat lösa sin boendesituation 

utan beslut om socialt kontrakt.  

Arbetet med att erbjuda anhörigstöd i grupp enligt 

metoden CRAFT har fortgått och den stora 

efterfrågan har bidragit till att gruppverksamhet varit 
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igång kontinuerligt under hela året. CRAFT är till för 

anhöriga till personer med psykisk ohälsa eller 

missbruk och återfallsprevention. 

Inom avdelning hemtjänst har arbetet med att öka 

antalet frivilliga som besöker brukare i ordinärt 

boende avstannat under året. Syftet med 

frivilligarbetet är att motverka ensamhet, men då 

pandemin krävt att sociala kontakter ska begränsas 

har frivilligarbetet inte varit möjligt att genomföra. 

Det finns cirka 130 stycken frivilliga och trots att ett 

stort arbete genomförts på senare tid har antalet 

frivilliga inte stigit. Istället har antalet frivilliga varit 

relativt konstant under de senaste åren. När arbete 

med frivilliga kan återupptas är oklart i dagsläget. För 

att kompensera detta har fritidsverksamheten en dag i 

veckan ringt till brukare för att skapa en stunds social 

samvaro, vilket varit uppskattat.  

Inom avdelning funktionsnedsättning har en 

utveckling av aktivitetscenter inom socialpsykiatrin 

pågått under året. Målet är att bryta isolering och 

erbjuda en social mötesplats för personer med någon 

form av psykisk funktionsnedsättning. Det är viktigt 

att arbetsuppgifterna dels ger inkomst och dels passar 

de brukare som nyttjar sysselsättningen. Under året 

har också samtliga som arbetar på sysselsättningen 

utbildats i samtalsmetodiken Individual placement 

and support. Metodiken utgår från ett positivt 

förhållningssätt där fokus är att stötta personer med 

psykisk ohälsa att identifiera sina resurser och 

utveckla självförtroendet i hopp om att hitta och 

behålla en anställning.   

Under året har socialpsykiatrin erbjudit utbildning i 

första hjälpen i psykisk ohälsa/suicidprevention 

(kallad MHFA). Denna utbildning har främst 

erbjudits medarbetare inom avdelning 

funktionsnedsättning och avdelning äldreboende. 

Inom avdelning äldreboende har samtidigt rutiner för 

suicidpreventivt arbete förbättrats.  

Förvaltningsövergripande rapporterar kommunens 

anhörigsamordnare en markant ökning av 

stödsökande i alla åldrar, som delvis kan knytas till 

den pågående pandemin.  

ANALYS AV MÅLUPPFYLLELSE 

Arbete med social hållbarhet är långsiktigt och det 
kan ta upp till flera generationer innan en tydlig effekt 
syns, speciellt vad gäller förebyggande arbete. Under 
den rådande pandemin har endast få nya 
utvecklingsarbeten startat upp. Flera pågående 
utvecklingsarbeten har glädjande nog kunnat fortsätta 
utan avbrott.  

Utifrån det arbete som görs finns dock en positiv 
progression där samverkan mellan olika funktioner 
och enheter är en framgångsfaktor. Verksamheterna 
har anpassats på olika sätt och denna omställning har 
i stort fungerat väl. Markanta framsteg har skett inom 
exempelvis digital mötesteknik. Generellt kan sägas 
att mycket utvecklingsarbete är dialoginriktat i 
samverkan med olika parter. Delaktighet hos brukare, 
samverkan mellan olika professioner internt och 
dialog med andra förvaltningar i kommunen är det 
som för arbetet med social hållbarhet framåt.  

Många brukare och klienter påverkats negativt av de 
begränsningar som covid-19 medfört i 
verksamheterna. I kölvattnet av pandemin blir det 
tydligt hur viktigt det är att kunna mötas i det fysiska 
rummet, även om de digitala hjälpmedel som finns till 
hands skapar flera nya möjligheter till delaktighet. 
Omställningsarbetet med anledning av pandemin tog 
fart under senvåren och trots de utmaningar som detta 
inneburit har det också visat på en samarbetsvilja och 
gemenskap att klara situationen tillsammans.  

Under 2021 finns det anledning att se över vilka 
lärdomar som kunnat dras från arbetet under 
pandemin och vilka arbetssätt som förvaltningen kan 
inbädda i basverksamheten.  

Nämnden bedöms ha en godtagbar måluppfyllelse.   
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Målet följs inte upp i socialnämndens verksamhet. 
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Målet följs inte upp i socialnämndens verksamhet. 

 

 

 

 

  



 
 
14  | VERKSAMHETSREDOVISNING FÖR ÅR 2020 | Socialnämnden 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT  

KVALITÉN INOM VERKSAMHETEN SKA ÖKA 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 4 

 

 

UTVECKLA RELATIONER SOM KÄNNETECKNAS AV 

ÖPPENHET, RESPEKT OCH ETT GOTT BEMÖTANDE 

Nämndens verksamheter har under året stärkt sin dialog 

både på ledningsnivå och i basverksamheterna. 

Anledningen har varit att snabbt och flexibelt kunna 

ställa om till de krav som regeringen och FHM ställt på 

offentlig verksamhet. Under pandemin har fokus legat 

på att bibehålla kvaliteten i verksamheten och ge stöd till 

medborgare som är i behov av sociala insatser. Personal 

har fått utbildning i digitala mötesapplikationer från 

bland annat Vårdhygien och medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, så att de på bästa sätt kunnat möta 

enskilda i förvaltningens verksamheter och deras 

anhöriga.  

I början av året startade ett konsultationsteam kring 

vuxna individer upp. I teamet finns chefsrepresentanter 
från tre av förvaltningens avdelningar. Syftet med 

teamet har varit att på ett bättre sätt samordna befintliga 

insatser för den enskilde och utröna om behov kan 

tillgodoses genom interna insatser. När kompetensen 

och möjligheten finns att verkställa en insats inom 

förvaltningens verksamheter minskas behovet av att 

köpa externa tjänster. 

Andra kvalitetshöjande insatser som kommit till stånd 

under året har bland annat varit dialogforum mellan 

olika enheter på IFO. Detta har mynnat ut i en 

uppdatering och förtydligande av redan befintliga 

rutiner och klargörande av behov vad gäller nya rutiner, 

dokument och arbetssätt i samverkan. Resursgrupps-

möten har också införts som standard för att öka 

samverkan och internkommunikationen i de ärenden 

som är aktuella på både ungdomsboendet och i 

behandlingsteamet.  

Arbetet med en digitaliserad socialtjänst fortgår inom 

IFO. Mycket information kring verksamheterna 

kommuniceras numera via kommunens hemsida och 

kommunens sociala medier. Arbetet med att utveckla e-

tjänster pågår. I samverkan med IT-enheten har arbetet 

att skapa en tidsbokningstjänst för familjerådgivningen 

startat upp.  Förhoppningen är att fortsätta 

digitaliseringen genom att skapa möjlighet för 

medborgare att göra e-ansökningar, boka tid på webben 

och få korrekt information via webben. Detta är en 

kvalitetsförbättring för samtliga invånare då de kan ta en 

kontakt och lämna information oavsett myndighetens 

telefon- och öppettider. 

God intern samverkan mellan verksamheterna utgör en 

viktig förutsättning för gott bemötande och rätt insatser 

till individer i behov av insatser från flera aktörer inom 

socialtjänsten och den kommunala hälso- och 

sjukvården. Sjuksköterskeenheten har under året haft ett 

internt dialogarbete med syfte att se över en eventuell 

omorganisation som bättre kan möta medborgarnas 

behov av och förväntningar på nämndens insatser. 

Vidare har samverkan mellan förvaltningens 

avdelningar och tvärprofessionell teamsamverkan 

fortsatt stärkts. Avdelning funktionsnedsättning och 

gemensamma avdelningen är ett exempel på sådan 

samverkan som resulterat i att rehabiliteringspersonal nu 

enligt fastställda rutiner gör både bedömningar i nya 

ärenden och uppföljningar av den enskildes behov. I och 

med covid-19 har dock endast nödvändiga besök gjorts 

utifrån gällande riktlinjer.  

Sedan början av året genomför IFO brukar-

undersökningar på vuxenboendet i samband med alla 

utskrivningar. Där får klienter möjlighet att ge feedback 

på hur nöjda de varit med sin vistelse samt lämna 

synpunkter. Hittills har samtliga klienter deltagit och 

lämnat relevanta synpunkter. Detta bedöms vara en bra 

metod för att systematiskt öka kvaliteten på vården som 

ges på boendet.  
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SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR ETT 

HÅLLBART FALKÖPING 

Trots pandemin har förvaltningen genomfört visst 

utvecklingsarbete. Många förbättringsarbeten som 

handlat om att fortsatt utveckla verksamheten, såsom 

delar av den systematiska uppföljningen i den årliga 

internkontrollen och översyn av rutiner och aktiviteter 

utifrån målen har dock fått skjutas på framtiden. 

Avdelning äldreboende anger exempelvis att målarbetet 

vad gäller nya aktiviteter just nu är helt pausat. Samtidigt 

har det funnits ett starkt fokus på grundläggande kvalitet 

och patientsäkerhet. Att säkerställa följsamheten till 

basala hygienrutiner har varit ett exempel på 

kvalitetssäkring som alltid betonas, men som under året 

varit än mer i fokus.  

Arbetet med att bibehålla och öka personal-

kontinuiteten inom hemtjänsten har fortgått och 

intensifierats för att förebygga smittspridning. Det har 

emellertid varit utmanande att få till stånd en hög 

kontinuitet på grund av den höga sjukfrånvaron.  

För att underlätta processerna för dokumentation krävs 

bra IT-stöd. Införandet av det nya verksamhetssystemet 

är ett exempel på detta. Ett arbete inom en 

hemtjänstenhet har genomförts som innebär att 

brukarnas genomförandeplaner blivit tillgängliga direkt 

i omvårdnadspersonalens mobiler. Gemensamma 

avdelningen har arbetat med digital signering av 

läkemedel och användandet av en viss typ av 

läkemedelsrobot. E-fax har också börjat användas.  

Biståndsenheten har under året gjort ett större 

förändringsarbete för att förbättra det systematiska 

kvalitetsarbetet. Personal på enheten har organiserats i 

distriktsgrupp, boendeutredning och vårdplanerings-

team. I samband med detta har också ett större 

kvalitetsarbete runt rutiner och dokumentation skett. 

Exempelvis har allt dokumentstöd i ledningssystemet 

granskats, uppdaterats och gjorts tillgängligt för 

handläggarna. Syftet med förändringsarbetet har varit att 

få mer likvärdiga bedömningar, höja kvaliteten på 

utredningarna och stärka spetskompetensen hos 

biståndshandläggarna. Detta arbete har fallit väl ut, 

vilket framkom av internkontrollen som gjordes i slutet 
på året där boendeutredningar granskades.  

Inom samtliga nämndens verksamheter finns ett 

kontinuerligt behov av att förbättra dokumentation på 

enheterna så att rätt sak dokumenteras i rätt tid och på 

rätt sätt. En webbutbildning har under året tagits fram 

centralt på förvaltningen gällande förändrad och 

förbättrad dokumentation. Denna riktar sig till både 

myndighet och utförare inom förvaltningen. 

ATTRAHERA, REKRYTERA, UTVECKLA OCH 

BEHÅLLA KOMPETENS 

Flera av nämndens verksamheter rapporterar att 

rekryteringsläget stabiliserats under de senaste åren. Så 

har även fallet varit i år. Samtidigt råder en relativt stor 

osäkerhet om framtiden. Inom socialnämndens 

verksamheter finns behov av att långsiktigt trygga 

kompetensförsörjningen av flera olika professioner. För 

att säkerställa att kompetens och medarbetarresurser 

nyttjas där behoven är som störst används digital 

planering.  

INTERNT MILJÖANSVAR 

Flera av socialförvaltningens verksamheter är av stor 

volym och personalintensiva.  

Åtgärder för hållbar konsumtion och en långsiktigt 

minskad miljöpåverkan i det vardagliga arbetet kan 

därför förväntas ge en positiv effekt på klimatet. Det 

gäller såväl direkt genom till exempel mängden avfall 

en verksamhet genererar, som indirekt genom förändrat 

beteende hos medarbetare.  

I januari startade projektet ”resurssmarta äldreboenden” 

upp inom avdelning äldreboende. Projektet har inneburit 

implementering av arbetssätt för att se över inköp och 

matsvinn. En målsättning med arbetet är att öka 

användningen av flergångsprodukter. En handlingsplan 

har tagits fram som omfattar matsvinn, engångsartiklar, 

tvätt/rengöring och inkontinenshjälpmedel. Det finns en 

förhoppning att återuppta detta arbete under 2021. I och 

med den pågående pandemin har dessvärre andelen 

engångsartiklar ökat markant. Detta har dock varit 

nödvändigt för att minska smittspridning och följa 

FHM:s rekommendationer.  

Andra åtgärder som vidtagits inom socialnämnden är 

extra översyn av befintliga lager innan nybeställning, 

sambeställning av materiel, samkörning av prover till 

laboratorier och sambeställningar av olika varor.  

ANALYS AV MÅLUPPFYLLELSE 

I tider då trycket ökar på verksamheten fokuseras 

resurserna till grunduppdraget och det som i första hand 

behöver göras för att upprätthålla en god och säker vård 

och omsorg. Under året har förebyggande- och 

utvecklingsarbete fått stå tillbaka då pandemin tagit 

stora resurser i anspråk. Målet har varit att ha en god 

kvalitetssäkrad basverksamhet.  

Liksom när det gäller arbete med social hållbarhet kan 

det konstateras att även kvalitetsarbetet har handlat mer 

om att förvalta och stärka de grundläggande processerna 
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än att starta nytt utvecklingsarbete. Förändring för mer 

ändamålsenlig organisering av arbetet har skett.  

Den digitala kompetensen i organisationen har till följd 

av pandemin ökat markant i alla verksamheter, vilket 

skapat förutsättningar för en mer effektiv 

resursanvändning framöver. Exempelvis kan resor som 

handläggare inom IFO regelbundet gör ersättas med 

digitala möten, även om det fortsättningsvis kommer 

vara viktigt med fysiska möten i vissa situationer. 

Insikten att goda möten digitalt fungerar så väl skapar 

också förutsättningar för ökad delaktighet för många 

anhöriga. Även den interna samverkan i kommunen kan 

förenklas och effektiviseras genom digitala möten, 

vilket innebär att utvecklingsarbete bör kunna ske i 

större utsträckning både inom och mellan förvaltningar. 

Införandet av nytt verksamhetssystem har haft positiva 

synergieffekter, såsom att många processer och rutiner 

för dokumentation setts över. Det kommer bidra till att 

förutsättningarna för systematisk uppföljning och 

inhämtningen av statistiska rapporter kan förenklas och 

stärkas.  

Förmågan att ställa om i basverksamheten har varit god 

och grundläggande rutiner har till största delen fungerat 

väl. Samtidigt har såväl det nationella besöksförbudet 

inom äldreomsorgen, som lokala beslut om stängning av 

verksamheter för att skydda sköra grupper under 

pandemin, inneburit inskränkningar för enskilda 

individer. Detta förväntas ha en negativ effekt på de 

drabbade, som kan komma att visa sig i utökade behov 

på andra sätt. Effekten av den långa isolering som många 

äldre varit manade till har ännu inte kunnat skönjas i 

verksamheterna. Detta kan dock bli synbart redan under 

2021. Genom de organisationsförändringar som 

förvaltningen genomgått under året finns emellertid 

goda förutsättningar att möta de behov som framtiden 

bär med sig.  

Positiva effekter av pandemin har bland annat varit en 

påskyndad digital utveckling, förbättrad följsamhet till 

basala hygienrutiner och en förstärkt vilja i 

verksamheterna att arbeta lösningsorienterat 

tillsammans.  

Trots arbete med att ställa om verksamheten och hitta 

kompenserande arbetssätt har pandemin gjort det svårt 

att arbeta fokuserat med kvalitets- och 

förbättringsarbeten. Nämndens måluppfyllelse bedöms 

därför som godtagbar. 

Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse

X 
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NYCKELTAL 

Under 2019 genomfördes den stora flytten av 

äldreboenden. Tåstorps demenscentrum öppnades 

och Trädgårdsgatan och Ranliden lades ner. Med 

anledning av flytten togs inga nya brukare in på de 

boenden som skulle stängas.  Under året avslutades 

boendeformen servicelägenheter, vilket förklarar 

minskningen av antal SÄBOplatser. I övrigt är 

avvikelserna både mellan åren och jämfört med 

planen små. 

Jämförelser och nyckeltal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Planerings-
förutsätt-

ningar 2020 

Avvikelse 
planering-

utfall 

Äldreomsorg

Antal brukare/mån  776  808  840  32 

Antal hemtjänsttimmar/mån  23 100  22 385  23 000  615 

Antal SÄBOplatser  496  395  395 -
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Jämförelser och nyckeltal  
(per den 31 dec) 

Utfall  
2019  

Utfall  
2020  

Personalsammansättning     

Tillsvidare anställda  1 197,0      1 178,0     

Visstidsanställda  64,0      93,0    

Timanställda  519,0      596,0     

Antal årsarbetare  1 128,4      1 086,1     

      

Rekrytering/Omsättning     

Pensionsavgångar  23,0      36,0     

Omsättning, externt 7,56 % 9,50 % 

Omsättning, internt 4,54 % 3,34 % 

Rekrytering   155,0     96,0     

      

Frånvaro      

Sjukfrånvaro 7,9 % 11,1% 

   
 

 

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS 

PERSONALPLANERING 

Äldreomsorg 

Generellt har pandemin påverkat personal-

planeringen för alla som jobbat brukarnära. Den 

medförde förändrade krav och snabb anpassning till 

nya rutiner med bland annat skyddsutrustning och 

hygienkrav, nödvändiga egentester vid misstänkt 

sjukdomssymptom och innan återgång i tjänst. 

Behovet av tillfällig bemanning ökade också och 

löstes delvis genom att personal från verksamheter 

som stängdes ner kunde omplaceras. 

Funktionsnedsättning 

Under året har det kunnat konstateras att små 

enheter, personalmässigt sett, blir mycket sårbara när 

brukare får utökade behov.  

Individ- och familjeomsorgen 
Det har under en längre tid varit svårt att rekrytera 

erfarna socionomer som vill arbeta med 

myndighetsutövning, och så är fallet fortfarande, 

även om det blivit lättare.  

 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING/OMSÄTTNING 

Äldreomsorg 

Personalomsättningen har varit lite högre än 

föregående år, men i någon mån lägre än förväntat. 

Det antas bero på osäkerhet på arbetsmarknaden till 

följd av covid-19. Antalet pensionsavgångar har 

varit fler 2020 än 2019. 

Generellt har personalen en hög kompetensnivå. 

Kravet vid anställning inom verksamheten på 

äldreboenden och hemtjänst är undersköterske-

utbildning. Andelen undersköterskor som arbetar i 

verksamheten är hög. 

Funktionsnedsättning 

Behovet av personal med adekvat utbildning har 

ökat under verksamhetsåret då pensionsavgångarna 

har varit fler. Tillgången på sökande till såväl fasta 

tjänster som vikariat har varit god. 

Ett förändrat sätt att arbeta med arbetstider med mera 

i en enhet har fått ett positivt utfall på 

korttidsfrånvaron, trots pandemin. 

Individ- och familjeomsorgen 
Grundkompetensen hos personalen är god trots att 

de flesta tjänster kräver en högskoleutbildning. 
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Vissa enheter inom verksamheten har en högre 

personalomsättning än önskat och ambitionen har 

varit att sänka denna.  

FRÅNVARO 

Av socialförvaltningens medarbetare har 31 % ingen 

sjukfrånvaro alls under 2020 (39 % 2019) och 20 % 

har 1-5 sjukfrånvarodagar 2020 (28 % 2019). 

Den totala sjukfrånvaron inom socialförvaltningen 

är 11,1 % och den totala sjukfrånvaron för hela 

kommunen är 8,2 %.  

Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen har ökat och 

beror sannolikt på covid-19. Medarbetarna har 

stannat hemma vid symtom.  

Kvinnornas sjukfrånvaro ökar mer än männens. 

Sjukfrånvaron som är över 60 dagar minskar. 

Sjukfrånvaron ökar i samtliga åldersgrupper men 

ökar mest i gruppen 30-49 år. För mer detaljerad 

information kring sjukfrånvaro, se figur 3 och 4 

nedan. 

 

 

 

 

Figur 3 - Sjukfrånvaro Falköpings kommun 2020 

Figur 4 - Sjukfrånvaro socialförvaltningen 2020 
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VERKSAMHET 

Under 2021 kommer utvecklingen av pandemin och 

de ekonomiska konsekvenserna av denna samt 

lågkonjunkturen spela roll för vilken utveckling som 

kan ske.  

Under 2021 kommer verksamheten för ekonomiskt 

bistånd flyttas till KAF.  

EKONOMI 

Äldreomsorgsramen 2020 innehöll besparingar på 
totalt 11,4 mkr. Inför 2021 fick äldreomsorgsramen 

en ytterligare nettobesparing på 13,0 mkr. 

Verksamheterna har vidtagit de åtgärder som bedöms 

ha störst effekt för att klara av att hålla budget. Covid-

19 är en oförutsedd händelse som har fått stor 

ekonomisk betydelse. Även 2021 kommer 

verksamheternas arbete präglas av Covid-19.  

Flytten av ekonomiskt bistånd kommer att påverka 

IFO:s resultat.  
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NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE RESULTATRÄKNING 

I jämförelse med föregående år har interna kostnader 

ökat på grund av att hyrorna för lokaler och bostäder 

återgick till förvaltningen 2020. 

Verksamhetskostnaders minskning består till största 

delen av placeringskostnader. Personalkostnader har 

ökat mindre än planerat, vilket dels beror på vakanta 

tjänster och partiella ledigheter, dels på att det varit 

färre timvikarier. 

Interna intäkter har minskat jämfört med föregående 

år. Största delen beror på att timpriset för utförare av 

kommunal hemtjänst sänktes från och med maj. 

Ökade statsbidrag är hänförligt till ersättning för 

covid-19, sjuklöner och merkostnader. Bokföring av 

ersättning från arbetsförmedlingen redovisas 2020 

bland statsbidrag, 2019 som övriga intäkter. 

 

Resultaträkning (tkr) 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 

Gällande 
budget

2020 

Prognos 
delårsbokslut 

aug 

Avvikelse 
utfall - 

budget 

Intäkter

Avgifter mm 40 969,0  41 068,8      39 587,0      44 337,0      1 481,8     

Statsbidrag 24 454,0  36 933,7      3 395,0      25 030,0      33 538,7     

Övriga intäkter 93 466,0  88 368,2      87 107,0      84 652,0      1 261,2     

Interna intäkter 90 098,0  79 019,1      75 487,0      72 400,0      3 532,1     

Summa intäkter  248 987,0      245 389,8      205 576,0      226 419,0      39 813,8     

Kostnader

Personalkostnader -674 656,0 -678 040,1     -692 898,0     -685 900,0      14 857,9     

Verksamhetskostnader -227 509,0 -208 286,5     -206 468,0     -215 219,0     -1 818,5     

Kapitalkostnader -5 098,0 -5 254,6     -5 303,0     -5 303,0      48,4     

Interna kostnader -103 390,0 -168 791,1     -160 503,0     -165 000,0     -8 288,1     

Summa kostnader -1 010 653,0     -1 060 372,3     -1 065 172,0     -1 071 422,0      4 799,7     

Resultaträkning för nämnd -761 666,0     -814 982,5     -859 596,0     -845 003,0      44 613,5     
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ÄLDREOMSORG 

Äldreomsorgen, som omfattar äldreboenden, 

hemtjänst, hälso- och sjukvård samt bostads-

anpassning visar ett positivt resultat, +20,9 mkr.  

Äldreboenden: Den totala budgeten för 

äldreboenden utgörs till 80 % av personalkostnader. 

Sjuklönekostnaderna har varit i princip dubbelt så 

höga 2020 som jämfört med 2019 på grund av 

pandemin. Regeringen beslutade att tillskjuta medel 

för sjukfrånvaro till alla arbetsgivare, och Falköpings 

kommun har fått ersättning för sjuklöner i varierande 

omfattning för perioden april – december. För 

äldreboendena uppgick ersättningen till 65 % av alla 

sjuklönekostnader. Ersättningen har dock bokförts 

centralt och redovisas under rubriken Förvaltnings-

gemensamt nedan. Med hänsyn tagen till den 

bokförda och utbetalda statliga ersättningen är det 

”faktiska” resultatet för äldreboenden +6,7 mkr. Årets 

kostnader för Kulturkontakten och Ung Omsorg har 

bekostats med statliga stimulansmedel, vilket också 

bidrar till ett positivt resultat. 

Hemtjänst: Den kommunala utförarverksamheten av 

hemtjänst redovisar ett positivt resultat på +1,8 mkr. 

Även här har sjuklöner ersatts, och bokförts, hos 

utförarna och ett enskilt ärende har genererat en stor 

del av överskottet. 

Dag- och fritidsverksamheten har varit stängda 

större delen av året. Ekonomiskt har det medfört ett 

plusresultat. Personalen har istället arbetat i 

förvaltningens andra verksamheter, såsom hemtjänst 

och inom äldreboenden. 

Larmverksamheten har haft hög sjukfrånvaro och 

kostnader för övertid, vilket genererat ett underskott 

ekonomiskt.  En ny upphandling av trygghetslarm har 

skett, där befintlig leverantör vann upphandlingen. 

Verksamhetsredovisning per område (tkr) Bokslut 2019 Bokslut 2020 
Gällande 

budget 2020 
Avvikelse utfall - 

budget 

Äldreomsorg, funktionsnedsättning och gemensamt
Särskilda boenden för äldre -160 798 -208 073 -207 161 -912
Hemtjänst Biståndsenheten exkl. SB -72 201 -81 117 -90 647 9 530
- Serviceboenden -13 603 0 0 0
Hemtjänst kommunens utförare exkl. SB 422 1 867 0 1 867

- Serviceboenden 4 563 0 0 0
Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet -21 641 -24 473 -26 512 2 039
Resursverksamhet -2 283 -2 579 -3 225 646
Sjuksköterskor -52 636 -55 185 -59 559 4 374
Rehabenheten, hjälpmedel -14 497 -15 096 -18 698 3 602
Bostadsanpassning -3 077 -2 690 -2 489 -201
Funktionsnedsättning -170 757 -190 311 -188 043 -2 268
Förvaltningsgemensamt -22 140 -8 131 -33 507 25 377
Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer -46 173 -45 285 -50 468 5 183

Summa ÄO, FN och gemensamt -574 821,0 -631 072,5 -680 309,0 49 236,5

Individ- och familjeomsorgen
Personal- och övriga kostnader -45 858 -46 328 -50 348 4 020
Covid-19 - 884 0 884
Verksamhetskostnader barn och unga -41 375 -37 781 -32 686 -5 095
Verksamhetskostnader vuxna -4 756 -2 574 -3 000 426
Verksamhetskostnader ekonomiskt bistånd -36 055 -39 914 -28 864 -11 050
Verksamhetskostnader LSS -27 522 -26 689 -28 236 1 547
Verksamhetskostnader socialpsykiatri -4 548 -4 800 -3 646 -1 154

Våld i nära relationer -3 923 -3 371 -3 479 108
Insatser riktade mot familjer och vuxna -14 669 -15 920 -18 328 2 408
Insatser riktade mot ungdomar -7 313 -9 165 -9 700 535
Ensamkommande barn (avveckling) - -997 -1 000 3
Ensamkommande barn -825 2 745 0 2 745

Summa IFO -186 844,0 -183 910,0 -179 287,0 -4 623,0

Nämnden resultat -761 665,0 -814 982,5 -859 596,0 44 613,5
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FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Verksamhetsområdet redovisar totalt sett ett negativt 

resultat, -2,4 mkr.  

Assistansverksamheten redovisar minusresultat. 

Assistans enligt Socialförsäkringsbalken och 

ledsagning och assistans LSS går båda ungefär lika 

mycket minus. Anledningen är att utförda timmar har 

varit lägre än budgeterat, fler timmar har försvunnit 

än nya ärenden tillkommit. 

Korttidsverksamheten stängde under våren och 

personalen lånades ut till andra enheter där behov 

fanns. Dessa personalkostnader har då konterats på 

andra enheter, varför korttiden redovisar ett 

plusresultat. En tydlig mottagare av personal har varit 

LSS gruppbostäder som därmed också redovisar ett 

minusresultat. Andra orsaker till minusresultatet är 

extrabemanning dygnet runt i något ärende samt 

korttidssjukfrånvaro som uppstått på grund av covid-

19. 

Övriga verksamheter inom verksamhetsområde 

funktionsnedsättning redovisar positiva resultat.  

FÖRVALTNINGSGEMENSAMT 

Det redovisade positiva resultatet, +25,1 mkr beror 

till största delen på att all ersättning som avser statliga 

kostnadsersättningar och stimulansmedel bokförts 

centralt. Erhållna och utnyttjade stimulansmedel 

uppgår till +4,9 mkr, erhållna sjukersättningar +15,1 

mkr, erhållen ersättning för merkostnader covid-19 

uppgår till +4,0 mkr, förväntad ytterligare ersättning 

för merkostnader +1,3 mkr. Dessutom gjordes en 

återbetalning för lokalhyror i december med 1,2 mkr 

på grund av lägre mediakostnader.  

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 

IFO redovisar ett resultat på -4,6 mkr mot budget. 
Nedan redovisas avvikelser per verksamhetsområde. 
Personalkostnader och övriga kostnader lämnar ett 
stort överskott för 2020. Detta är till stor del på grund 
av vakanta tjänster, partiella tjänstledigheter och 
minskade kostnader.  

Verksamhetskostnader för barn och ungdomsenheten 
är fortsatt höga och överskrider budgeterade medel. 
Dock har utvecklingen under 2020 gått åt rätt håll 
med minskade kostnader jämfört med föregående år. 
Enheten har jobbat för att kunna hitta 
hemmaplanslösningar och mindre kostsamma 
alternativ. Det har även skrivits avtal med ett jourhem 

för att kunna göra jourplaceringar i egen regi för att 
minska kostnaderna.  

När det gäller vuxna med missbruk kan kommunen 
erbjuda insatser i såväl heldygnsvård som öppenvård 
vilka till största del möter målgruppens behov. Under 
året har det jobbats intensivt för att motivera till 
frivilliga alternativ vilket har slagit väl ut och även 
lett till minskade kostnader och en budget i balans. I 
vissa fall är frivillig vård inte möjlig och då blir lagen 
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) tillämplig. 
Under året har fyra personer vårdats enligt LVM, men 
i flera fall har vårdvistelsen på institution blivit 
kortvarig och personerna har kunnat vårdas enligt § 
27 LVM på kommunens egna boende.  

Verksamhetskostnader för ekonomiskt bistånd har 
ytterligare försämrats jämfört med föregående år. 
Både antalet unika hushåll och snitthushåll per månad 
i behov av bistånd har ökat i jämförelse med 
föregående år. En oroande trend under året har varit 
att andelen unga upp till 25 år i behov av bistånd har 
ökat. Det finns anledning att anta att det är en följd av 
pandemin, där branscher där ungdomar traditionellt 
sett gör sitt inträde på arbetsmarknaden blivit hårt 
drabbade.  

Våld i nära relationer har under det gångna året sett 
ett minskat behov av att placera på skyddat boende 
och därmed kunnat hålla budget. I de fall som en 
placering varit aktuell har de flesta placeringar skett 
på olika former av kvinnojourer, vilka har en god 
kvalitet och lägre kostnad än andra privata alternativ.  

Insatser riktade mot familjer och vuxna innefattar 
kostnader för vuxenboendet, behandlingsteamet, 
Familjecentralen samt Ällagatans förebyggande 
team. Verksamheten lämnar ett stort överskott för 
året, mycket på grund av vakanta tjänster och att 
vikarietillsättningen har begränsats.  

Kostnader för insatser riktade mot ungdomar avser 
ungdomsboendet, ungdomsmottagningen samt 
fältsekreterarna. Ungdomsboendet visar på ett 
överskott som kan härledas till tjänster som inte 
tillsatts under året. Under 2020 har verksamheten för 
ensamkommande barn belastats med vissa 
hyreskostnader och även till viss del 
personalkostnader i samband med avvecklingen av 
kommunens boenden. Dessa kostnader har täckts av 
de budgetmedel som tilldelats för ändamålet. Övrig 
verksamhet inom ensamkommande barn har lämnat 
ett överskott.   
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(mnkr)  
Utfall 
2020  

Budget 
2020  

Avvikelse  

        
Re-/löpande investeringar 2,5 5,0 2,5 

Inventarier  2,5 5,0 2,5 

Övrigt       
        

Summa nämnden  2,5 5,0 2,5 

 

 

RE/LÖPANDE INVESTERING 

Under året har inköpen till Tåstorps demenscentrum 

gjorts klart. Det har handlat om inventarier till såväl 

inne- som utemiljö. Bland investeringar inom övriga 

äldreboenden märks bland annat tre stycken side-by-

side-cyklar och ytterligare ett par Bike-around-cyklar 

samt en Tovertafel (ett datorbaserat spel för personer 

med demens) till äldregruppen inom funktions-

nedsättning. Ett par boenden har fått solskydd i form 

av markiser och möbler har köpts in till en ny 

aktivitetslokal på Vilskegården i Floby. 

Inredning har köps till den nyinvigda ”drängstugan” 

på LSS-boendet Fridhem. 

IT-utrustning har köpts in/bytts ut enligt rullande 

plan.
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SAMTLIGA NÄMNDER 

Utreda och säkerställa en fungerande process för 
lokalförsörjning och lokaler som verksamheterna inte 

längre behöver.  

Kommunstyrelsen bär samordningsansvaret. 

SOCIALNÄMNDEN 

Uppdrag 
Utreda om de placeringar som finns inom IFO i större 

utsträckning kan finnas inom den egna kommunen 

eller i samarbete med andra kommuner i Skaraborg. 

Utfall 
Kostnaden för placeringar har minskat till följd av fler 

familjehemsplaceringar och placeringar i egen regi. 

Socialnämnden gör bedömningen att Hem för vård 

och boende (HVB) tillsammans med andra 

kommuner inte innebär en minskad kostnad.  

KOMMUNSTYRELSEN, SOCIALNÄMNDEN, 

KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN 

– Utarbeta en strategi för att minska kostnaderna för 

försörjningsstöd och få fler i arbete.  

Kommunstyrelsen bär samordningsansvar. 
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NÄMNDENS STYRKEDJA 

Respektive enhetschef träffar sin avdelningschef i 

ledningsgrupper för avstämning regelbundet.  

Socialförvaltningens ledningsgrupp träffas varannan 

vecka och består av socialchef, biträdande socialchef 

och avdelningschefer.  

Socialchef träffar socialnämndens ordförande inför 

arbetsutskott och nämnd. Som stöd till chefer finns 

även ett antal olika funktioner på social-

förvaltningens administration.  

Beslutsfattande sker i styrkedjan och beslut 

kommuniceras och verkställs genom chefslinjen som 

beskrivits.  

ÅTERKOPPLING TILL 

NÄMND/KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Socialchef informerar nämnden löpande i samband 

med nämndssammanträde gällande verksamhets-

förändringar, ekonomiska förhållanden inom 

nämnden som påverkar kommunen övergripande 

och andra liknande frågor.  

 

  



 

SOCIALNÄMNDEN  |  27 
 

  



Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9, 521 81 Falköping 

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

 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jourhem antal dygn 4 30 31 30 30 31 23

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

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

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

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

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

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

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

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

Totalt antal 44 43 47 53 52 52 49 49 52 53 52 51 40 464 137



 

Socialförvaltningen 

 

Carin Karlsson   Nämndsekreterare      carin.karlsson@falkoping.se  

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

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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Socialnämndens internkontrollrapport, 2020 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att anta internkontrollrapporten för 2020.        

Sammanfattning  

"[Om utlåtandet är längre än 2 sidor, ska kunna läsas fristående]"       

Bakgrund 

Nämnden antog årets internkontrollplan 2020-01-15. Under 2020 har 

socialförvaltningen genomfört internkontroll i huvudsak enligt upprättad 

internkontrollplan med undantag för kontrollpunkten som avser GDPR som 

inte genomförts alls under året på grund av hög arbetsbelastning. 

Covid-19 och införandet av förvaltningens nya verksamhetssystem har 

påverkat arbetet med internkontrollen under året vilket har inneburit att inget 

utvecklingsarbete har genomförts. Arbetet under året har begränsats till en 

genomgång av riskerna och att genomföra kontrollerna. 

Förvaltningens bedömning 

Utfallet av kontrollerna är överlag goda och inga allvarliga brister har 

upptäckts. Flera av kontrollpunkterna som kontrollerade föregående år har 

visat på förbättrade resultat.   

Beslutsunderlag 
Internkontrollrapport 2020 

Tjänsteutlåtande, 2021-01-31       

Beslutet ska skickas till 

Akt 

Ekonomiavdelningen 

Kommunrevisionen 

 

 

 

Viktoria Olander 

Ekonom 



 

Socialnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2021-02-10 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 44 Dnr 2021/00024  

Socialnämndens internkontrollrapport 2020 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att anta internkontrollrapporten för 2020.       

Bakgrund 

Nämnden antog årets internkontrollplan 2020-01-15. Under 2020 har 

socialförvaltningen genomfört internkontroll i huvudsak enligt upprättad 

internkontrollplan med undantag för kontrollpunkten som avser GDPR som 

inte genomförts alls under året på grund av hög arbetsbelastning. 

Covid-19 och införandet av förvaltningens nya verksamhetssystem har 

påverkat arbetet med internkontrollen under året vilket har inneburit att inget 

utvecklingsarbete har genomförts. Arbetet under året har begränsats till en 

genomgång av riskerna och att genomföra kontrollerna. 

Förvaltningens bedömning 

Utfallet av kontrollerna är överlag goda och inga allvarliga brister har 

upptäckts. Flera av kontrollpunkterna som kontrollerade föregående år har 

visat på förbättrade resultat.   

Beslutsunderlag  

Internkontrollrapport 2020 

Tjänsteutlåtande, 2021-01-31       

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            
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Socialförvaltningen 

 
Falköpings kommun SOC,  521 81 Falköping   Telefon 0515-88 71 00    

 www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 212000-1744 
 

Rapport över utförd internkontroll 2020 
 

Intern kontrollplan  
Socialnämnden antog årets internkontrollplan på sitt sammanträde 2020-01-
15. 

I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen: 
 
Gemensamma kontroller 

1. Nämndbeslut 
2. Avtalssignering 
3. Avtalsbevakning 
4. GDPR 

 
Socialförvaltningens kontroller 
 

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

(Socialförvaltningen) 
 

Sammanfattning av genomförd internkontroll  
Under 2020 har socialförvaltningen genomfört internkontroll i huvudsak 
enligt upprättad internkontrollplan. Undantaget att punkt fyra GDPR inte 
kontrollerats under 2020. 

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

Utfallet av kontrollerna är överlag goda och inga allvarliga brister har 
upptäckts. Nedan redovisas resultaten punkt för punkt. 
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1. Nämndbeslut 
Kontroll att beslut fattade av nämnd/au verkställts. 
 
Kontrollansvarig har varit nämndsekreterare.  

Metod: 
Stickprov av fattade beslut 

Kommentarer/utfall: 
Kontroll av nämndens beslut fattade under 2020. Utifrån stickprov kan det 
konkluderas att beslut som fattats av nämnden är verkställda.   

Rutinen kontrollerad 210128 

2. Avtalssignering 
Kontroll att avtal undertecknas av behöriga personer. 
 
Kontrollansvarig har varit nämndsekreterare.  
 
Metod: 
Stickprov av undertecknade avtal. 

Kommentarer/utfall: 
Under 2020 har cirka 25 avtal av olika karaktär tecknats och diarieförts i 
Ciceron. Utifrån granskning av stickproven har dessa undertecknats enligt 
gällande delegationsbestämmelser. 
 
Avtal som rör individärenden registreras i verksamhetssystemet och har inte 
granskats denna gång. 
 
Rutinen kontrollerad 210128 

3. Avtalsbevakning 
Kontroll att alla ingångna avtal har bevakning av giltighetstid och 
uppsägningstid.  
 
Kontrollansvarig har varit nämndsekreterare.  
 
Metod: 
Stickprov 

Kommentarer/utfall: 
Under internkontrollen för 2019 hade ett stort arbete kring 
avtalsbevakningen påbörjats. Detta arbete har fortsatt under 2020. En del av 
arbetet var att rätt handläggare skulle få en signal från systemet vid ett 
bevakningsdatum. Avtalen som är diarieförda har bevakningsdatum, men det 
är inte alla handläggare som har rätt inställningar i systemet för att ta emot 
dessa. Det behövs utbildning i systemet för anställda som arbetar i systemet. 

 
Rutinen kontrollerad 210128 
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4. GDPR 
 
Kontroll att ta ut rapporter om vilka personuppgiftsbehandlingar som finns 
och kontrollera att information till de registrerade finns på blanketter/e-
tjänster/hemsidor 
 
Kommentarer/utfall: 
Kontrollen har inte genomförts enligt plan under 2020 på grund av hög 
arbetsbelastning hos ansvarig. Detta med tanke på covid-19 och införandet 
av nytt verksamhetssystem inom förvaltningen.  

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

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

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

Kommentarer/utfall: 
Kontrollen har utförts vid två tillfällen under året resultaten redovisas var för 
sig nedan: 

Granskning 200515 

Samtal med barn är fortfarande en brist i de flesta förhandsbedömningar. 
Endast i ett fall av tio har barnet fått komma till tals. I flera fall finns inte 
heller en given anledning till varför barnet inte fått komma till tals och 
därmed är detta ett framtida förbättringsområde. I de fall en anledning finns 
går den att härledas till att utredning inleds skyndsamt utifrån misstanke om 
våld.  

Granskning 201102 

I hälften av ärendena har inte barnet kommit till tals under tiden för 
förhandsbedömningen, utan att det finns någon anledning till detta. Det finns 
därför behov av att bevaka barnens intressen inom ramen för 
förhandsbedömningstiden i form av barnsamtal.  

Sammanfattning 
I de fall där det finns en adekvat anledning till att barnsamtal inte genomför 
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under förhandsbedömningstiden bör det framgå en motivering till detta. 
Exempel kan vara barnets låga ålder eller att utredning inleds skyndsamt på 
grund av misstanke av våld.  

Kontrollen är genomförd 200515 och 201102 

6. Förhandsbedömningar - skyddsbedömning 
Kontrollera att beslut i förhandsbedömning är fattat inom 14 dagar efter 
inkommen orosanmälan samt att skyddsbedömning är gjord inom 24 
timmar. 
 
Kontrollansvarig har varit SAS/Verksamhetsutvecklare.  
 
Metod: 
Uppgifter om vilka förhandsbedömningar som är genomförda under två 
perioder tas fram och kontrolleras. 

Kommentarer/utfall: 

Granskningstillfälle 200515 
 
Skyddsbedömningarna har generellt sett blivit tydligare även om det vid 
första granskningstillfället fanns ett par bedömningar där mer specifika 
motiveringar hade kunnat göras.  

Tiden för förhandsbedömningen har klart förbättrats sedan tidigare 
granskningar. Det är bara i två av tio fall som tiden för beslut inte hållits i 
förhandsbedömningen. En av dessa var dock mycket anmärkningsvärd då 
den aktualiserats hösten 2018 och sedan inte färdigställts. Det kan därför 
finnas behov av att regelbundet kontrollera aktualiseringar samt pågående 
förhandsbedömningar så att tiden för förhandsbedömning inte överskrids.  

Granskningstillfälle 201102 

Upprättat BBIC-dokument för förhandsbedömning saknas i ett fall. Ärendet 
är felaktigt aktualiserat i verksamhetssystemet. Det går i denna 
förhandsbedömning inte att utläsa om det gjorts någon skyddsbedömning i 
ärendet. Det framgår inte heller vilket datum beslut fattades att inleda 
utredning.  

En förhandsbedömning har avslutats med ett datum som ligger tidigare i 
tiden än vad ärendet aktualiserades. I denna är beslutet att inte inleda 
utredning. Emellertid finns det en inledd utredning i verksamhetssystemet 
utifrån den aktualisering som gjordes.  

Sammanfattning 
I två förhandsbedömningar framgår det inte om skyddsbedömning gjorts 
inom 24 timmar från att ärendet aktualiserades. I resterande 18 ärenden har 
skyddsbedömning gjorts med en specifik bedömning. Förhandsbedömningar 
har i större utsträckning kunnat genomföras inom ramen för den lagstadgade 
tiden vilket är en förbättring sedan de senaste granskningarna. Även antalet 
skriftliga beslut i förhandsbedömningarna har ökat.  
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Kontrollen är utförd 200515 och 201102 

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

Kommentarer/utfall: 
10 utredningar som avslutats med insatsen särskilt boende har granskats 
utifrån framtaget bedömningsverktyg. Granskningen visar att beslut om 
beviljat bistånd i samtliga ärenden överensstämmer med grund för bifall 
enligt bedömningsverktyget. Underlagen för behovsbedömning bedöms vara 
tillräckliga i de granskade ärendena. Information om begränsningar i 
funktionstillstånd, vilka insatser som prövats tidigare, omfattningen av dessa 
samt varför insatserna är otillräckliga framgår tydligt.  
 
I jämförelse med den granskning som gjordes 2019 är handläggningen av 
ansökningar om äldreboende betydligt mer enhetlig. Detta beror sannolikt på 
att alla dessa ärenden nu handläggs av två specifikt utsedda 
boendehandläggare.  
 
Rutinen kontrollerad 210127 

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

Kommentarer/utfall: 
Resultatet baseras på uppgifter som lämnats av enhetscheferna i 
äldreomsorgen och avser vikarier som gått på en schemarad hela eller delar 
av semesterperioden sommaren 2020. 
 
Andel vikarier som saknat delegering avseende hälso- och 
sjukvårdsuppgifter är 12 %, vilket kan jämföras med 15 % året innan. Av 
dessa bedömdes 8 personer utifrån verksamhetens behov kunna arbeta utan 
delegering, vilket innebär att 91 % av de personer som anställts för att vara 
delegeringsbara också hade giltig delegering under semesterperioden 
medans 9 % saknade delegering. 
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Orsaker till utebliven delegering för samtliga vikarier redovisas nedan: 
 

 
 
Rutinen kontrollerad 210125 

 

9. Granskning av antal skador och kostnader på 
förvaltningens bilar 

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

Kommentarer/utfall: 
Socialförvaltningen hade den 31/12 2020 147 leasade bilar inom olika 
verksamheter. 

Antalet rapporterade incidenter på socialförvaltningens bilar under 2020 har 
varit 29 stycken. 19 hemtjänst, 2 nattpatrullen, 2 dagvården, 1 
socialpsykiatrin, 1 rehab, 4 sjuksköterskor 

I de fall där motparten inte varit vållande framgår det att i de flesta fallen 
handlar om plåtskador på våra bilar som backat eller kört in i diverse saker. I 
det underlaget som finns verkar det som att de flesta fallen handlar om 
ouppmärksamhet och incidenterna har skett i låga hastigheter. I något fall 
har det handlat om att förare har väjt för vilt eller mötande bilar.  

Totalt har skadorna på socialförvaltningens bilar kostat 135 574 kronor 
under 2020 för de skador som redan åtgärdats. Dock är det flera bilar som 
ännu inte åtgärdats så kostnaden är inte helt korrekt.  

10%
3%

60%

27%

ORSAK TILL ATT PERSONAL INTE HAR DELEGERING

Beslut att inte delegera (SSK)

Delegering har återtagits

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

Delegering bedöms inte behövas utifrån verksamhetens behov (EC SoL)
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I jämförelse med 2019 så har både antalet skador och kostnaderna minskat 
för socialförvaltningens bilar. 

Rutinen kontrollerad 210120 

2021-01-31 

______________________________ 

Viktoria Olander
Ekonom 



Socialförvaltningen 
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Socialnämnden 

Besvarande av remiss från Kommunstyrelsen 
avseende överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om 
samverkan för barns och ungas hälsa 

Förslag till beslut 

1 Socialnämndens föreslås föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom 

överenskommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa     

Sammanfattning  

Samverkan om barns och ungas hälsa har tidigare regleras i två olika 

överenskommelser, Västbus riktlinjer och överenskommelse om trygg och 

säker vård för barn och unga som vårdas utanför de egna hemmet. Dessa två 

uppdrag har nu slagits samma till ett och samma dokument – 

Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa.  

Överenskommelsen säkerställer barns och ungas rätt till samordnade insatser  

och innebär att behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska 

fångas upp och tillgodoses i ett tidigt skede. Det tydliggör fokus på barnet 

och den unga i samverkan. Överenskommelsen ska skapa en tydlig struktur 

för samverkan på alla nivåer - inga barn eller ungdomar ska falla mellan 

stolarna och ska säkerställer barns och ungas rätt till delaktighet. 

I november 2020 ställde sig Västkoms styrelse bakom överenskommelsen 

och rekommenderade att kommunerna i Västra Götaland ställer sig bakom 

överenskommelsen. 

Socialnämnden gör bedömningen att Falköpings kommun ska ställa sig 

bakom överenskommelsen, då det utgör ett viktigt stöd för samverkans 

mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 

Eva Olofsson 

bitr. socialchef 



Socialnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-10 

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks 

§ 45 Dnr 2021/00015 

Besvarande av remiss från Kommunstyrelsen 
avseende överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om 
samverkan för barns och ungas hälsa 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämndens föreslås föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom 

överenskommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa.      

Bakgrund 

Samverkan om barns och ungas hälsa har tidigare regleras i två olika 

överenskommelser, Västbus riktlinjer och överenskommelse om trygg och 

säker vård för barn och unga som vårdas utanför de egna hemmet. Dessa två 

uppdrag har nu slagits samma till ett och samma dokument – 

Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa.  

Överenskommelsen säkerställer barns och ungas rätt till samordnade insatser  

och innebär att behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska 

fångas upp och tillgodoses i ett tidigt skede. Det tydliggör fokus på barnet 

och den unga i samverkan. Överenskommelsen ska skapa en tydlig struktur 

för samverkan på alla nivåer - inga barn eller ungdomar ska falla mellan 

stolarna och ska säkerställer barns och ungas rätt till delaktighet.  

I november 2020 ställde sig Västkoms styrelse bakom överenskommelsen 

och rekommenderade att kommunerna i Västra Götaland ställer sig bakom 

överenskommelsen. 

Socialnämnden gör bedömningen att Falköpings kommun ska ställa sig 

bakom överenskommelsen, då det utgör ett viktigt stöd för samverkans 

mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-02-02 

Delegationsbeslut 

Samverkan för barn och ungas hälsa, presentation 

Samverkan för barn och ungas hälsa 

Protokollsutdrag § 116 barn och ungas hälsa     

Paragrafen skickas till 
Socialnämnden   



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 

DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

2021-01-28 

KS 2021/00024  

Socialnämnden 

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen om samverkan för barns 
och ungas hälsa 

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen remitterar ärendet om överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan för barns 

och ungas hälsa till socialnämnden för yttrande.    

Delegationsbeslut enligt 

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser § 6.14, antagna 15 april 

2020, § 88. 

Bakgrund 

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund har beslutat att 

rekommendera kommunerna att besluta om Samverkan för barns- och ungas 

hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen, enligt förslag från VästKom:s styrelse. 

Inför kommunstyrelsens beslut önskar kommunledningsförvaltningen 

socialnämndens ställningstagande. 

Linda Karelid 

Kanslichef 



Samverkan för barns och ungas hälsa -
överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen



 2018 startade två uppdrag kring framtagande av nya överenskommelser för
barn och unga i Västra Götaland
o Västbus
o Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

 Under arbetets gång blev det allt tydligare att beröringspunkterna mellan
uppdragen är många och att överenskommelserna skulle vinna på att slås samman
till en

 En arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen (VGR) har tagit fram förslaget

 Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med
barnet/ungdomens bästa i centrum

Presentatör
Presentationsanteckningar
Västbus – funnits sedan 2005, reviderades 2012Tidiga i Skaraborg med samverkan med skolanHanterar samverkansfrågor



Förslaget skickades på under  hösten/vintern 2019-2020

Svar har inkommit från 
• 37 kommuner
• 11 av regionens nämnder och styrelser
• 2 brukarorganisationer

- övervägande delen av inkomna synpunkter var positiva 
- inga synpunkter som innebär någon förändring av sakinnehållet

Resultatet 
Samverkan för barns och ungas hälsa 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Regionen skickar till nämnder och styrelser. Svar handlade om att det var för mycket detaljnivå samt att det kändes som två delar – har arbetats om språkligt samt disposition. Arbetsnamn - barn och ungas bästa



• Säkerställer barns och ungas rätt till samordnade insatser

• Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp
och tillgodoses i ett tidigt skede

• Tydliggör fokus på barnet och den unga i samverkan

• En tydlig struktur för samverkan på alla nivåer - inga barn eller
ungdomar ska falla mellan stolarna.

• Säkerställer barns och ungas rätt till delaktighet

• Säkerställer placerade barns och ungas rätt till hälso- och sjukvård,
tandvård samt kontinuerlig skolgång

• Gör förskola/skola till en likvärdig part i samverkan

• Hanterar ansvars-och kostnadsfördelning för hälsoundersökning inför en
placering

Överenskommelsen innebär:

Presentatör
Presentationsanteckningar
Barnkonventionen lagPlacerade barn utsatt grupp, fullföljda studier viktigt för psykisk hälsaSkola saknas ofta i lagtext då det endast berör BoU



Större förändringar
”Västbus riktlinjer” ”Samverkan för barns och ungas hälsa” 

tillsammans med ”Riktlinje för SIP i VG”

Sammansatt psykisk/psykiatrisk och Barn och unga, 0-20 år, i behov av samordnade 
social problematik insatser och tvärprofessionell kompetens från 

kommun och Västra Götalandsregionen

Överenskommelsen fullgör lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan 
kring placerade barn + hälsoundersökningar i Västra Götaland

Förskola/skola samma möjlighet som socialtjänst och vård har enligt lag 
att kalla till en SIP 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Riktlinje – ÖverenskommelseVästbus - Barn och unga vuxna till och med 20 år med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik 



September 2020 - beslut i VVG och SRO
November 2020 - VästKoms styrelse ställer sig 
bakom och rekommenderar kommunalförbunden att 
rekommendera kommunerna att ta beslut om 
överenskommelsen.

Arbetsplan - riktlinjen gäller från 1 januari 2021

Finns plan för implementering av ÖK + SIP-riktlinjen 
på delregionala nivå

Beslutsprocess

Presentatör
Presentationsanteckningar
Finns plan för implementering av ÖK + SIP-riktlinjen på delregionala nivåLokalt arbete kommer ske i Partssamverkan för lokala lösningar



Överenskommelsen
Samverkan för barns och ungas hälsa

Förbundsdirektionen föreslås besluta att 
rekommendera kommunerna att besluta 
om överenskommelsen enligt förslag från 
VästKoms styrelse.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Överenskommelsen är efterlängtad i verksamheterna



Tack!

Karin Ahlqvist, Utvecklingsledare Barn och unga
Skaraborgs kommunalförbund
0500-497207
karin.ahlqvist@skaraborg.se

mailto:karin.ahlqvist@skaraborg.se
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1 Utgångspunkter 
1.1 Bakgrund 

Rätten till bästa möjliga hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn enligt FN:s 

barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina 

behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan stolarna, då 

många verksamheter är involverade och har olika ansvar. Detta gäller särskilt barn som är placerade 

i samhällets vård, så som familjehem, HVB (hem för vård och boende) m.fl. Ofta har dessa barn inte 

heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och har, som grupp, sämre 

fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet. 

 

2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att 

domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets 

rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och 

ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets 

rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 

verksamhet. 
 

Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik 

antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra 

Götalandsregionen. Västbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av 

lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och 

överenskommelser. Detta medför att det inte längre finns behov av separat reglering genom Västbus 

riktlinjer. 

 

I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka 
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region.  

 
Alla barn har rätt att få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra 
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående 
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och 

sjukvård. Därför infördes nya bestämmelser 2017, i både SoL och HSL, om att kommuner och regioner 
ska ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet. 

 
En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger 
att regionen på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en 
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL 
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om 
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner 
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna. 

 
1.2 Syfte och mål 
Överenskommelsen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och 

samordning mellan berörda verksamheter.  

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
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Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, 
samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i 
livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna. 
 
Barnet, den unge, och i förekommande fall, vårdnadshavare, ska i möjligaste mån ges tillfälle 
att påverka stöd- och vårdinsatserna. 
 

Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till tandvård och hälso- och sjukvård 
samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i den dagliga livsföringen 
och skolarbetet samt miljöanpassningar i hem och skola.  

 

1.3 Parter 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län.   

 

1.4 Målgrupp 
Alla barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell 
kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna. 

Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem 
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och 
stödboenden, med stöd av SoL, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga) 
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). 

Asylsökande och papperslösa omfattas av överenskommelsen i den mån de har rätt till insatserna 
enligt lag och anvisningar för målgruppen.  

 

1.5 Omfattning och avgränsning 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan samt anger struktur och 
form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i 
den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser. Placeringar utanför hemmet 
behandlas särskilt. Överenskommelsen omfattar då reglering av samverkan, av lagstadgade 
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med 
placering i samhällsvård. 

 
Överenskommelsen reglerar i första hand respektive huvudmans åtaganden (kommun-
region) och inte intern organisering och ansvarsfördelning. 
 
De privata utförare som har av tal med regionen eller en kommun omfattas av denna 
överenskommelse. 
 
Denna överenskommelse reglerar, tillsammans med länsgemensamma riktlinjer för samordnad 
individuella plan (SIP), Västbus tidigare riktlinjer. Den tydliggör förskola/skolans roll i samverkan 
samt fullgör, i Västra Götaland, lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring 
placerade barn respektive hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund). 
 
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet grunden för samverkan och ansvarsfördelning 
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälso- 
och sjukvårdsavtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är särskilt 
relevanta för denna överenskommelse. 

 
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/723ec4c3-00e2-44c3-bb44-3166af24902a/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsavtalet%20i%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland%202017-2020%20Utskriftsv%C3%A4nlig.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
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med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar är ett underavtal till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för omnämnda målgrupper. I 
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt 
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning 
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar 
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras.  

 

 

1.6 Giltighetstid 
2021-01-01 – 2023-12-31. 

En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen 
senast 9 månader innan giltighetstiden går ut, förlängs överenskommelsen med ytterligare två år. 

 

Om förutsättningarna väsentligen förändras under avtalstiden i form av nya lagar eller andra 
regelverk, får parterna i samförstånd vidta erforderliga justeringar av överenskommelsen.   

 

2 Ansvar för samverkan 
2.1 Huvudmännens ansvar 
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har 

gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå, vilka reglerar ansvarsfördelning mellan VGR:s 

hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i dessa 

avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse. 

 
Denna överenskommelse anger skolan/förskolan som en likställd samverkanspart i alla 

sammanhang. Orsaken är att ett barns eller ungdoms förskoletid/skolgång och hälsa påverkar 

varandra ömsesidigt. En fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos 

barn och unga samt förebygger problem senare i livet. Förskolan och skolan är viktiga 

framgångsfaktorer när det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar. 

 
Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket 

tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett 

praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har 

tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell, SAMS. för hur skola 

och socialtjänst kan samverka med syfte att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i 

skolgången och en bättre skolförankring.  
 

En kommun eller region får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som 

ligger utanför sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att personalen har god kunskap om sitt 

eget och sina samverkansparters ansvarsområden.  

 

2.2 Struktur för samverkan 
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom förskola/skola, socialtjänst och regionen ska 

samarbeta kring insatser inom sina respektive uppdrag i syfte att säkerställa att barn och unga i 

behov av samordnade insatser får tillgång till tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla 

nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta 

omfattar alla berörda verksamheter som möter barn och unga. 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2013-1-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-6-13.pdf
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2.2.1 Strukturell samverkan - Ledningsstruktur för styrning av samverkan  
Praktisk samverkan för barns och ungas hälsa kräver styrning på regional, delregional och lokal nivå. 
Det är viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott 
samarbetsklimat och samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant 
ömsesidig information och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och 
efterfråga resultat av följsamheten till aktuella regelverk samt avvikelser och tvister.  

 

Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska 
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam 
kompetensutveckling över huvudmannagränserna. 

 
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för 
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). På delregional nivå finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På 
motsvarande sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter 
företrädare för kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska 
ledningsgruppen, eller en särskild temagrupp, ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn 
och unga. Uppdraget är att främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och 
ska vid behov genomföra gemensam, verksamhetsöverskridande, kompetensutveckling. Både den 
delregionala och lokala nivån har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och 
unga, i de fall det behövs. 

 
2.2.2 Samverkan kring den enskilde - Samordnad individuell planering, SIP 
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och 
region har rätt att bli erbjuden en samordnad individuell plan, SIP. SIP ska erbjudas om kommunen 
eller regionen bedömer att insatser kring barnet/den unge behöver samordnas för att hen ska få sina 
behov tillgodosedda, eller då barnets/ungdomens eller dess närstående begär det. Vårdnadshavare 
eller barnet/den unge ska ge samtycke (se vidare avsnitt 2.2.4) och vara delaktiga i upprättandet av 
SIP. I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska 
upprättas.  
 
Parterna ska i samverkan säkerställa att barn och unga ges möjlighet att vara delaktiga i planering 
och beslut och att de får utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor 
som rör hen. Barnet/den unga/vårdnadshavares delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete 
med SIP. Det är den barnets/unges behov och önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen. 
För minderåriga kan det krävas samtycke av vårdnadshavare. 

 
SIP är det verktyg som anger vilka hälso-, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och 
vilken huvudman och verksamhet som har ansvar för respektive insats. 

 

➢ I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-processen på 
samma villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och 
unga. 

➢ Skolan (samtliga förskole- och skolformer, elevhälsan), socialtjänst och hälso- och 

sjukvård är i Västra Götaland jämbördiga parter när det gäller att upptäcka behov av SIP 

➢ Åtagandet innebär samma skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt 
skyldighet att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten. 

➢ Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en 
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det 

https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/samverkan-vid-in--och-utskrivning-fran-sluten-vard/sip/
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verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt 
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för 
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som 
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig 
deltagare på mötet. 

➢ I de fall barnet/den unge inte är känd hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka som 
ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen till SIP-möte inte hittar någon annan 
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet. Om barnet/den 
unge/familjen inte har någon pågående vårdkontakt inom regional hälso-och sjukvård är det 
primärvården som kallas till mötet.   

➢ Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge är delaktig i hela processen. Att hen 
deltar i planeringen och har inflytande över insatserna utifrån sina upplevda behov 

➢ Det finns inget som hindrar att andra berörda aktörer är med på SIP-mötet, även om 
de inte omnämns i lagstiftningen. Det kan gälla andra närstående, föreningar, familjehem, 
HVB-hem och SIS-hem som är involverade och den enskilde önskar ha med. 

➢ SIP-möte ska hållas inom 3 veckor efter det att behovet av samordning 
uppmärksammats och en kontakt bör tas med involverade verksamheter 
så att dessa ges möjlighet att prioritera närvaro. 

➢ Vid förändringar och övergångar mellan verksamheter, som tex byte av 
skola eller vårdgivare, ska tidigare SIP följas upp eller en nytt SIP-möte 
upprättas.   

 
Av SIP ska framgå 

• Vilka behov den barnet/den unge har 

• Vilka insatser som ska genomföras 

• De inblandade huvudmännens ansvar för respektive insats, angivet på verksamhetsnivå 

• Vilka insatser som ev, ska utföras av tredje part, närstående eller den enskilde själv  

• Vem som har huvudansvar för planen 

• När planen ska följas upp  
 

Planeringen ska dokumenteras skriftligt. 
 

Deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 2.2.3). 
 
2.2.3 Anmälningsplikt 
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Anmälningsplikten omfattar även annan personal (än de som direkt arbetar med barn) 
inom statliga myndigheter och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet och socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter. 
Anmälningsplikten gäller också enskild verksamhet som rör barn och unga samt all annan 
verksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

 
Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det 
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan 
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran, 
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt. 

 
Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas 
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av 
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omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för 
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård 
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord 
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av 
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras. 
 
2.2.4 Sekretess och samtycke 

Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från 
vårdnadshavare och/eller barnet/den unge själv och olika verksamheter behöver samverka 
kring barnet/ungdomen, t.ex. vid informationsöverföring och upprättande av en Samordnad 
individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda samtycka. 

 
Barn under 18 år ska informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på 
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. När det gäller barn under 18 år är 
huvudregel att vårdnadshavaren som, i egenskap av den unges ställföreträdare i personliga 
angelägenheter, utövar barnets befogenheter t.ex. när det gäller att hälso- och sjukvårds- och 
socialtjänstinsatser. 
 
Vårdnadshavaren ska enligt Föräldrabalken i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta 
allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål. Det innebär att vårdnadshavarens 
bestämmanderätt över barnet tunnas ut ju äldre barnet blir och ju mognare det därmed blir för 
att successivt flyttas över från vårdnadshavaren till barnet själv. När ett barn har uppnått en 
viss mognad och utveckling kan alltså vårdnadshavarna inte alltid längre göra gällande att de 
har rätt att få veta vad barnet har berättat för exempelvis en läkare eller en socialsekreterare.  
 

Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt. 
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och 
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när 
som helst återkallas av den enskilde. 

 

Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande 
har hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så 
länge uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning enligt 11 kap. 2 § SoL. 

 

3 Samverkan för att säkerställa hälso- och sjukvård för barn och unga placerade 
utanför det egna hemmet 

Detta avsnitt ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till 
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att 
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid 
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas 
socialtjänst samtidigt bör skolan involveras och framförallt informeras, så att skolgången för 
barnet/den unge blir så bra som möjligt. 

 
3.1 Samordningsansvar 

Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av 
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen 
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP, se avsnitt 2.2.2. Socialtjänstens 
ansvar för placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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får den hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan, som 
socialtjänsten ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska omfatta insatser och 

åtgärder som andra huvudmän ansvarar för där ibland hälso- och sjukvårdens planerade insatser.  
 

I samband med utredning eller före planerad placering ska SIP-möte ske. Vid akut placering ska SIP 
upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt sammankallande till SIP-
möte i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård är det dock 
primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP-möte. 

 
SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken 
verksamhet som har ansvaret för respektive insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga 
fall en överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och 
droger och spel om pengar. 

 
Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller 
avslut av placeringen. 

 
3.2 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård 

Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med 

placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför 

läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten, 

uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta 

socialtjänsten under pågående vård t.ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge 

eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan 

verksamheterna vara smidiga. 

 
Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla, 
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och 
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella 

kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare. 
 
3.3 Inför placering 

 
3.3.1 Socialtjänstens utredning 

Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut 

om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda 

utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat vis fått uppgifter som kan föranleda 

någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en 

anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den 

inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens 

konsultationer. 

 
För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig 

av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar 

till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets 

behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning. 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barns-behov-i-centrum/
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Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och 
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om 
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten. 

 

 3.3.2 Konsultation 

I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra 
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv 
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan 
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 2.2.4). 

 
➢ Rutin för konsultation och utlåtande 

BBIC:s stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens 
skriftliga utlåtanden. 

 
Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande 
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet: 

• Konsultation BVC, elevhälsa 

• Konsultation tandvården 

• Konsultation pågående vårdkontakter 
 

Om skriftligt utlåtande behövs finns mallar för hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens 
utlåtande till socialtjänsten. Dessa mallar kan också användas som dokumentation av hälso- 
respektive tandhälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos sjukvårds- 
/tandvårdsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället. 

• Utlåtande från hälso- och sjukvården 

• Utlåtande från tandvården 

 
 

3.4  I samband med placering 

 
3.4.1 Överföring av information och ansvar 
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering: 

 

Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till 
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata 
vårdgivare). 

 
VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling) 
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på 
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på 
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats, 
ansvarar vårdcentralen för att remiss utfärdas. 

 
Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen, 
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om 
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen 
kontaktas. 

 
All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-bvc-och-elevhalsa.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-barnets-vardkontakter.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-tandvarden.pdf
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för informationsöverföring genomföras. 
 

3.4.2 Läkarundersökning i samband med LVU- eller LVM-placeringar 
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten 
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag 
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika 
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha 
behov av en hälsoundersökning. 

 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten. 

 
➢ Rutin för läkarundersökning 

Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som 
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s 
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och 
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral 
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget.  

 
3.4.3 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa 
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande 
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge 
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och 
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen. 
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den 
genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Se socialstyrelsen föreskrifter och 
allmänna råd om hälsoundersökningar. Vid akuta placeringar får undersökningarna utföras efter 
placeringen på den nya orten. 

 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller 
patienten. 

 
➢ Rutin för hälsoundersökning 

Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om 
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning 
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och elevhälsans 
hälsobesök genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller 
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge 
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av 
asylsökande). 

 
Socialtjänsten kontaktar den vårdcentral som den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, 
för att genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att 
vårdcentralen får tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för 
hälsoundersökning ska erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om 
skriftligt utlåtande behövs används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, vårdcentralen  
ska vid behov bistå socialtjänsten med konsultation och tolkning av uppgifterna. 
Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd 
och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller specialistmottagning, inklusive eventuella 
undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om 
inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral 
mm). 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
file:///C:/Users/eriad4/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1J2QFW6B/6.%09https:/www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2019-9-6291.pdf
file:///C:/Users/eriad4/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1J2QFW6B/6.%09https:/www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2019-9-6291.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-halso-och-sjukvard-halsoundersokning.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
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Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta regionen på 
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har 
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med 
placeringar av barn och unga. 

 
➢ Rutin för undersökning av tandhälsa 

Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge 
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon 
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge 
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett 
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från 
tandvården ska användas. 

 
3.4.4 Akutplaceringar 
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och 
insatser (SIP) genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast 
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid 
planeringen av vårdinsatser på den nya orten. 

 
3.4.5 Fast vårdkontakt 
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiS- 

institutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Därför bedöms i Västra Götaland, 

alla placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på 

barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården. 

Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare, annan i vården involverad 

legitimerad vårdpersonal eller i vissa fall en person med mer administrativ funktion som 

koordinerar patientens vård tex rehabkoordinator. Hen utses i samband med upprättandet av SIP.  

 
3.4.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vid vårdtillfället 
Vid en placering enligt LVU av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en 
fullmakt till familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet 
eller institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller 
behandlingstillfällen. När det gäller frivilliga placeringar krävs vårdnadshavarens samtycke. Vid 
placering enligt LVU avgör socialtjänsten om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård 
eller närvara vid undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och 
annan stadigvarande vårdgivare om beslutet.  

 
3.4.7 Uppföljning av placeringen 
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna 
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget 
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den SIP följs upp 
och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att medverka i uppföljningen.  

 

3.5  I samband med avslut av placering 
 

3.5.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort 
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att nytt SIP-möte genomförs och att ny 

SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser från båda huvudmännen. De 

riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas. 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/halsaplaceradebarn/kontaktuppgifterhalsoundersokningarannatlandsting.19177.html
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
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3.5.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering 

Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter 

flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation 

efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört. Detta om barnet bedöms vara i 

särskilt behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader. 

 
4 Genomförande 

4.1 Tillämpning och implementering 
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära den enskilde. Detta förutsätter en organiserad 

delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt. 

 
Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att 

intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna 

bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. De lokala rutinerna behöver vara 

tydliga och detaljerade för att säkerställa att syftet med överenskommelsen uppnås. 

 
För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för 
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi. 

 
4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling 
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i 
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin. 
Detaljerade rutiner bör tas fram kring hur avvikelser hanteras och analyseras så att det som 
framkommer i avvikelserna tas tillvara på vid utvecklings- och förbättringsarbeten. Delregional 
vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och säkra 
kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG). 

 
Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG) med 
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen. 

 
 

4.3 Tvister 
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt, av närmaste chef 
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare 
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att 
komma fram till en gemensam lösning där barnets/den unges behov sätts i första rummet. Om 
parterna ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de 
delregionala vårdsamverkansområdena. 

 
Under tiden parterna löser tvisten har de ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om 
en tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte 
kommer i kläm.  

 

4.4 Uppföljning 
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala 
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/avvikelsehantering/
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Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen 
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Vid förlängning av 
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny 
överenskommelse ska ingås. 

 

5  Gemensamma utvecklingsområden 
 
➢ Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan förskola/skola, socialtjänsten och VGR:s 

vårdenheter när det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att 

använda SAMSA bör fortsätta utvecklas för att alla parter ska ha tillgång till systemet, även 

skolan. SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård 

och kommuner i Västra Götaland. 

➢ Se över och vid behov öka möjligheterna till ytterligare regional samordning samt stärka 

samverkan på en strukturell nivå mellan förskola/skola, socialtjänst och regionen på 

delregional/regional nivå. 

➢ Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt 

Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för 

HSL-insatser i samband med placeringar. 

➢ Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU.  

➢ Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för 

hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser samt samverkan för obruten 

skolgång för ungdomar som är placerade på SiS- institutioner.  











 

Socialförvaltningen 

 

Carin Karlsson   Nämndsekreterare      carin.karlsson@falkoping.se  

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

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

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2021-01-29 

SN 2021/00027  
 

 

 

 
 

  

Gallring av pappersoriginal efter inskanning för en 
digital ärendehantering för socialnämnden 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att allmänna handlingar i pappersform, som 

skannats in och diarieförts, får gallras efter kontroll av att den skannade 

versionen är likalydande med ursprungshandlingen och efter att 

originalhandlingen inte längre behöver sparas av annan anledning.  

2 Beslutet gäller från och med den 1 januari 2021.         

Bakgrund 

Under de senaste åren har socialförvaltningen i allt större omfattning skannat 

pappershandlingar för att hantera dem digitalt samtidigt som digitala 

handlingar skrivits ut till pappersakterna. Dubbelarbetet med att hantera 

digitala och analoga versioner av samma dokument är ineffektivt. Med 

digital ärendehantering frigörs arbetstid för medarbetare och kostnader för 

förbrukning av papper, aktomslag och toner minskar. En minskad 

pappersförbrukning leder också till färre transporter och en minskad 

belastning på miljön.  

Den pågående digitaliseringen beskrivs som den enskilt starkaste 

förändringsfaktorn i samhället och är en ständigt pågående process. Den 

digitala utvecklingen berör och påverkar samhällets alla områden.  

Genom att aktivt ta sig an den digitala utvecklingen kan socialnämnden dra 

nytta av dess möjligheter och låta digitaliseringen bidra till ökad kvalitet och 

effektivitet.   

I policyn för digitalisering som antogs av kommunfullmäktige den 29 maj 

2017, § 66, sätts det upp tre kommunövergripande mål. 

 Enklare vardag för privatpersoner och företag 

 Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och 

delaktighet 

 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 



 

  2(2) 

 

 

Om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning, krävs gallringsbeslut för 

att få gallra allmänna handlingar. 

Gallring får enligt 3 § arkivlagen (1990:782) endast ske under förutsättning 

att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms 

sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. För att kunna gallra 

pappersoriginalet och endast bevara det skannade exemplaret krävs att det 

framställs på ett sätt som säkerställer ett elektroniskt bevarande. Kravet 

uppfylls genom att myndigheten skannar till ett format som är godkänt för 

slutarkivering. 

Gallring innebär avsiktlig och planmässig förstöring av allmänna handlingar 

eller uppgifter i enlighet med ett i förväg fattat myndighetsbeslut. Som 

gallring räknas även åtgärder som utförs med handlingarna och som ger 

upphov till: 

 förlust av betydelsebärande data (informationsförlust), förlust av 

möjliga sammanställningar, 

 förlust av sökmöjligheter, eller 

 förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas äkthet och 

ursprunglighet 

Exempel på handlingar som ska bevaras i papper och registreras 

 Justerade protokoll  

 Handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande 

 Handlingar som behövs för bevisvärde 

 Handlingar som på grund av format, gråskala, färg eller andra 

egenskaper inte tillfredsställande kan bevaras enbart som bild 

Verksamheten ska utreda vilka handlingar som kan behöva sparas en viss tid 

efter skanning om det behövs för bevisvärde eller av andra skäl.  

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att allmänna 

handlingar som skannats och diarieförts får gallras.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtade, 2021-01-29                          

Beslutet ska skickas till 

Eva Olofsson, biträdande socialchef 

Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare/systemansvarig 

 

 

 

Carin Karlsson 

Nämndsekreterare 



 

Socialnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-10 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 46 Dnr 2021/00027  

Gallring av pappersoriginal efter inskanning för en 
digital ärendehantering för socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att allmänna handlingar i pappersform, 

som skannats in och diarieförts, får gallras efter kontroll av att den 

skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen och efter att 

originalhandlingen inte längre behöver sparas av annan anledning.  

2 Beslutet gäller från och med den 1 januari 2021.        

Bakgrund 

Under de senaste åren har socialförvaltningen i allt större omfattning skannat 

pappershandlingar för att hantera dem digitalt samtidigt som digitala 

handlingar skrivits ut till pappersakterna. Dubbelarbetet med att hantera 

digitala och analoga versioner av samma dokument är ineffektivt. Med 

digital ärendehantering frigörs arbetstid för medarbetare och kostnader för 

förbrukning av papper, aktomslag och toner minskar. En minskad 

pappersförbrukning leder också till färre transporter och en minskad 

belastning på miljön.  

Den pågående digitaliseringen beskrivs som den enskilt starkaste 

förändringsfaktorn i samhället och är en ständigt pågående process. Den 

digitala utvecklingen berör och påverkar samhällets alla områden.  

Genom att aktivt ta sig an den digitala utvecklingen kan socialnämnden dra 

nytta av dess möjligheter och låta digitaliseringen bidra till ökad kvalitet och 

effektivitet.   

I policyn för digitalisering som antogs av kommunfullmäktige den 29 maj 

2017, § 66, sätts det upp tre kommunövergripande mål. 

 Enklare vardag för privatpersoner och företag 

 Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och 

delaktighet 

 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning, krävs gallringsbeslut för 

att få gallra allmänna handlingar. 

Gallring får enligt 3 § arkivlagen (1990:782) endast ske under förutsättning 

att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms 

sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. För att kunna gallra 

pappersoriginalet och endast bevara det skannade exemplaret krävs att det 

framställs på ett sätt som säkerställer ett elektroniskt bevarande. Kravet 
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uppfylls genom att myndigheten skannar till ett format som är godkänt för 

slutarkivering. 

Gallring innebär avsiktlig och planmässig förstöring av allmänna handlingar 

eller uppgifter i enlighet med ett i förväg fattat myndighetsbeslut. Som 

gallring räknas även åtgärder som utförs med handlingarna och som ger 

upphov till: 

 förlust av betydelsebärande data (informationsförlust), förlust av 

möjliga sammanställningar, 

 förlust av sökmöjligheter, eller 

 förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas äkthet och 

ursprunglighet 

Exempel på handlingar som ska bevaras i papper och registreras 

 Justerade protokoll  

 Handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande 

 Handlingar som behövs för bevisvärde 

 Handlingar som på grund av format, gråskala, färg eller andra 

egenskaper inte tillfredsställande kan bevaras enbart som bild 

Verksamheten ska utreda vilka handlingar som kan behöva sparas en viss tid 

efter skanning om det behövs för bevisvärde eller av andra skäl.  

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att allmänna 

handlingar som skannats och diarieförts får gallras.   

Beslutsunderlag  

Tjänsteutlåtande, 2021-01-29                          

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden             
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Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut för perioden 

2021-01-01 – 2021-01-31.        

Bakgrund 

Beslut som fattats med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

socialnämnden.  

Delegationslistor 

Beslut fattade under perioden 2021-01-01 – 2021-01-31 

Ordförandebeslut    1 

Individ- och familjeomsorg   1099 

Äldreomsorg/funktionsnedsättning   214 

Bostadsanpassningsbidrag  11 

Dödsboanmälan    0 

Personal/anställningar – tillsvidare  16 

Personal/anställningar – visstid  15 

Bisyssla    4 

Utdelning fonder   1 

Jämkning dubbla boendekostnader  3 

Avskrivning skuld   0 

Tillståndsenheten i samverkan  2 

Socialnämndens arbetsutskott – protokoll 2 

Beslutsunderlag 
Handlingarna finns tillgängliga för socialnännden under sammanträdet.       

Beslutet ska skickas till 

Akt 

 

 

 

Carin Karlsson 

Nämndsekreterare 




