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Sammanträdesdatum

2020-05-20

Socialnämnden

Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, klockan 09:00 — 11:35

Beslutande

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 LinrAusson (KD)
Anna -Sara Ståtenhag (KD)
Jonathan Kahrs (M), tjänstgörande ersättare
Albin Gilbertsson (SD), tjänstgörande ersättare
Jonas Larsson (SD)
lowan Hedendahl (V)

Ersättare

Ingrid Schwanborg (S)
Kjell Bertilsson (S)
Ann -Britt Larsson (C)

Övriga närvarande

Magnus Schedin, socialchef
Eva Olofsson, biträdande socialchef
Carin Karlsson, nämndsekreterare
Maria Olsson, avdelningschef, §§ 53 — 57
Karin Stigner, SAS/verksamhetsutvecklare, §§ 53 — 55
Johan Magnusson, utredningssekreterare, §§ 53 — 56
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom, § 57
Viktoria Jeising, ekonom, § 57

Justerare

Roger Lundberg (S)

Ajournering klockan 09:35 — 09:57

Underskrifter

n 171 (fivii
Sekreterare

Ordförande

Carin Karlsson

Paragrafer

Olsson

kgil 4
Justerare

Rogef Lundberg
ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§53

Dnr 2020/00056

Närvaro via ljud- och bildöverföring för
socialnämndens ej tjänstgörande ersättare vid
socialnämndens sammanträde den 20 maj 2020
Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden beslutar att ärendet utgår.

Paragrafen skickas till
Akt

Justerarna

ignaturer

.
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Socialnämnden

§55

Dnr 2020/00065

Revidering riktlinje för rapportering och utredning av
missförhållande, Lex Sarah
So c ialn ämn d en s b eslu t
1 Socialnämnden beslutar att anta reviderad riklinje för rapportering och
utredning av missförhållande, Lex Sarah.
Bak gr und

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn av
socialnämndens arbete med lex Sarah inom äldreomsorgen. IVO har
avslutat ärendet, men påpekar några brister i form av behov av
förtydliganden i den riktlinje som anger hur bestämmelserna om lex Sarah
enligt 14 kap. 3 och 7 §§ SoL respektive 24 b och f §§ LSS ska tillämpas i
Falköping. Med anledning av dessa påpekanden har dokumentet reviderats
Förändringar utifrån tillsynen gäller förtydligande av ansvar för att
undanröja och avhjälpa missförhållande eller risk för missförhållande samt
möjlighet att rapportera lex Sarah direkt till socialt ansvarig samordnare
(SAS). Utöver förändringarna som påpekats i tillsynsärendet har ansvaret för
att ta emot rapporter flyttats från biträdande socialchef till SAS, som i
praktiken redan är rapportmottagare.
Beslutsunder lag
Socialnämndens arbetsutskott, § 126/2020

SAS/verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande, 2020-05-06
Riktlinje för rapportering och utredning av missförhållande, reviderad text
gulmarkerad.

Paragrafen sk ic k as till
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerarnas s naturer
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Socialnämnden

§ 56

Dnr 2019/00098 730

Framtida behov och inriktning av platser för daglig
verksamhet enligt LSS
Soc ialnämndens beslut
1 Socialnämnden beslutar att anta en inriktning där den dagliga
verksamheten samlas i gemensamma lokaler för dels habiliterande
inriktning vid dagcenter Freja och dels produktionsinriktning i en form av
samlat jobbcenter, samt

2 Uppdrag ges till förvaltningen att mer konkret utreda kostnader och
lokalalternativ för ett samlat jobbcenter inom ramen för kommunens
lokalförsörjningsprogram, samt inberäkna möjligheten att lämna vissa av
nuvarande lokaler och överväga om ytterligare samordning kan ske med
andra kommunala verksamheters aktivitetslokaler.
Samman fattn in g
Av 273 personer som har insatser enligt LSS i Falköpings kommun har
knappt hälften, 46,9 %, 128 personer daglig verksamhet. Den dagliga
verksamheten beräknas öka med 50 % fram till 2030.

Jämfört med andra kommuner i närheten och riket i övrigt så har Falköping
både lägre andel och lägre kostnader för daglig verksamhet.
Drygt 75 procent av alla som har daglig verksamhet har en placering i den
interna kommunala verksamheten. 22 procent finns i externa placeringar
närmare arbetsmarknaden. En brukare kan ha flera placeringar.
Den nuvarande interna dagliga verksamheten utmärks av en utspridd
verksamhet på flera olika lokaler. Verksamheten är svåröverskådlig, spretar
med olika inriktningar och är inte så sammanhållen för att ge mesta möjliga
utbud och effektivitet.
Härav föreslås en inriktning där den dagliga verksamheten samlas i mer
gemensamma lokaler för dels en habiliterande inriktning vid dagcenter Frej a
och dels en produktionsinriktning vid ett samlat jobbcenter.
För att arbeta vidare med inriktningsförslaget föreslås att förvaltningen ges
ett uppdrag att mer konkret utreda kostnader och lokalalternativ för ett
samlat jobbcenter och i det inberäkna att lämna vissa av nuvarande lokaler
och överväga om ytterligare samordning kan ske med andra kommunala
aktivitetslokaler. Arbetet ska bedrivas inom ramen för kommunens
lokalförsörjningsplan.

Justerarnas sig jaturer
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-05-20

B ak g r u n d
Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. Den som tillhör i lagen angiven personkrets har rätt
till insatsen. År 2018 fanns det 128 personer som var berättigade till denna
insats i Falköpings kommun. Daglig verksamhet är den vanligaste insatsen
inom LSS. Av 273 personer som har insatser enligt LSS har knappt hälften,
46,9 % daglig verksamhet.
Såväl antalet insatser enligt LSS som antalet personer med insatser fortsätter
att öka. Daglig verksamhet står för den största ökningen, och har i riket
under de senaste 10 åren ökat med 36 procent.
Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt. När man planerar var
en daglig verksamhet ska lokaliseras måste man se till att deltagarna
tillförsäkras goda levnadsvillkor och främjar jämlikhet i levnadsvillkor, samt
att verksamheten stärker deltagarnas möjligheter att leva ett självständigt liv
och kunna delta aktivt i samhällslivet.
Ett övergripande mål med insatsen daglig verksamhet är att utveckla den
enskildes möjligheter till arbete på kortare eller länge sikt.
För verksamheten ska det finnas den personal som behövs för att kunna ge
gott stöd, god service och omvårdnad. Detta stöd ska ges utöver den personal
som kan finnas vid LSS-boenden eller genom personlig assistans.
Mot bakgrund av den ökning som förväntas ske inom daglig verksamhet har
socialnämnden gett förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på hur den
fortsatta inriktningen ska vara för verksamheten och dess lokalisering.
I utredningsarbetet har John Wallberg, Avdelningschef för funktionshinderverksamheten, och socialsekreterare LSS Irene Silvennoinen medverkat.
Uppgifter har lämnats av Ros -Marie Friberg, enhetschef för daglig
verksamhet.
LSS oc h daglig ver k samhet
Daglig verksamhet är en av de tio insatserna i lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS. Enligt LSS kan personer som tillhör lagens personkrets 1 och 2 ha rätt till daglig verksamhet. Insatsen riktar
sig till personer i yrkesverksam ålder som inte arbetar eller utbildar sig.

Justerarnas rs. ' aturer
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Antalet per soner med insatsen daglig ver ksamhet enligt L SS i
Falköpings kommun j ämför t med mot svar ande nivå i landet s övr iga
kommuner .

År 2018 fanns det 128 personer som var berättigade till denna insats i
Falköpings kommun. Såväl antalet insatser enligt LSS som antalet personer
med insatser fortsätter att öka. Daglig verksamhet står för den största
ökningen, och har under de senaste 10 åren ökat med 36 % i riket respektive
32 % i Falköpings kommun.
Falköping har en lägre andel personer i daglig verksamhet jämfört med
landets övriga kommuner och näraliggande kommuner i samma kommungrupp som Falköping. Av 273 personer som har insatser enligt LSS har
knappt hälften, 46,9 % daglig verksamhet.
Antal per soner med daglig ver ksamhet enligt L SS
Kommun

2017

2018

Differens

Falköping

124

128

3, 2%

Lidköping

189

181

-4,2 %

Mariestad

119

122

2, 5%

Skövde

236

232

-1,7%

Andel (/o) per soner med daglig ver ksamhet, av totalt antal per soner
med insatser enligt L SS
2017
Kommun

Justerarnas s

2018

Antal LSS

Andel dagl.v.

Antal LSS

Andel dagl.v.

Falköping

264

47,0 %

273

46,9 %

Lidköping

330

57,3 %

324

55,9 %

Mariestad

196

60,7 %

195

62,6 %

Skövde

483

48,9 %

480

48,3 %
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I Lidköping och Skövde har antalet personer med insatsen daglig verksamhet
minskat mellan 2017 och 2018. Mariestad och Lidköping har betydligt högre
andel personer än Falköping med insatsen daglig verksamhet av det totala
antalet personer med insatser enligt LSS.
Nettokostnadsavvikelse LSS för Falköpings kommun jämfört med
medelvärdet för landets kommuner.
-

Utmärkande för Falköping är en lägre nettokostnadsavvikelse (lägre
kostnadsläge än förväntat i förhållande till strukturen) för LSS än för rikets
kommuner i genomsnitt. Falköping har gått från en riksnivå 2011 till att
2018 ha en nettokostnadsavvikelse på — 6,2 %. Av jämförelsekommunerna
uppvisar Mariestad ett lägre värde på — 8,9 %.
Net t okost nadsavvikelse L SS (/o)
2017

2018

Falköping

-5,9 %

-6,2 %

Lidköping

-0,2 %

2,6 %

Mariestad

-8,0 %

-8,9 %

Skövde

-4,4 %

-5,0 %

K ostnad funktionsnedsättning L SS daglig ver ksamhet, kr /br ukar e

Justerarnas sig

2017

2018

Falköping

131 992

135 539

Lidköping

221 254

252 177

Mariestad

125 168

116 910

Skövde

184 394

188 970

turer
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K ostnad funktionsnedsättning L SS daglig ver ksamhet, kr /inv
2017

2018

Falköping

495

523

Lidköping

1 058

1 145

Mariestad

613

585

Skövde

792

792

I jämförelse med näraliggande kommuner har Falköping en låg kostnad för
daglig verksamhet, såväl för kostnad per brukare som för kostnad per
invånare. Gäller även vid jämförelser på riks- och regionnivå.
Behov, utr edningar oc h bifall till daglig ver k samhet
Under åren 2015-2019 har 45 personer fått bifall till sin nyansökan om
daglig verksamhet, vilket i snitt är 9 nya bifall per år. Därtill har 33
personers rätt till daglig verksamhet omprövats, vilket är ca 25 % av
samtliga berättigade.

Antalet utr edningar med beslut om bifall till daglig ver ksamhet per år ,
2015-2019, i Falköpings kommun
Daglig ver k samhet
Antal nya ärenden
Antal omprövningar
Summa beslut

2015
7

2016
9

2017
10

2018
8

2019
11

Summa
45

Andel
57,7%

6

4

8

7

8

33

42,3%

13

13

18

15

19

78

100,0%

Skolbakgr und hos antalet per soner per år , 2015-2019, med bifall till
daglig ver ksamhet i Falköpings kommun

Daglig ver ksamhet
Gått i särskola
Ej gått i särskola

2015
10

2016
8

2017
11

2018
5

2019
7

Summa
41

Andel
52,6%

3

5

7

9

12

36

46,2%

1

1,3%

78

100,0%

Ingen uppgift

Summa

Justerarnas sjgnaturer

1
13

13

18

15

19
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Märkbart är att endast drygt hälften av de som får bifall till daglig
verksamhet har gått i särskola och att övriga med annan bakgrund är så
omfattande. Ökar över tiden. Får inte aktivitetsersättning, står till
arbetsmarknadens förfogande, men kan inte ta ett reguljärt arbete, alternativ
försörjningsstöd. Bakgrund annan funktionsnedsättning, t.ex. autism, som
inte omfattas av särskola.
Ålder sför delning för de som beviljats daglig ver ksamhet under 20152019

Ålder sför delning

Nya beslut

Samtliga beslut

Antal

Andel

Antal

Andel

18-20 år

15

33,3%

16

20,5%

21-25 år

19

42,2%

43

55,1%

26-30 år

7

15,6%

11

14,1%

31 år och över

4

8,9%

8

10,3%

45 100,0%

78

100,0%

Summa

Medelålder

24,6

23,2

Knappt 25 % av personer som beviljas daglig verksamhet är 26 år eller äldre.
Majoriteten beviljas daglig verksamhet efter slutförd skolgång.
Plac eringar oc h befintliga resurser för daglig verk samhet
2015 2016 2017 2018 2019 Summa
Daglig ver k samhet

Andel

Extern

4

4

9

7

9

33

37,9%

Intern

7

11

10

9

10

47

54,0%

Ej påbörjad

0

0

1

0

3

4

4,6%

Avslutad

2

1

0

0

0

3

3,4%

13

16

20

16

22

87

100,0%

Summa

Anm. Kan vara placeringar på flera platser för samma person.
Drygt hälften av alla placeringar i daglig verksamhet 2015-19 skedde internt
i av kommunen driven verksamhet. Men att nästan 38 % sker externt innebär
att många med daglig verksamhet utför arbetsuppgifter som ligger nära den
ordinarie arbetsmarknaden. Exempel på extern placering är lokala affärer,
företag, kök, kaféer, äldreboende, förskola, bibliotek och museum, samt för
djurskötsel och lantbruk en särskild daglig verksamhet vid Fridhem.

Justerarnas si
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Inom kommunens dagliga verksamhet finns följande verksamheter och
lokaler. Förutom Gyllensvaans möbler i Kättilstorp ligger dessa i Falköpings
tätort.

Hantverksboden
Falköping
23 inskrivna. 17/dag

Jobbcenter, Bangatan.
Falköping
29 inskrivna. 17 dag

Servicegrupp Tåstorp
Falköping
6 inskrivna. 2.'dag

Media. Bangatan.
Falköping.
4 inskrivna. 2 dag

Frejagatam Falköping
Inne-'utegnipp
29 inslaivna. 20/dag

Forskargrupp,
Bangatan, Falköping.
5 inskrivna. 5:dag

Allgympa. SMS.
Falköping
15 inskrivna..3,dag

Lindbloms Trädgård
Falköping
5 inskrivna. 3/clag

Gamla Sveavägen
Falköping
1 inskriven. L•dag

Korallen. Falköping
6 inskrivna.. 2-5:dag

Gyllensvaans Möbler
Kättilstoip
6 inskrivna. &dag

FALKÖPING

-11k

Enhet

Antal placerade

Deltagande/dag

Antal personal

29

15

2,5

Media, Bangatan

4

2

1

For skar gr upp, Bangatan

5

5

Jobbcenter, Bangatan

Gemensamt:

Delar lokaler, Media 3 dagar/vecka, övriga 5
dagar/vecka. Planerar för kvällssysselsättning
under 2020. Personal samverkar. Snittålder 32 år.

Typ av verksamhet:

Paketeringsjobb. Media.
Forskargrupp/gravinventering.

Fördelar med lokalen

Bra yta, finns möjlighet till avskildhet, flera
separata rum

Nackdelar med lokalen

Lyhört mellan rummen, köket saknar fläkt, två
toaletter, toalett saknar möjlighet till dusch

Justerarnas siiaturer
,
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Enhet

Antal placerade

Deltagande/dag

Antal personal

29

20

7

Dagcenter , Frejagatan

Gemensamt:

Snittålder 42,6 år, varav i utegrupp 48,2 år.

Typ av verksamhet:

Storkök gör 90 portioner per dag till hela
verksamheten. Badet. Sinnesrum och lugna rum.
Växthus. Ute -/service -grupp (transport av
pappersåtervinning och lagad mat).
Balder/Änglarna (paketering/sorteringsarbete och
naturupplevelser). Stjärnoma/Assistentgrupp.
Fritiden, kvälls- och helgaktiviteter.

Fördelar med lokalen
ingångar.

Enplanshus, stor trädgård, bad, storkök, två

Nackdelar med lokalen

För få grupprum, saknar möjlighet till avskildhet,
trånga korridorer, för få toaletter och
handikapptoaletter, trång framfartsväg.

Enhet

Antal placerade

Deltagande/dag

Antal personal

23

17

4,5

H ant ver ksboden

Gemensamt:

Snittålder 41,3 år

Typ av verksamhet:

Vävning. Drejning. Screentryck. Sömnad.
Måla/pyssel. Butik

Fördelar med lokalen

Ligger centralt, stort hus, många avskilda rum,
läget är bra för butiken.

Nackdelar med lokalen

Två våningar, bara en handikapptoalett.

Enhet

Antal placerade

Deltagande/dag

Antal personal

15

3

2

Allgympa, SMS

Justerarnas

Gemensamt:

Sker en gång per vecka.

Typ av verksamhet:

Gemensam gymnastik

Fördelar med lokalen

Bra lokal

Nackdelar med lokalen

Bokas ett år i taget, svårt med transporter till och
från, små omklädningsrum (avstår från att duscha
p.g.a. detta) materielrum ej anpassat för
målgruppen

naturer
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Enhet
K or allen,

Sammanträdesdatum

Antal placerade

Deltagande/dag

Antal personal

6

*) 2-5

2

Gemensamt:

Brukare med personlig assistans. En personal
avsatt till en brukare utan assistans. Snittålder
25,8 år
*) Deltagandet varierar mycket mellan individer
och individuella behov. 2-5 deltagare per dag.
Svårt att anpassa personalresurser till deltagande.
Alltid någon deltagande, men flertalet kan vara
borta under en dag. Inte möjligt att fylla upp med
andra eller byta lokal.

Typ av verksamhet:

Enklare sysselsättning utifrån förmåga.

Fördelar med lokalen

Två kontor, två ingångar till huset, två kök, stora
rum, bra P-möjligheter, stor trädgård som är
inhägnad.

Nackdelar med lokalen

Endast en handikapptoalett, dålig ventilation.

Enhet
G amla Sveavägen

Antal placerade

Deltagande/dag

Antal personal

1

1

*)

Gemensamt:

*) Kopplad till Korallens personal

Typ av verksamhet:

En brukare med sysselsättning utifrån behov.

Fördelar med lokalen

Bra yta, finns möjlighet till avskildhet, flera
separata rum

Nackdelar med lokalen

Lyhört mellan rummen, köket saknar fläkt, två
toaletter, toalett saknar möjlighet till dusch

Enhet
L indholms t r ädgår d

Antal placerade

Deltagande/dag

Antal personal

5

3

1

Gemensamt:

Verksamhet 3 dagar/vecka. Snittålder 32,8 år

Typ av verksamhet:

Trädgårdsarbete, tillverkning

Fördelar med lokalen

Oömma lokaler att vara i, stor yta, stora rum, en
brukare i varje rum med olika sysselsättning,
trädgård.

Nackdelar med lokalen

Tillfållig lösning i tillfålliga lokaler.

naturer
r J u s t er ar n as
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Soc i al näm nden

Enhet

Antal placerade

Deltagande/dag

Antal personal

6

6

1

G yllensvaans möbler
Gemensamt:

Två brukare utan LSS-beslut

Typ av verksamhet:

Integrerad arbetsgrupp ute på företaget,
paketering av beslag

Fördelar med lokalen
Nackdelar med lokalen

Enhet

Antal placerade

Deltagande/dag

Antal personal

6

2

1

Ser vicegr upp T åstor p
Gemensamt:

Snittålder 30,8 år.

Typ av verksamhet:

Servicegrupp åt Tåstorps demenscentrum, servar
boendet, sorterar wellpapp, tvätt m.m.

Fördelar med lokalen
Nackdelar med lokalen

T otalt placer ingar

Antal placerade

Deltagande/dag

Antal personal

Interna placeringar

119

76

22

Externa placeringar

35

29

2

3

-

-

157

105

24

På väg in
Summa
Anm. En person kan uppta flera placeringar.

Gemensamt:

Externa placeringar är i snitt 29 deltagare/dag.

Generella fördelar

Lokalerna är oftast äldre och därmed billigare.

Generella nackdelar

Svårt med överblick då det är 10 olika
enheter/lokaler utspridda med olika inriktning och
omfattning.
Avstånd mellan enheterna gör att flera inte kan ta
del av det som erbjuds då de inte kan förflytta sig
själva.
Brukarna vet/ser inte vad som finns i
verksamheterna i övrigt och har därför svårt att

Justerarna signaturer
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Socialnämnden

uttrycka en önskan om att få byta eller pröva på
annat.
Åtgår mer personalresurser, särskilt med mindre
enheter.
Verksamheten "spretar" mycket.
Äldre lokaler, med ibland brist på flexibel
indelning av aktivitetsrum och bristande tillgång
till handikapptoaletter.
Svårt att hålla ihop verksamheten för en
enhetschef.
Behov av daglig ver k samhet fr am till oc h med 2030.
Drygt hälften av de som beviljades daglig verksamhet hade gått i särskola.
För att se på kommande behov av insatsen daglig verksamhet fram till och
med 2030 är det därför av vikt att se hur många som går ur särskolan varje
år. En betydande del av de som beviljats daglig verksamhet hade inte gått i
särskola, vilket även måste beaktas i en framskrivning. Nedan syns en
beräkning av nettobehovet fram till 2030, sedan avdrag gjorts för antalet
redan berättigade som når pensionsålder.

Nettobehov daglig verksamhet
14
12
10

4

8

2

2020

7071

III
022

2023

2074

1
707!)

.),026

2027

i

i5

l

1 :ti:

2028

202'+

203

-4
Ir Elever som kommer från särskolan L Sk undervisningsgrupp/ej särskola
Antal som går i pension vid 67

Under en elvaårsperiod beräknas det behövas ytterligare 65 platser i daglig
verksamhet, vilket motsvarar en ökning med ca 50 %.
Med nuvarande kostnadsnivå (2018 års kostnader per plats uppskriven till
2020 års nivå) skulle det innebära en kostnadsökning på 140 000 kr per plats

Justerarnas s' naturer
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Socialnämnden

och år, vilket i genomsnitt blir cirka 830 tkr per år i resurstillskott. Motsvarar
cirka 9 mnkr fram till 2030.
Möj ligheter oc h begr änsningar inom daglig ver k samhet
Syftet med LSS är att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska
kunna leva som andra och tillsammans med andra. Detta gäller inte minst
inom området arbete och sysselsättning.
Syftet med daglig verksamhet är att den ska bidra till personlig utveckling
och att främja delaktighet i samhället. Verksamheten bör innehålla både
habiliterande och mer produktionsinriktade uppgifter. Det övergripande
målet är att på kortare eller längre sikt utveckla den enskildes möjligheter till
arbete, t ex lönebidragsarbete i olika former. För att stärka denna möjlighet
behövs en daglig verksamhet där det finns en bred variation med
produktionsinriktade aktiviteter och en möjlighet att kontinuerligt pröva den
enskildes möjligheter att få ett reguljärt arbete.
Falköpings kommun, liksom flera av landets övriga kommuner, står inför det
faktum att behovet av och rätten till daglig verksamhet enligt LSS ökar.
Samtidigt blir kommunernas utrymme för att tillskjuta resurser allt mer
begränsade, såväl ekonomiskt som personellt.
Den nuvarande dagliga verksamheten utmärks av en utspridd verksamhet på
flera olika lokaler. Verksamheten är svåröverskådlig, spretar med olika
inriktningar och är inte så sammanhållen för att ge mesta möjliga utbud och
effektivitet.
Dels finns det en samlad intern verksamhet på Frejagatan, som kan sägas ha
en mer habiliterande och understödjande verksamhet för att ge brukare en
daglig stimulans, och dels med en mer produktionsinriktad aktivitet vid
Jobbcenter på Bangatan för de brukare som kan ta del av detta. Inom
Frej agatan finns det även produktionsinriktad verksamhet, samtidigt som
lokaler tillkommit som har habiliterande och stimulerande aktiviteter, i t.ex.
Korallen.
Korallen är ett exempel där lokalerna övertagits från tidigare förskola och
genom detta har ytor och funktioner som är positiva för verksamheten. Dock
blir det en begränsning att lokalerna ligger vid sidan om övriga lokaler.
Förändringar i verksamheten utifrån brukarnas förändrade behov kan inte
mötas. Det gör den mindre flexibel och förändringsbar, då brukarna skulle
påverkas mer av förändringen än den ger nytta.
I takt med ökade behov sker det ständigt en matchning mellan den enskildes
önskemål och möjligheter i förhållande till de lokaler och verksamhetsgrupper som finns. Genom att tillföra lokaler som är begränsade i sin
utformning, yta och sitt innehåll sätter det gränsen för vad som kan erbjudas
den enskilde brukaren. Det gör att lokaler och personalresurser inte alltid
utnyttjas effektivt och att enskilda brukare inte får ut mesta möjliga av den
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dagliga verksamheten. Det gör att placeringar inte utnyttjas eller
lagstiftningens mål inte uppfylls.
För slag till ny inr ik tning av lok aliser ingar för daglig ver k samhet
Produktionsinriktning

Habiliterande inriktning

Hantverksboden

Externa
ptaceringar

Dagcenter
Frejagatan

Jobbcenter

Servicegrupper

Enligt ovan föreslås en mer lokal- och verksamhetsmässigt samlad intern
verksamhet för daglig verksamhet, som förväntas ge följande fördelar.
•

En bättre överblick över verksamheten.

•

En mer samlad verksamhet.

•

Flexiblare möjligheter att anpassa lokaler och verksamhet till de
önskemål och behov som brukarna har och över tiden.

•

Åtgår generellt mindre personalresurser per brukare.

•

Mindre tid och resurser för förflyttningar mellan olika aktiviteter,
vilket gör att brukarna kan variera sitt deltagande i olika aktiviteter
på ett mer flexibelt sätt.

•

En mer samlad chefsfunktion för de olika inriktningarna.

•

Underlättar för brukarna att ta del av och bli nyfikna på det utbud av
aktiviteter som kan tillskapas.

•

Ger större möjlighet att erbjuda brukarna det de verkligen vill arbeta
med än att erbjuda där det eventuellt finns plats.

•

Bättre anpassa verksamheten till konjunkturen och den variation som
av detta kan uppstå mellan interna och externa placeringar.

Mot bakgrund av ovanstående slutsatser föreslås socialnämnden besluta att
vidare utreda möjligheterna att tillskapa ett samlat jobbcenter för daglig
verksamhet som kan ersätta merparten av nuvarande utspridda lokaler och
samla berörda personalresurser och verksamheter. Om så är lämpligt kan det
Justerarnas ,ignaturer
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Socialnämnden

övervägas om ytterligare samordning kan ske med andra kommunala
verksamheters aktivitetslokaler. Arbetet ska ske inom ramen för kommunens
lokalförsörjningsprogram.
Avsikten med förslaget är att möta ett ökat behov av daglig verksamhet med
ett bredare utbud, mer samordning, överblickbarhet och bättre effektivitet i
mer gemensamma lokaler. Målet är att ytterst ge enskilda möjligheter till ett
reguljärt arbete, men även att ha en sådan bredd att det ger de som inte når
dit en daglig verksamhet med bra och individuellt anpassat innehåll.
B eslu tsu n d er lag
Socialnämndens arbetsutskott, § 127/2020
Utredningssekreterarens tjänsteutlåtande, 2020-04-28

Paragrafen sk ic k as till
Akt
Johan Magnusson, utredningssekreterare
John Wallberg, avdelningschef
Maria Olsson, avdelningschef
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§ 57

Dnr 2020/00004 700

Ekonomiuppföljning 2020 - Tertial 1
So c ialn ämn d en s b eslu t
1 Socialnämnden antar upprättat förslag till delårsrapport för första tertialet
2020.
2 Socialnämnden överlämnar delårsrapporten till kommunstyrelsen.
Samman f at t n in g
Föreslagen delårsrapport omfattar en uppföljning av nämndens mål och det
ekonomiska utfallet
Bak gr und
Enligt kommunens policy för verksamhets- och ekonomistyrning skall det
ekonomiska resultatet följas upp varje månad och redovisas tre gånger per år
till kommunfullmäktige. Verksamhetsmålen följs upp vid delårs- och
helårsbokslut.
B eslu tsu n d er lag
Socialnämndens arbetsutskott, § 128/2020
Förvaltningsekonomens tjänsteutlåtande, 2020-05-11
Socialförvaltningens delårsrapport per 2020-04-30
Individ- och familjeomsorgens handlingsplan tertial 1, 2020
Strategi för hemmaplanslösningar

Paragrafen sk ic k as till
Akt
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom
Viktoria Jeising, ekonom
Karin Stigner, SAS/verksamhetsutvecklare
Maria Dah161, SAS/verksamhetsutvecklare

Justerarnas
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§58

Dnr 2020/00064

Preliminär verksamhetsplan 2021
So c ialn ämn d en s b eslu t
1 Socialnämnden antar den preliminära verksamhetsplanen för år 20212023 med preliminär budget för år 2021.
Ej deltagande i beslut

Roger Lundberg (S), Kovan Akrawi (S), Lisbeth Ek (S) och Maria
Henriksson (S) deltar inte i beslutet.
Samman fattn in g
Den pågående coronapandemin i kombination med en begynnande
lågkonjunktur nationellt medför framtida ekonomiska utmaningar för
Falköpings kommun. För att möta dessa har en preliminär framtida
budgetram tagits fram för varje nämnd att förhålla sig till. Varje nämnd ska i
en preliminär verksamhetsplan presentera möjliga ekonomiska åtgärder för
att anpassa verksamheten framåt till en minskad budgetram. Det bifogade
beslutsunderlaget beskriver dessa möjliga åtgärder för socialnämnden.
B ak g r u n d
Den pågående coronapandemin i kombination med en begynnande
lågkonjunktur nationellt medför framtida ekonomiska utmaningar för
Falköpings kommun. För att möta dessa har en preliminär framtida
budgetram tagits fram för varje nämnd att förhålla sig till. Varje nämnd ska i
en preliminär verksamhetsplan presentera möjliga ekonomiska åtgärder för
att anpassa verksamheten framåt till en minskad budgetram. Det bifogade
beslutsunderlaget beskriver dessa möjliga åtgärder för socialnämnden.
Beslutsunder lag
Socialnämndens arbetsutskott, § 129/2020

Socialchefens tjänsteutlåtande, 2020-04-26
Preliminärt utkast till verksamhetsplan för 2021-2023

Paragrafen sk ic k as till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom
Viktoria Jeising, ekonom
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§ 59

2020-05-20

Dnr 2020/00016 700

Rapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och
SoL, 2020
So c ialn ämn d en s b eslu t
1 Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda
gynnande beslut för kvartal 1 - 2020, perioden 2020-01-01 — 2020-03-31.
B ak g r u n d
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.
B eslu tsu n d er lag
Utredare/administratörs tjänsteutlåtande, 2020-05-06

Ej verkställda beslut — Kvartal 1, 2020 — Insats och antal
Ej verkställda beslut — Kvartal 1, 2020 - Presentation

Paragrafen sk ic k as till
Kommunstyrelsen
Revisionen
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§ 60

Dnr 2020/00005 700

Anmälan av delegationsbeslut
So c ialn ämn d en s b eslu t

1 Anmälan av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.
Bak gr und

Beslut fattade med stöd av gällande delegationsordning anmäls till
socialnämnden.
Delegationslistor
Beslut fattande enligt delegation under perioden 200401 — 200430 i följande
områden/ärendegrupper
Individ- och familjeomsorg
Äldreomsorg/funktionsnedsättning
Ordförandebeslut
Dödsboanmälan
Jämkning dubbla boendekostnader
Personal/anställningar - tillsvidare
Personal/anställningar - visstid
Bisyssla
Bostadsanpassning
Utdelning fonder
Avskrivning skuld

1226
226
4
1
17
35
2
4
5

Socialnämndens arbetsutskott — protokoll
2020-04-01 — 2020-04-30
Handlingarna finns tillgängliga för socialnämnden under sammanträdet.

Paragrafen sk ic k as till
Akt

J usterarn1

ignaturer
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§61

Dnr 2020/00006 700

Rapporter till socialnämnden
Soc ialnämndens beslut
1 Informationen noteras till protokollet.
B ak g r u n d

Socialchef Magnus Schedin informerar nämnden om följande;
-

Lägesbild med anledning av covid-19.

Beslu tsu n d er lag
Kommunfullmäktige

§ 71/2020

Kvinnohuset Tranan

verksamhetsberättelse och budget

Socialjouren

verksamhetsberättelse
statistik 2019
beslut, § 25/2020, socialnämnden Skövde

Barnahus

verksamhetsberättelse
statistik 2019
beslut, § 24/2020, socialnämnden Skövde

RIA/Hela människan

verksamhetsberättelse
verksamhetsplan 2020, förslag

Paragrafen sk ic k as till
Akt
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