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Socialnämndens budgetunderlag för åren 2023-2025 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att överlämna budgetunderlaget för flerårsplanen 

2023-2025 till budgetberedningen.          

Sammanfattning  

Enligt gällande riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning beslutar 

budgetberedningen om budgetförutsättningar som skickas till nämnderna. 

Förvaltningarna tar därefter fram ett budgetunderlag som beslutas av nämnd 

att överlämna till budgetberedningen. 

Underlaget innebär i huvudsak en förstärkning och satsning på sociala 

aktiviteter inom särskilda boenden för äldre. En viss förstärkning finns även 

inom hemtjänsten samt funktionsnedsättning.  

Socialförvaltningen föreslår även en ramförflyttning på 5 000 tkr från 

förvaltningsgemensam budgetpost till Individ- och familjeomorgens ram. 

Socialnämnden prognosticerar ett underskott på över 20 000 tkr för Individ- 

och familjeomsorgen och socialförvaltningen uppfattning är att det måste till 

en budgetförstärkning med åtminstone de medel som socialnämnden själv 

har till sitt förfogande.      

Bakgrund 

Under det senaste året har socialnämnden gjort satsningar för att utveckla 

arbetet med aktiviteter till personer i ordinärt boende genom 

aktivitetssamordnare och IT-fixare. Dessa satsningar kommer fortsätta och 

till del utökas kommande år.  

Samtidigt har förvaltningen kunnat konstatera att brukare inom särskilda 

boenden för äldre upplever större behov av sociala aktiviteter än de som 

erbjudits. Detta har framgått av de återkommande brukarundersökningar som 

genomförs. Socialförvaltningen föreslår en satsning på att anställa personer 

inom äldreboenden vars uppdrag blir att förstärka sociala aktiviteter inom de 

särskilda boendena för äldre. På så sätt kommer undersköterskor att kunna få 

mer tid för omvårdnadsarbetet samtidigt som annan personal kan fokusera på 

att skapa aktiviteter och förstärka det sociala arbetet. 
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En viss förstärkning inom daglig verksamhet föreslås också. Daglig 

verksamhet har växt i deltagarantal de senate 10 åren och förvaltningen 

bedömer att den kommer fortsätta växa de närmaste åren.  

Socialförvaltningen föreslår också en flytt mellan ramarna. Individ- och 

familjeomsorgens ram har gått minus under flera år och underskottet har 

växt över tid, framförallt beroende på antalet placerade barn och unga. 

Samtidigt finns uppskattningsvis 5 000 tkr inom den 

förvaltningsgemensamma budgeten som går att använda för detta ändamål.  

Det är socialförvaltningen uppfattning att detta är de enda medel som 

nämnden själv förfogar över och som det finns möjlighet att använda för att 

åtminstone till viss del minska det underskott som växt under många år utan 

att några medel tillförts. 

Finansiering 

Finansiering sker inom ramen för de angivna förutsättningarna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-15 

Budgetunderlag för år 2023-2025, socialnämnden       

Beslutet ska skickas till 

Budgetberedningen 

Ekonomiavdelningen 

 

 

 

Magnus Schedin 

Socialchef 
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§ 258 Dnr 2022/00074  

Socialnämndens budgetunderlag för åren 2023-2025 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att överlämna budgetunderlaget för 

flerårsplanen 2023-2025 till budgetberedningen.         

Sammanfattning 

Enligt gällande riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning beslutar 

budgetberedningen om budgetförutsättningar som skickas till nämnderna. 

Förvaltningarna tar därefter fram ett budgetunderlag som beslutas av nämnd 

att överlämna till budgetberedningen. 

Underlaget innebär i huvudsak en förstärkning och satsning på sociala 

aktiviteter inom särskilda boenden för äldre. En viss förstärkning finns även 

inom hemtjänsten samt funktionsnedsättning.  

Socialförvaltningen föreslår även en ramförflyttning på 5 000 tkr från 

förvaltningsgemensam budgetpost till Individ- och familjeomsorgens ram. 

Socialnämnden prognosticerar ett underskott på över 20 000 tkr för individ- 

och familjeomsorgen och socialförvaltningen uppfattning är att det måste till 

en budgetförstärkning med åtminstone de medel som socialnämnden själv 

har till sitt förfogande.      

Bakgrund 

Under det senaste året har socialnämnden gjort satsningar för att utveckla 

arbetet med aktiviteter till personer i ordinärt boende genom 

aktivitetssamordnare och IT-fixare. Dessa satsningar kommer fortsätta och 

till del utökas kommande år.  

Samtidigt har förvaltningen kunnat konstatera att brukare inom särskilda 

boenden för äldre upplever större behov av sociala aktiviteter än de som 

erbjudits. Detta har framgått av de återkommande brukarundersökningar som 

genomförs. Socialförvaltningen föreslår en satsning på att anställa personer 

inom äldreboenden vars uppdrag blir att förstärka sociala aktiviteter inom de 

särskilda boendena för äldre. På så sätt kommer undersköterskor att kunna få 

mer tid för omvårdnadsarbetet samtidigt som annan personal kan fokusera på 

att skapa aktiviteter och förstärka det sociala arbetet. 

En viss förstärkning inom daglig verksamhet föreslås också. Daglig 

verksamhet har växt i deltagarantal de senaste 10 åren och förvaltningen 

bedömer att den kommer fortsätta växa de närmaste åren.  

Socialförvaltningen föreslår också en flytt mellan ramarna. Individ- och 

familjeomsorgens ram har gått minus under flera år och underskottet har 

växt över tid, framförallt beroende på antalet placerade barn och unga. 

Samtidigt finns uppskattningsvis 5 000 tkr inom den 

förvaltningsgemensamma budgeten som går att använda för detta ändamål.  
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Det är socialförvaltningen uppfattning att detta är de enda medel som 

nämnden själv förfogar över och som det finns möjlighet att använda för att 

åtminstone till viss del minska det underskott som växt under många år utan 

att några medel tillförts. 

Finansiering 

Finansiering sker inom ramen för de angivna förutsättningarna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-08-15 

Budgetunderlag för år 2023-2025, Socialnämnden 

Checklista barnkonventionen       

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetunderlag 
för år 2023-2025 

Socialnämnden 



 

BUDGETUNDERLAG FÖR ÅR 2023-2025 I SOCIALNÄMNDEN I 1 

  

Nämndens ordförande: Sture Olsson 

  0515 – 88 53 33 

  Sture.olsson@falkoping.se 

 

Förvaltningschef: Magnus Schedin 

  0515 – 88 53 36 

  Magnus.schedin@falkoping.se 



2 I SOCIALNÄMNDEN I BUDGETUNDERLAG FÖR ÅR 2023-2025 

Innehållsförteckning 

 

Inledning ................................................................................................................................................................. 3 

Nuläges- och omvärldsanalys ................................................................................................................................. 4 

Vision, mål och styrning ......................................................................................................................................... 6 

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping......................................................................... 7 

Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en  tillitsbaserad styrning ........... 9 

Kommunens styrkedja ...................................................................................................................................... 12 

Verksamhetsplanering ........................................................................................................................................... 13 

Personalplanering .................................................................................................................................................. 15 

Ekonomiska förutsättningar .................................................................................................................................. 16 

Ekonomiska underlag ............................................................................................................................................ 17 

Underlag till resultatbudget .............................................................................................................................. 18 

Underlag till verksamhetsbudget ...................................................................................................................... 19 

Återkoppling av budgetunderlaget ........................................................................................................................ 22 

 

 

 

 

 

 

 

file://///ad.falkoping.se/Persdata/gem/SOC/ADM/SAS%20-%20verksamhetsutveckling/Verksamhetsplanering%20och%20verksamhetsuppföljning/Verksamhetsplanering/Verksamhetsplan%202023-2025/Budgetunderlag%202023-2025/Budgetunderlag%202023-2025%20SOC.docx%23_Toc109033952




 

BUDGETUNDERLAG FÖR ÅR 2023-2025 I SOCIALNÄMNDEN I 3 

Inledning

Syfte 
Syftet med utkast till budgetunderlaget är att ge ar-

betsutskottet, som fungerar som budgetberedande, 

en samlad bild av de ekonomiska och verksamhets-

mässiga förutsättningar i nämnderna. Utgångspunk-

ten är de budgetförutsättningar som Falköpings 

kommun antagit inför budgetarbetet till flerårsplan 

för år 2022-2024. Nämndernas budgetunderlag ska 

ha sin utgångspunkt i årets budgetförutsättningar 

men även i gällande policy och riktlinjer för eko-

nomi- och verksamhetsstyrning.  

I nämndens budgetunderlag ska även eventuella 

konsekvenser beskrivas utifrån de preliminära ra-

marna från budgetförutsättningarna.  

Nämndens uppdrag och ansvar 

Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom  

socialtjänsten och vad som i lag sägs om social-

nämnd med undantag för de uppgifter som kompe-

tens- och arbetslivsnämnden (KAN) ansvarar för, 

såsom försörjningsstöd, övrigt ekonomiskt bistånd 

och dödsbohantering. Socialnämnden ska också ut-

föra kommunens uppgifter enligt lag (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 

utöva ledningen av den kommunala hälso- och sjuk-

vården samt ansvara för ensamkommande flykting-

barn enligt lag (1994:137) om mottagande av asylsö-

kande m.fl.  

Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är 

tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av full-

mäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 

andra förordningar för verksamheten. 

Nämndens organisation 
Socialnämnden är uppdelad i fyra verksamhetsområ-

den. Nämndens myndighetsutövning är lokaliserad i 

verksamheten myndighet och hälso- och sjukvård 

(MYHS).  

De övriga verksamheterna verkställer det bistånd 

som beviljats av myndighetsutövarna. Inom ramen 

för verksamheten finns också förebyggande verk-

samheter där hjälp och stöd kan ges utan ett formellt 

biståndsbeslut. En förvaltningsgemensam administ-

ration finns för att stödja förvaltningens verksam-

heter. Ansvarig för förvaltningens samtliga verksam-

heter är socialchef, som även har en stödfunktion i 

biträdande socialchef.   
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Nuläges- och omvärldsanalys 

 

Globalisering, ny teknik och förändringar i klimat, 

demografi och värderingar är enligt Sveriges kom-

muner och regioner (SKR) de förändringskrafter 

som kontinuerligt ändrar förutsättningarna för män-

niskor och samhällen över hela världen. Trender 

som fortsatt påverkar socialt arbete är bland annat 

en stigande förväntan på välfärden, bristande perso-

nalresurser och en konkurrens om kompetens, ökat 

fokus på tillitsbaserad styrning och fler möjligheter 

att effektivisera verksamhet med ny teknik. 

För att klara välfärdsutmaningen behöver en halv 

miljon medarbetare rekryteras till välfärdssektorn1. 

SKR förmedlar att andelen personer i arbetsför ål-

der ökar långsammare än andelen äldre och yngre 

personer i befolkningen. Antalet personer som är 80 

år eller äldre kommer under de närmaste tio åren 

öka med cirka 50 procent. Att tillvarata dessa män-

niskors resurser inom bland annat vård och omsorg 

är angeläget. Resursoptimering och effektivisering 

blir allt mer betydelsefullt, då konkurrensen om ar-

betskraften förutspås hårdna de kommande åren.2 I 

Falköping förväntas dock ökningen av personer 80 

år eller äldre först till 2043.  

Hälso- och sjukvård ges i allt större  

utsträckning i ordinärt boende. För att bibehålla  

kvaliteten och samtidigt klara den åldrande  

befolkningens behov blir välfärdsteknik en viktig 

faktor. Användningen av välfärdsteknik och  

e-hälsotjänster i vård och omsorg innebär att arbets-

sätt behöver omformas för att kunna tillvarata  

teknikens möjligheter. Enligt bland annat utred-

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

även en förändring av den struktur och sättet som 

exempelvis hälso- och sjukvård är organiserat på, 

för att åstadkomma ökad kvalitet, bättre tillgänglig-

het och effektivare resursutnyttjande. 

Människor lever längre och äldre som har fler sjuk-

domar har ett större omsorgs- och omvårdnadsbe-

hov. Personer med funktionsnedsättningar lever 

också längre i takt med att de medicinska diagnos- 

och behandlingsmöjligheterna utvecklas och för-

bättras. Samtidigt går olika grupper i samhället mot 

ökade skillnader i socioekonomisk status3.  

                                                           
1 Välfärdsutmaningarna på bästa sändningstid - SKR 
2 Så har äldreomsorgen klarat coronapandemin hittills - SKR 

Socialt och ekonomiskt utsatta grupper, såsom ex-

empelvis våldsutsatta och personer med beroende- 

och missbruksproblematik, har på flera sätt en 

sämre psykisk hälsa än andra. Den ökande ohälsan 

bland unga har blivit en folkhälsofråga och är en 

trend som behöver vändas.  

Enligt Socialstyrelsen har orosanmälningar gällande 

barn som far illa ökat med fem procent under coro-

napandemin i 56 undersökta kommuner. Andelen 

som varit placerad någon gång under uppväxten låg 

länge stabil, runt 4 procent av befolkningen, men 

har under senare år stigit till runt 5 procent av be-

folkningen till följd av att tonårsplaceringarna ökat. 

Falköping följer trenden och en betydande ökning 

av barnplaceringar har skett bara senaste året. I So-

cialstyrelsens Öppna jämförelser 20204 framgår att 

det finns tydliga samband mellan att vara placerad 

och ha sämre studieresultat än barn som inte är pla-

cerade. Många barn som är placerade får inte full-

ständiga betyg när de går ur grundskolan. Därmed 

har placerade barn generellt sämre förutsättningar 

till ett gott och självständigt liv. 

Det är viktigt att den hjälp som erbjuds människor 

inom socialtjänst och hälso- och sjukvård är behov-

sanpassad, tillgänglig och effektiv. Iakttagelser som 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjort vid 

tillsyner de senaste åren har dock visat att samord-

ningen brister framförallt kring några av de grupper 

som är mest utsatta i samhället, det vill säga barn 

och unga med psykisk ohälsa, personer med sam-

sjuklighet och äldre personer med omfattande om-

sorgsbehov.  

Det finns nationellt brister vad gäller samverkan 

mellan beroendevård, socialtjänst, psykiatri och pri-

märvård. När samordning brister mellan olika pro-

fessionella parter kan det resultera i en osamman-

hängande vård- och omsorgskedja, långa väntetider, 

uteblivna insatser och/eller felaktig medicinering. 

Gemensamma bedömningar, planeringar och upp-

följningar behöver göras i större utsträckning än det 

görs idag, för att undvika att samordningsansvaret 

ankommer på den enskilde som är i behov av stöd 

och hjälp.   

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

(socialstyrelsen.se) 

https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr/ekonomibloggen/artiklar/valfardsutmaningarnapabastasandningstid.26727.html
https://old-skr.skr.se/arkiv/aldrenyheter/nyhetsarkiv/saharaldreomsorgenklaratcoronapandeminhittills.33638.html
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-5370.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2021-2-7222.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2021-2-7222.pdf
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Framtidens socialtjänst går samtidigt mot ett ökat 

fokus på förebyggande och lättillgängliga insatser 

utan behovsprövning. Olika tjänster behöver ut-

vecklas för att stärka människors egenmakt, såsom 

olika e-tjänster och digitala möten. För att möta en-

skildas önskemål på tillgänglighet kommer använ-

dandet av digitala hjälpmedel bli en förutsättning.  

Sammantaget finns det både möjligheter och utma-

ningar inför framtiden. Det viktigaste bedöms emel-

lertid vara kommunernas förmåga att samverka  

bredare, kunna ställa om snabbare och hitta olika 

former för resursoptimering och effektivisering. 
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Vision, mål och styrning 

Kommunens vision Det Goda Livet 
Det Goda Livet är kommunens vision om det håll-

bara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, 

även för kommande generationer. Det Goda Livet 

bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva in-

vånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka väl-

befinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings 

kommun.  

Socialnämndens verksamhet omfattar hjälp till män-

niskor i alla åldrar som är i behov av samhällets stöd 

för att kunna leva ett gott liv. Nämndens verksamhet 

ska genom insatser till såväl enskilda som grupper 

kunna göra det möjligt att delta i samhällslivet, und-

vika isolering och kunna medverka i olika samman-

hang utifrån sina förutsättningar.   

 

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

och Agenda 2030 
Av de kommunövergripande målen följer  

Socialnämnden upp mål 1 och mål 4. Agenda 2030 

vävs in som en naturlig del i arbetet. Verksamhet-

erna bryter ner och arbetar med målen på enhetsnivå. 

Eftersom socialnämndens verksamheter är så olika 

varandra finns inte nämndspecifika delmål eller indi-

katorer framtagna på en aggregerad nivå. 

 

 



 

BUDGETUNDERLAG FÖR ÅR 2023-2025 I SOCIALNÄMNDEN I 7 

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

Inom socialförvaltningen ligger fokus på att skapa ett socialt hållbart Falköping 

genom att verksamheten utgår från alla människors lika värde och mänskliga 

rättigheter. I arbetet med att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

genomförs aktiviteter för att bredda förebyggande verksamhet, stärka arbetet med 

evidensbaserade arbetsmetoder och implementera barnkonventionen via 

Barnrättsresan.

Aktivitet Syfte och beskrivning Förväntad effekt Berörd 

verksamhet 

Koppling till  

Agenda 2030 

Stärka samverkan 

mellan  

enheter och yrkespro-

fessioner inom för-

valtningen för att op-

timera de insatser 

som erbjuds. 

Utforma likriktade arbetssätt och samver-

kansformer för långsiktigt insatsarbete där 

en helhet skapas, där den enskilde får rätt 

insats på rätt sätt i kommunens regi i så 

stor utsträckning som möjligt.  

Ex. hitta hemmaplanslösningar för barn 

som behöver placeras utanför hemmet, öka 

utbudet av aktiviteter inom socialpsykia-

trin, hitta likriktade arbetssätt i de frågor 

som berör både insatser utifrån hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstla-

gen (SoL) inom exempelvis äldreboende. 

Bättre förutsättningar för den enskilde att få en långsiktigt 

god hälsa och utveckling genom att hållbara lösningar 

skapas utifrån en tydlig förväntan på respektive yrkesroll/en-

het.  

  

Övergripande  

 

 

Stärka samverkan 

mellan socialförvalt-

ningen och andra för-

valtningar för att nå 

synergieffekter.  

Utforma arbetssätt för systematisk samver-

kan där tätare dialog mellan olika yrkeska-

tegorier förs, ex. tätare samverkan i barnä-

renden mellan skola och verksamhet 

MYHS.  

 

Snabbare insatser och tydlighet för den enskilde som får stöd 

och hjälp av kommunen. Kortare handläggningstid. Färre 

barnplaceringar. 

 

Övergripande v 

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

ningar för kompe-

tenshöjande insatser 

inom området kring 

psykisk ohälsa hos 

äldre. 

Fortsatt planering för hur utbildning i 

första hjälpen till psykisk hälsa kan använ-

das för att ge effekt i verksamheten.  

 

Ökade förutsättningar för äldres möjlighet att tala om sitt 

psykiska mående. En ökad trygghet hos personal att hantera 

och möta äldres psykiska ohälsa. Fånga upp och motverka 

suicidalitet hos äldre. 

Verksamhet 

äldreboende och 

verksamhet 

hemstöd 

 

Bredda lågtröskel-

verksamhet  

utifrån ny social-

tjänstlag. 

 

Identifiera sätt att resursoptimera och 

bredda den förebyggande verksamheten, 

ex. kompetensutveckling för att certifiera 

personal i evidensbaserade metoder och ut-

öka stödverksamhet i gruppform.  

 

Möjlighet för fler enskilda att ta del av  

insatser utan biståndsbedömning. Erbjuda effektiva insatser 

med ökad kvalitet utifrån det behov enskilda har. 

Övergripande  

Utveckla arbetet vi-

dare med ”Agera 

mera” (frivilligverk-

samhet).  

 

Socialnämnden i samverkan med kultur- 

och fritidsnämnden. ”En väg in” för de 

Falköpingsbor som vill bidra genom att 

vara frivilliga i kommunens verksamheter.  

 

Öka kommuninvånarnas engagemang inom social välfärd 

genom att få fler frivilliga som kan vara behjälpliga.  

Motverka ensamhet och isolering. 

Verksamhet  

hemstöd 

 

Utveckla arbetet med 

socialt innehåll inom 

äldreomsorgen 

Stärka det sociala innehållet inom såväl 

hemtjänst som äldreboende genom olika 

satsningar för att i ökad utsträckning akti-

vera och samtala med brukare. Kan ske ge-

nom särskilda anställningar för ändamålet 

inom äldreboenden som inte behöver vara 

undersköterskor.   

Ökad upplevelse av livskvalitet och välbefinnande hos bru-

kare inom äldreomsorgen. 

Verksamhet 

äldreboende och 

hemstöd 
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en  

tillitsbaserad styrning 

 

Socialnämndens arbete inom målet fokuseras till vad som anges kring kvalitet och 

patientsäkerhet i de nationella författningskraven.  

Kvalitet definieras i dessa som uppfyllelse av de krav och mål som gäller enligt 

lag och föreskrift på socialtjänstens samt den kommunala hälso- och sjukvårdens 

område. 

Aktivitet Syfte och beskrivning Förväntad effekt Berörd 

verksamhet 

Koppling till  

Agenda 2030 

Förbättrad och  

effektiviserad doku-

mentation.  

Kvalitetshöjande insatser vad gäller ut-

formningen av dokumentation 

(SoL/LSS/HSL). Systematisera arbetet 

med journalgranskning. Utveckla och in-

föra dokumentation i mobil.  

Minskad administrativ tid och mer tid hos enskild bru-

kare/patient. Ökad kvalitet på social dokumentation samt 

bättre kunskap om vad som dokumenteras när, var och hur.  

Öka delaktigheten för brukare. 

Övergripande 
 

Resursoptimering vad 

gäller personal och lo-

kaler. 

Hitta synergieffekter där lokaler, bilar och 

liknande används optimalt. Hitta sätt att ar-

beta där personal arbetar så optimalt som 

möjligt utifrån givet uppdrag och den tid 

som finns.  

 

Bättre nyttjande av resurser utifrån miljö och hållbarhets-

perspektiv. 

Övergripande 
 

Arbete mot en digitali-

serad  

socialtjänst. 

Utvidga möjligheten till elektronisk själv-

service för enskilda som söker stöd och 

hjälp, t. ex tidsbokning och information. 

Införa e-arkiv, medborgartjänst i verksam-

hetssystemet, automatisering av handlägg-

ning. 

Utöka den enskildes möjlighet till själv-  bestämmande och 

ansvarstagande, samt  

möjlighet att följa sitt ärende.  

Effektiv handläggning och transparens gentemot den en-

skilde. Minskad miljöpåverkan.  

Övergripande 
 

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

systematisk uppfölj-

ning (ISU) i  

verksamheten. 

Öka kompetensen inom förvaltningen ge-

nom deltagande i praktisk utbildning i ISU 

där pilot genomförs inom korttidsboende 

för äldre samt i SKRs projekt SU Kvinno-

frid. 

 

En samlad bild över resultat av insatser för olika målgrup-

per. 

Verksamhet 

MYHS i 

samverkan med 

verkställighet. 

 

Genomföra kompetens-

höjande insatser utifrån 

äldreomsorgslyftet. 

Genomföra grundutbildning till underskö-

terska för ett antal omvårdnadspersonal. 

Även kompetenshöjning inom demens-

vård, psykiatri och bemötande samt fortsatt 

utbildning för personal som läser utbild-

ningar på yrkeshögskola (YH).  

Ökad kompetens hos omvårdnadspersonal i äldreomsor-

gen. Stärkt kvalitet kring de brukare som har en demens-

sjukdom och ökad trygghet i omvårdnadspersonalens yr-

kesroll vid utmanande situationer. 

Verksamhet 

äldreboende och 

hemstöd 

 

Ökad brukarmedverkan 

inom äldreboende. 

 

Hämta in synpunkter och skapa dialog 

kring förväntningar på verksamheten hos 

brukare och anhöriga gällande exempelvis 

sociala aktiviteter. Kan ske genom bl. a en-

kätfrågor och genomförande av fokusgrup-

per.  

Tydliggöra vilka förbättringsområden verksamheten behö-

ver fokusera på. 

Verksamhet 

äldreboende 

 

Hitta arbetssätt för mer 

effektiv användning av 

personalresurser inom 

äldreomsorgen utifrån 

brukares behov. 

För att kunna ta ställning till hur planering 

och uppföljning av verksamheterna bäst 

kan ske i framtiden följs erfarenheterna av 

IntraPhone inom korttiden Trädgårdsgatan 

17 samt äldreboendet S:t Olofsgatan 11.  

 

 

Likvärdig kvalitet inom äldreomsorgen samt effektiv an-

vändning av personalresurser. 

 

Verksamhet 

äldreboende och 

hemstöd. 

 

Utforma arbetssätt för 

en professionell kon-

takt som följer bru-

kare/patient genom de  

Berörda verksamheter utreder förutsätt-

ningar för att skapa en huvudkontakt 

gentemot förvaltningen som kan hålla 

samman insatser för varje brukare/patient. 

Tydlighet kring helheten av de insatser som ges, undvika 

att enskilda hänvisas runt mellan verksamheter och pro-

fessioner. 

Övergripande 
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insatser som denne får 

inom förvaltningen. 

 

Omställning av bilpar-

ken till fossilfria bilar. 

 

En succesiv omställning sker efter hand 

som avtalen för bilarna löper ut.  

Minskad klimatpåverkan. Övergripande  
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Kommunens styrkedja 

Kommunens uppföljningsarbete  
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-

samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 

lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 

ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-

kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-

munala organisationen från kommunfullmäktiges 

vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 

och analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-

sam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är 

långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 

systematik samt skapa förutsättningar för en hel-

hetsbild 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 måluppfyl-

lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 

av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-

tet 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 utvecklingsom-

råden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 

som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-

cesser. 

 

Nämndens uppföljningsarbete 
Nämndens modell för uppföljningsarbete grundar sig 

på dialogbaserad uppföljning. Förvaltningens ekono-

mer och verksamhetsutvecklare träffar de olika verk-

samheternas ledningsgrupper tre gånger per år för att 

ha en nära dialog kring verksamhetens progression.  

För att tydligt visualisera planerade aktiviteter och 

uppföljning av dessa presenteras de i en matris. Upp-

följning sker under året utifrån varje aktivitets speci-

fika rad. Syftet är att på ett snabbt och överskådligt 

sätt kunna följa utvecklingen kopplat till respektive 

aktivitet i verksamhetsplanen. 
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Verksamhetsplanering 

 

 

Äldreomsorg 
Renoveringen av Frökindsgården beräknas vara klar 

för inflyttning under andra halvan av 2022. I sam-

band därmed minskas antalet boendeplatser på Elva-

gården och antalet platser är i nivå enligt verksam-

hetsplan 2022.  Inga andra förändringar avseende 

boendeplatser är planerade under planperioden. 

Under senaste året har satsningar gjorts på sociala 

aktiviteter inom ordinärt boende genom aktivitets-

samordnare och IT-fixare. Dessa satsningar har fallit 

ut väl och kommer utökas. Inom särskilda boenden 

för äldre har brukarundersökningar under senare år 

visat att det finns önskemål om utökat utbud även 

där och finns behov av att utveckla det sociala inne-

hållet. Därför föreslås en satsning på att anställa per-

soner för detta ändamål. Dessa behöver inte vara ut-

bildade undersköterskor utan fokus ska vara på det 

sociala innehållet inom verksamheten. Detta kom-

mer också leda till att undersköterskorna kommer 

kunna få mer tid över till omvårdnadsarbetet. 

Underlag för effekter av demografiförändringar av-

seende åldersgruppen 65+ visar en ökning på 185 

personer till 2025. Andelen invånare med hemtjänst 

65+ har i snitt varit 7,7% under perioden 2018-2020. 

Det skulle innebära ytterligare 14 beslut till 2025, 

vilket illustreras i ovanstående tabell. 

 

Funktionsnedsättning 
Assistans utförs med stöd av två olika lagar, Social-

försäkringsbalken (SFB) och LSS. Dessutom finns 

några beslut enligt SoL. Utfallet per 31 maj 2022 är 

73 ärenden enligt SFB, 17 enligt LSS och 7 enligt 

SoL.   

2024 planeras för start av nytt LSS gruppboende. 

Basen planeras till 5 platser samt 3 satellitlägen-

heter. Beräknad utökning av personalkostnader upp-

går i 2022 års löneläge till cirka 4 500 tkr. Dessa 

kostnader tillsammans med övriga driftskostnader  

bör beräknas i projekteringen. Trots öppnandet finns 

prognosen/risken för många ej verkställda beslut. I 

investeringsplanen ligger nästa gruppboende 2027. 

Det finns behov av att utreda möjligheterna till alter-

nativt stöd för att möta behovet av ökat antal boen-

deplatser. 

Antalet beslut om daglig verksamhet har stadigt 

ökat. För att kunna effektivisera och öka kvaliteten i 

daglig verksamhet ser vi över möjligheterna att 

kunna förlägga verksamheten till ett mindre antal 

platser. 

 

Underlag till verksamhetsplanering 
VP

2022 

Prognos

2022 

Prognos

2023 

Prognos

2024 

Prognos 

2025 

Äldreomsorgen

Antal verkställda beslut om särskilt boende enligt SoL * 350 351 351 351 351

Antal verkställda beslut om hemtjänst * 840 766 772 777 780

Antal inskrivna i HSL * - 782 788 788 788

Antal beställda hemtjänsttimmar/mån* 23 000 22 082 25 100 26 900 27 800

Funktionsnedsättning

Antal beslut om assistans * - 97 97 97 97

Antal beslut om ledsagning och avlösning LSS * - 51 54 54 54

Antal verkställda beslut om boende enligt LSS * - 102 102 110 110

Antal ej verkställda beslut om boende enligt LSS - 8 13 10 15

Antal beslut om daglig verksamhet enligt LSS * - 144 150 156 162

Individ- och familjeomsorgen 

Antal placerade barn och unga * - 73 75 77 77

Antal placerade vuxen * - 8 8 8 8

* Prognosen 2022 är lika med utfall 2022-05-31
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Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Efter första tertialet var 73 barn och unga placerade 

antingen i egna familjehem eller externa placeringar 

och 8 stycken vuxna var placerade i snitt under peri-

oden. Prognosen för de närmsta åren visar på ytterli-

gare volymökningar inom barn och unga.  

Under de senaste åren har stora volymökningar inom 

barn och unga skett från i snitt 50 placerade barn och 

unga 2019 till 73 första tertialet 2022. Ytterligare en 

faktor som påverkar kostnaderna för placeringar är 

att andelen placeringar i egna familjehem har mins-

kat och därmed antalet externa placeringar med höga 

dygnskostnader har ökat. 

Effekterna av samverkan med barn- och utbildnings-

förvaltningen är ett långsiktigt arbete som förvalt-

ningen hoppas ge effekter på antalet placeringar un-

der i slutet av perioden. 

Förvaltningen ser behov av att öka insatsutbudet för 

att kunna motverka ökat antal placeringar. För när-

varande saknas budgetmedel för att kunna anställa 

personal för detta. 

Även inom missbruksvården finns behov av en över-

syn av framtida insatsutbud. Förvaltningens vuxen-

boenden har inte haft tillräcklig beläggning under 

senaste tiden. Kopplat till vuxenboendet upprätthål-

ler idag förvaltningen två akutplatser som även kom-

petens- och arbetslivsförvaltningen kan hänvisa till 

för personer som söker försörjningsstöd och som 

saknar bostad. Utifrån den senaste tidens belägg-

ningsgrad har kostnaden för att upprätthålla dessa 

två platser uppgått till ca 11 tkr/dygn. Förvaltningen 

ser därför behov av att förändra inriktningen på delar 

av verksamheten och förvaltningen kommer därför 

efter sommaren presentera en plan för det fortsatta 

arbetet.  



planeringsförutsättningar 
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Personalplanering 

  

 

Personalplanering 
Gemensamt, Vård och omsorg (GVO) 

Äldreomsorg 

Bemanningen/årsarbetare inom särskilda boenden 

för äldre, hemtjänst och hälso- och sjukvård är bud-

geterad utifrån noll vakanser på fasta tjänster. Under 

början av 2022 har vakanser funnits, där rekrytering 

skett och behovet bedöms vara fyllt till årsskiftet. 

Utifrån bedömningen att antalet beställda hemtjänst-

timmar ökar bedöms att ytterligare 3 årsarbetare be-

höver rekryteras under den kommande 3-årspe-

rioden. 

 

Funktionsnedsättning 

Bemanningen/årsarbetare inom assistans, gruppbo-

ende och socialpsykiatri är budgeterad utifrån noll 

vakanser.  

Ett nytt gruppboende 2023 behöver bemannas med 7 

årsarbetare.  

 

Gemensamt 

Under hösten kommer en rekrytering av en verksam-

hetsutvecklare att ske. 

 

Individ- och familjeomsorgen 

De senaste åren har det varit en högre omsättning av 

såväl medarbetare som chefer än vad som är önsk-

värt. Situationen är inte unik för Falköping utan har 

delats av många kommuner. En omorganisation 

kommer att genomföras för att få mer jämn belast-

ning för cheferna samt samla personal som jobbar 

med liknande ärenden hamnar i samma arbetsgrupp. 

Kompetensförsörjning  

Äldreomsorg 

Yrkesgruppen undersköterskor är svårrekryterad, 

vilket bland annat beror på att färre ungdomar söker 

sig till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. 

Denna yrkesinriktning attraherar dock personer som 

karriärväxlar senare i livet, men trots detta är beho-

vet av undersköterskor större än tillgången. För att 

möta denna situation planerar förvaltningen att in-

rätta en servicegrupp för serviceinsatser. På så sätt 

kommer utbildade undersköterskor att kunna foku-

sera på omvårdnad och delegerade hälso- och sjuk-

vårdsuppgifter.  

 

Inom vård- och omsorgscollege har sedan en tid be-

drivits ett aktivt arbete med att marknadsföra utbild-

ningen. Inför hösten finns fler sökande än platser. 

Kompetensförsörjning erbjuds genom olika utbild-

ningar, bland annat genom Äldreomsorgslyftet. 

Under planperioden är pensionsavgångarna enligt 

pensionsålder totalt 45 personer inom undersköters-

kor. 

 
Tabell: Pensionsålder enligt personalregister, undersköterskor och sjukskö-

terskor 2023-2025 

 

Funktionsnedsättning 

Rekryteringssvårigheterna har inte varit så påtagliga 

inom funktionsnedsättningsområdet jämfört med 

äldreomsorgen. Beräknade pensionsavgångar fram-

går av tabellen nedan. 

 

  

Underlag till personalplanering 
Budget 

2022 

Prognos

2022 

Plan 

2023 

Plan

2024 

Plan 

2025 

Totalt förvaltningen

Årsarbetare 1 224 1 224 1 232 1 233 1 234

Rekryteringsbehov 19 13 40 24 42

Pensionsavgångar 19 13 32 23 41

Pensionsålder: Pensionsålder 

enligt personalregister       2023 2024 2025

Vård och omsorg 15 15 18

Sjuksköterskor 2 1

Undersköterskor, skötare 15 13 17

Pensionsålder: Pensionsålder enligt 

personalregister     2023 2024 2025

Övrigt socialt och kurativt arbete 10 4 15

Socialpedagog, behandlingsassistent 2 1

Stödassistent/Vårdare, gruppboende, funktionsneds 2 2 6

Stödassistent/Vårdare, dagverksamhet, funktionsnedsättning 1

Skötare/Boendest, behandlarb i hemmiljö inom socps 3 1

Personlig assistent 2 2 6

Arbetskonsulent, personligt ombud 1
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Ekonomiska förutsättningar 

 

 

Ekonomiska resurser för år 2023-2025 

baserat på budgetförutsättningar 
Till 2023 har GVO-ramen har fått ett tillskott om 

3,6 mkr för att täcka den merkostnad avseende ar-

betstidsmåttet för nattjänst som det nya kollektivav-

talet med Kommunal innebar. Ett tillskott i resurs-

fördelningen har skett då antalet äldre i kommunen 

skrivits upp till år 2023 för att bättre spegla den de-

mografiska strukturen. Vidare kompenseras för 

ökade driftskostnader på äldreboende Frökindsgår-

den och det nya korttidsboendet. Planerad tillsätt-

ning av verksamhetsutvecklare sker inom ram. 

Till 2024 behövs tillskott för det nya gruppboendet.  

Eventuella riktade statsbidrag eller 

externa medel som inte ingår i 

budgetförutsättningarna 
Det riktade statsbidrag som är känt inför 2023 är 

medel för att ”Säkerställa en god vård och omsorg 

om äldre personer”. Bidraget redovisas som netto 

noll, då hela intäkten planeras att användas i driften 

för att bland annat stärka det sociala innehållet 

inom äldreomsorgen. 

Ekonomiska risker och osäkerheter i 

budgetunderlaget 
Generellt finns risken att inte hitta kompetent per-

sonal till sommarvikariaten även under kommande 

år. Det är inte bara kommunala verksamheter, och 

då särskilt inom vård och omsorg, som slåss om ar-

betskraften.  

I bristsituationer finns generellt också en risk för lö-

neglidning vid nyanställningar. 

Det finns osäkerheter kring utvecklingen av covid-

19. 

Budgeterade medel för IFO kommer inte att räcka 

för att täcka verksamhetens kostnader under 2023. 

Den situation som lett till ökade antal placerade 

barn och unga behöver mötas med större samarbete 

med såväl barn- och utbildningsnämnden som kom-

petens- och arbetslivsnämnden. 

 

 

 

 

 

 

  

Ekonomiska förutsättningar (tkr) 
Grund

 2022  

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Volymer & verksamhetsförändring -12 600 -1 600 -3 000 

Kostnader kopplat till nya lokaler -2 700 0 0

Omställning 8 400 8 700 4 400

Politisk justering 0 0 0

Ev. rik tade bidrag/intäkter (netto) 0 0 0

Påverkan budgetram 0 -6 900 7 100 1 400

Generell intäkt/kostnadstäckning 

(ink l personal och verksamhetsköp)
-25 373 -20 073 -28 073 

Budgetram -847 727 -879 973 -892 973 -919 673 
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Ekonomiska un-

derlag 

Ekonomiska underlag 
För år 2023-2025 

Socialnämnden 
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Underlag till resultatbudget 

 

Intäkter 

Avgifter avser fakturering för äldreomsorg, koster-

sättning och hälso-och sjukvård och bygger på det 

prognosticerade antalet brukare. 

Statsbidrag omfattar ersättning från arbetsför-

medlingen och försäkringskassan. Dessutom riktade 

statliga bidrag, som är den största delen, men även 

riktade bidrag från kommunalförbund. 

Övriga intäkter avser bostads- och fordonshyror, 

intäkter från skatteverket i form av momsbidrag och 

den största delen avser assistansersättning från för-

säkringskassan. 

Interna intäkter avser till 90 % ersättning till kom-

munala utförare av hemtjänst. Övriga interna intäk-

ter avser hyresintäkter för brukare som faktureras av 

tekniska nämnden. 

Kostnader 

Personalkostnader Omfattar lönekostnader för tills-

vidare- och timanställda, inklusive löneökningar 

varje år. 

Verksamhetskostnader omfattar lämnade bidrag, 

såsom 20 första timmarna inom SFB, placerings-

kostnader, hemtjänst utförd av privata aktörer, för-

brukningsmaterial inom all verksamhet såsom livs-

medel, sjukvårdsartiklar, larmkostnader, arbetsklä-

der, IT-kostnader. 

Kapitalkostnader avser avskrivningar och intern-

ränta för gjorda investeringar. 

Interna kostnader omfattar hyror, städkostnader 

samt bilkostnader gentemot tekniska nämnden, kost-

nader för kommunala hemtjänstutförare och kostna-

der för LSS och delegerad hälso- och sjukvård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underlag till resultatbudget 

(tkr) 

Prognos

2022 

Budget

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan

2025 

Intäkter

Avgifter mm 40 367 40 327 40 400 40 800 41 200

Statsbidrag 35 937 5 850 21 300 20 000 20 000

Övriga intäkter 90 000 87 288 90 000 90 000 90 000

Interna intäkter 105 000 87 499 105 000 105 000 105 000

Summa intäkter 271 304 220 964 256 700 255 800 256 200

Kostnader

Personalkostnader -717 805 -716 128 -746 800 -764 700 -791 500

Verksamhetskostnader -209 603 -167 369 -190 023 -184 223 -184 523

Kapitalkostnader -4 730 -4 730 -4 850 -4 850 -4 850

Interna kostnader -194 158 -180 464 -195 000 -195 000 -195 000

Summa kostnader -1 126 296 -1 068 691 -1 136 673 -1 148 773 -1 175 873

Resultatbudget -854 992 -847 727 -879 973 -892 973 -919 673
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Underlag till verksamhetsbudget 

 

Gemensamt, vård och omsorg 

Inför 2023 får särskilda boenden för äldre 3.600 tkr 

i tillskott för det ändrade nattmåttet och ökad hyra 

på Frökindsgården ger ett tillskott på 400 tkr. Föru-

tom denna nettohöjning med 4.000 tkr ligger stats-

bidraget God vård och omsorg om äldre med netto 

noll, då planen är att använda hela beloppet, cirka 

14.000 tkr, i driften. 

Statsbidraget God vård och omsorg om äldre plane-

ras att till största delen användas för att förstärka 

inom särskilda boenden för äldre i form av satsning 

på sociala aktiviteter för de boende. Förvaltningen 

ser även behov av att öka insatser runt sociala akti-

viteter för personer i ordinärt boende. En mindre del 

kommer att riktas mot en förstärkning i resursför-

delningen på äldreboenden. Syftet är att ge verk-

samheterna och enheterna förutsättningar att själva 

styra verksamheten utifrån de resurser som finns. 

Beroende på uppräkning av ökat antal äldre med 

behov av hemtjänst 2023 har budgeten för hem-

tjänsttimmar ökats med 1.300 tkr.   

Det nya korttidsboendet inom LSS ger en ökad 

kostnad på 1.800 tkr. I posten övrig funktionsned-

sättning görs en förstärkning av en tjänst inom dag-

lig verksamhet med 600 tkr. 

Under förvaltningsgemensamt ligger netto av kra-

vet på effektivisering och volymförändringen till 

följd av demografiska utvecklingen, 5.600 tkr. 

Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Netto Netto Netto Netto 

Gemensamt, vård och omsorg

Särskilda boenden för äldre -208 070 -4 000

Hemtjänst Biståndsenheten -91 616 -1 300

Hemtjänst kommunens utförare 0

Boendestöd -10 328

Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet -29 533

Resursverksamhet -3 170

Sjuksköterskor -58 966

Rehabenheten, hjälpmedel -19 026

Bostadsanpassning -2 475

Funktionsnedsättning - Assistans -38 954

Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende -68 885 -1 800

Funktionsnedsättning övrigt -84 573 -600

Förvaltningsgemensamt -32 606 -15 800 -11 300 -23 200

Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer -55 280 -33 300

Summa Gemensamt, vård och omsorg -703 481 -760 281 -771 581 -794 781

Individ- och familjeomsorg

Personal- och övriga kostnader -43 432 820 -1 700 -3 500

Verksamhetskostnader Barn -33 757 -5 000

Verksamhetskostnader Vuxna -3 055

Verksamhetskostnader LSS -28 734 28 734

Verksamhetskostnader Socialpsyk -3 698

Verksamhetskostnader Våld i nära relationer -2 295

Insatser riktade mot familjer och vuxna -16 753

Insatser riktade mot ungdomar -12 522

Ensamkommande barn 0

Summa Individ- och familjeomsorg -144 246 -119 692 -121 392 -124 892

Verksamhetsbudget -847 727 -879 973 -892 973 -919 673

Underlag till verksamhetsbudget (tkr) 
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Härav föreslås en omfördelning till IFO med 5.000 

tkr. Dessutom ligger ofördelad lönepott, 15.800 tkr 

under förvaltningsgemensamt. 

Till sist budgeteras en uppräkning av interna hyror, 

449 tkr, och en uppräkning av övriga externa kost-

nader, 1.394 tkr, på sista raden (administration), för 

att senare fördelas ut på verksamhetsnivå.  

Inom befintlig ram omfördelas medel för att rekry-

tera en verksamhetsutvecklare och medel för bered-

skap på chefsnivå. 

Individ- och familjeomsorgen 

Inför 2023 har IFO fått en generell uppräkning på 

1.300 och en besparing på -1.400 tkr vilket resulte-

rar i en minskad ram med 100 tkr. Förutom dessa 

poster tillkommer 2.000 tkr i beräknad lönepott för 

2023.  

Verksamhetsområde MYHS har under 2022 ge-

nomfört en omorganisation som innebär att budget-

medel måste flyttas mellan socialnämndens ramar. 

Budgetmedel som behöver flyttas från IFOs ram till 

GVO ramen är verksamhetskostnader LSS 28.734 

tkr och tillhörande personalkostnader 2.720 tkr.  

En överflytt mellan socialnämndens ramar på 5.000 

tkr kommer föreslås inför 2023 där hela beloppet 

kommer att läggas mot verksamhetskostnader barn 

och unga. Budgeterade medel kommer inte räcka 

för att täcka verksamhetens kostnader 2023, detta 

trots överflytten mellan socialnämndens ramar. 

Gemensamt för båda ramarna 

För åren 2024  och 2025 ligger ramförändringen 

som en nettopost under raden förvaltningsgemen-

samt. Den innehåller uppräkning för volymföränd-

ring, den generella uppräkningen för verksamhets-

kostnader och tillskottet för ökade lönekostnader 

pga. avtal, samt effektiviseringskrav för respektive 

år. 
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Underlag till investeringsbudget

 

 

Re-/löpande investeringar 

Investeringsbudgeten används för reinvesteringar av 

IT-utrustning och inköp av möbler. Under 2024 pla-

neras inköp av inventarier till det eventuella nya 

LSS gruppboendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Underlag till investeringsbudget (tkr) 
Projektbudget

FP 2022-2026 

Uppdaterad 

projektkalkyk 

(2022) 

Projektavvikelse 
Driftskonsekvens 

(schablon 7%) 

Re-/löpande investeringar

Inventarier (2023-2025) -13 200 -13 200 0 -900

Övrigt 0 0

Summa Investeringar -13 200 -13 200 0 -900
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Återkoppling av budgetunderlaget

Återkoppling till budgetberedningen 
Såväl den demografiska utvecklingen som det fak-

tum att fler lever i ökad socioekonomisk utsatthet 

innebär stora utmaningar. För att möta dessa utma-

ningar behövs dels specifika satsningar, men också 

en fortsatt stärkt samverkan med andra kommunala 

verksamheter.   

Översyn av insatsutbudet inom missbruksvården 

kan eventuellt innebära avveckling av två akutplat-

ser, vilka även kompetens- och arbetslivsförvalt-

ningen idag kan hänvisa till.  

Åtgärder för att nå balans till plan 

2023-2025 
I samband med rapporteringen av första tertialet 

2022 lämnades en handlingsplan för IFO med akti-

viteter som pågår i verksamheten för att minska 

kostnader på sikt.  
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Ekonomiuppföljning 2022 

Information 

Förvaltningsekonom Annelie Hedegård och ekonom Viktoria Olander 

informerar nämnden om förvaltningens ekonomi.       

Underlag 

Prognos per xx   

 

 

Carin Karlsson 

Nämndsekreterare 



BUDGET 2022 FÖR SOCIALNÄMNDEN
Gemensamt, Vård och omsorg Juli

Net t obudget  
2022

Net t okost nad 
2022

Result at /
prognos

Särskilda boenden för äldre 208 070 202 904 5 166

Hemtjänst Biståndsenheten 91 616 87 704 3 911

Hemtjänst kommunens utförare 0 375 -375

Boendestöd 10 328 9 241 1 087

Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet 29 533 29 122 411

Resursverksamhet 3 170 2 428 742

Sjuksköterskor 58 966 59 794 -828

Rehabenheten, hjälpmedel 19 026 16 528 2 498

Bostadsanpassning 2 475 3 276 -801

Funktionsnedsättning - Assistans 38 954 46 412 -7 459

Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende 68 885 71 125 -2 240

Funktionsnedsättning övrigt 84 573 82 378 2 195

Förvaltningsgemensamt 32 608 24 960 7 648

Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer 55 280 52 622 2 658

Summa 703 483 688 871 14 613



Net t obudget  2022 Net t okost nad 2022 Result at /prognos
Förvaltningsgemensamt 32 608 24 960 7 648
Kapitalkostnader och  gemensamma 
verksamheter 7 101                             5 826                              1 275                             
Reserver 1 106                             795                                 311                                
Medarbetarfond mm 1 247                             265                                 982                                
Verksamhetsutveckling/info 51                                  13                                   38                                  
IT-samordnare 3 868                             3 651                              217                                
Utbildningssamordnare 1 519                             1 013                              506                                
Verksamhetsprojekt 2 250                             807                                 1 443                             
Anhörigfrågor 585                                214                                 371                                
Lönepott/reserv -                                 -                                  -                                 
Tomhyror 3 179                             3 179                              0                                    
Bostadssubventioner 731                                183                                 548                                
Färdt jänst Västtrafik 9 495                             7 880                              1 615                             
Övrig färdt jänst 480                                290                                 190                                
Försäkr, SITHS,Brandlarm m.m. 765                                615                                 150                                
Äldresäkerhetsgrupp (SMS) 232                                229                                 3                                    



BUDGET 2022 FÖR SOCIALNÄMNDEN
Indiv id- och familjeomsorgen

Net t obudget  
2022

Net t okost nad 
2022 Result at  2022

Avdelningschef Individ- och familjeomsorgen
Personal- och övriga kostnader 42 992 38 187 4 805
Verksamhetskostnader Barn 33 757 62 512 -28 755
Verksamhetskostnader Vuxna 3 055 7 446 -4 391
Verksamhetskostnader LSS 28 734 26 589 2 145
Verksamhetskostnader Socialpsyk 3 698 3 783 -85
Verksamhetskostnader Våld i nära relationer 2 295 2 796 -501
Insatser riktade mot familjer och vuxna 17 011 15 959 1 052
Insatser riktade mot ungdomar 12 704 12 340 364
Ensamkommande barn 0 -500 500

TOTALT 144 246 169 112 -24 866
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 Socialnämnden 

Samverkansavtal digitala hjälpmedel 2022 - 2026 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till samverkansavtal för 

digitala hjälpmedel        

Sammanfattning  

Västkom har utrett möjligheten att låta digitala hjälpmedel ingå som en del 

av utbudet av hjälpmedel. Utredningen Välfärdsteknik i samverkan pågick 

mellan mars – december 2021. Resultaten från utredningen visar att 

invånarna får en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel inom vård och 

socialtjänst om regionen och kommunerna kan samarbeta kring att 

tillhandahålla detta. Nämnden behandlade förslaget till samverkansavtal och 

lämnade ett remissvar 2022-03-23, § 23. 

Västkom har nu behandlat remissvaren och återkommit med ett förslag till 

samverkansavtal.      

Bakgrund 

Med stöd i utredningen Välfärdsteknik i samverkan skickade SRO i januari 

2022 ut ett förslag på ett samverkansavtal kring digitala hjälpmedel på 

remiss till de 49 kommunerna i Västra Götaland samt till Västra 

Götalandsregionen under perioden 19 januari – 18 april. Det var frivilligt att 

besvara remissen och totalt inkom 36 huvudmän med svar.  

Remissvaren visar sammantaget att det finns ett brett stöd i länet för att 

utöka samarbetet kring hjälpmedel i linje med förslaget. Flera av 

remissinstanserna betonar stora fördelar med den föreslagna samverkan, 

bland annat att det väntas bidra till en mer jämlik och nära vård, att det är i 

linje med intentionerna i omställningen och ett sammanhållet Västra 

Götaland. Flera lyfter också fram det som positivt att produktområdet införs 

på ett gemensamt och samlat sätt samt att befintliga välfungerande strukturer 

används vid införandet. 
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Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen gör bedömningen att den är positivt att digitala hjälpmedel blir 

en del av pmedelsutbudet och att Regionservice kan tillhandahålla ett 

bredare sortiment till medborgarna. Det innebär att förutsättningarna för en 

jämlik vård i Västra Götaland ökar.  

Det är positivt att kommunerna inte själva behöver upphandla och teckna 

avtal med leverantörer för digital teknik, eftersom det är svårt för 

kommuenerna att hålla sig uppdaterade på den teknik som finns och vilka 

krav som kan ställas i en upphandling. Att låta digitala hjälpmedel finnas 

som en del av utbudet hos hjälpmedelscentralen underlättar för kommunerna 

att erbjuda digitala hjälpmedel utifrån brukarnas individuella behov. 

 

Finansiering 

Samarbetsavtalet innebär inledningsvis att kommunerna finanstering de 

inledande inköpen med 10 kronor per kommuninnevånade. För Falköpings 

del innebär det att Socialförvaltningen ska betala ca 33 000 kr. Förvaltningen 

planerar att finansiera detta med hjälp av riktade statsbidrag, t ex de medel 

som finns för teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.  

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal digitala hjälpmedel 

Tjänsteutlåtande till Västkoms styrelse, 2022-05-10 

Protokollsutdrag Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte, 2022-06-03       

Beslutet ska skickas till 

Västkom 

 

 

 

Eva Olofsson 

Biträdande socialchef 
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§ 254 Dnr 2022/00108  

Samverkansavtal digitala hjälpmedel 2022 - 2026 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal för 

digitala hjälpmedel.        

Sammanfattning 

Västkom har utrett möjligheten att låta digitala hjälpmedel ingå som en del 

av utbudet av hjälpmedel. Utredningen Välfärdsteknik i samverkan pågick 

mellan mars – december 2021. Resultaten från utredningen visar att 

invånarna får en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel inom vård och 

socialtjänst om regionen och kommunerna kan samarbeta kring att 

tillhandahålla detta. Nämnden behandlade förslaget till samverkansavtal och 

lämnade ett remissvar 2022-03-23, § 23. 

Västkom har nu behandlat remissvaren och återkommit med ett förslag till 

samverkansavtal.      

Bakgrund 

Med stöd i utredningen Välfärdsteknik i samverkan skickade SRO i januari 

2022 ut ett förslag på ett samverkansavtal kring digitala hjälpmedel på 

remiss till de 49 kommunerna i Västra Götaland samt till Västra 

Götalandsregionen under perioden 19 januari – 18 april. Det var frivilligt att 

besvara remissen och totalt inkom 36 huvudmän med svar.  

Remissvaren visar sammantaget att det finns ett brett stöd i länet för att 

utöka samarbetet kring hjälpmedel i linje med förslaget. Flera av 

remissinstanserna betonar stora fördelar med den föreslagna samverkan, 

bland annat att det väntas bidra till en mer jämlik och nära vård, att det är i 

linje med intentionerna i omställningen och ett sammanhållet Västra 

Götaland. Flera lyfter också fram det som positivt att produktområdet införs 

på ett gemensamt och samlat sätt samt att befintliga välfungerande strukturer 

används vid införandet. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen gör bedömningen att den är positivt att digitala hjälpmedel blir 

en del av hjälpmedelsutbudet och att Regionservice kan tillhandahålla ett 

bredare sortiment till medborgarna. Det innebär att förutsättningarna för en 

jämlik vård i Västra Götaland ökar.  

Det är positivt att kommunerna inte själva behöver upphandla och teckna 

avtal med leverantörer för digital teknik, eftersom det är svårt för 

kommunerna att hålla sig uppdaterade på den teknik som finns och vilka 

krav som kan ställas i en upphandling. Att låta digitala hjälpmedel finnas 

som en del av utbudet hos hjälpmedelscentralen underlättar för kommunerna 

att erbjuda digitala hjälpmedel utifrån brukarnas individuella behov. 



 

Socialnämndens arbetsutskott  
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Finansiering 

Samarbetsavtalet innebär inledningsvis att kommunerna finansiering de 

inledande inköpen med 10 kronor per kommuninnevånare. För Falköpings 

del innebär det att Socialförvaltningen ska betala ca 33 000 kr. Förvaltningen 

planerar att finansiera detta med hjälp av riktade statsbidrag, t ex de medel 

som finns för teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-08-03 

Checklista barnkonventionen 

Samverkansavtal digitala hjälpmedel 

Tjänsteutlåtande till Västkoms styrelse, 2022-05-10 

Protokollsutdrag Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte, 2022-06-03       

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            
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§ 27/22
Samverkansavtal digitala hjälpmedel 2022-2026
SKBKF2022.0004

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-06-03 27/22

Beslut
Direktionen beslutar att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal för digitala hjälpmedel i 
samverkan och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att 
besluta i enlighet med förslaget.

Bakgrund
Med stöd i utredningen Välfärdsteknik i samverkan skickade SRO i januari 2022 ut ett förslag 
på ett samverkansavtal kring digitala hjälpmedel på remiss till de 49 kommunerna i Västra 
Götaland samt till Västra Götalandsregionen under perioden 19 januari – 18 april. 
Det var frivilligt att besvara remissen och totalt inkom 36 huvudmän med svar. 
Remissvaren visar sammantaget att det finns ett brett stöd i länet för att utöka samarbetet kring 
hjälpmedel i linje med förslaget. Flera av remissinstanserna betonar stora fördelar med den 
föreslagna samverkan, bland annat att det väntas bidra till en mer jämlik och nära vård, att det är 
i linje med intentionerna i omställningen och ett sammanhållet Västra Götaland. Flera lyfter 
också fram det som positivt att produktområdet införs på ett gemensamt och samlat sätt samt 
att befintliga välfungerande strukturer används vid införandet.
 33 remissinstanser har svarat på frågorna i enkäten som gått ut tillsammans med remissen: 
• 33 (100 procent) är positiva till ramarna för samarbetet 
• 33 (100 procent) är positiva till uppdrag och organisation 
• 32 av 33 (97 procent) är positiva till investeringen 
• På den ej bindande frågan om de skulle underteckna avtalet i sin nuvarande form svarar 30 av 
33 ja, tre remissinstanser svarar vet ej. 
I remissvaren framkommer flera synpunkter som bör beaktas i arbetet framöver, dessa finns 
beskrivna i Bilaga 1. Exempel på synpunkter att omhänderta i det fortsatta arbetet avser 
datahantering och informationssäkerhet. Styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel har ett 
ansvar kring säker informationshantering. Det är viktigt att noggrant utreda och beakta frågor 
kring datahantering och IT-säkerhet. På kort sikt kan frågan hanteras genom att inleda 
samarbetet med produkter där datahanteringsfrågan inte är allt för komplex samt genom 
kravställning i upphandlingar, till exempel genom krav på öppna standarder och API:er vid 
upphandling av digitala hjälpmedel som möjliggör för egna och centraliserade integrationer. På 
kort sikt innebär detta att delning av data mellan huvudmän inte kommer att vara tillgängligt 
fullt ut under det första året/åren i projektet. En långsiktig målbild är att kunna dela data mellan 
huvudmän på ett enligt lagstiftning ändamålsenligt och säkert sätt. Denna fråga, och ytterligare 
aspekter som detaljeras i utredningen Välfärdsteknik i samverkan; avsnitt 5.2 (länk), planeras att 
utredas framåt med start hösten 2022. 
Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 
Om samverkansavtalet i sin nuvarande form undertecknas av huvudmännen medför det att 
befintliga strukturer för hjälpmedel behöver utökas något för att omhänderta det utökade 
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uppdraget och säkerställa rätt kompetenser. Den initiala finansieringen för att etablera detta 
ingår i samverkansavtalet och motsvarar 10 kronor per invånare och huvudman. Nyttjandet av 
digitala hjälpmedel ska sedan följa nuvarande modell där tjänster från samverkansstrukturen och 
Hjälpmedelscentralen ingår i produkthyran. Anledningarna att det bedöms behövas en sådan 
initial finansiering är flera. Om ingen gemensam investering görs, riskerar de första produkterna 
att bli mycket dyra och därför sannolikt inte nyttjas vilket i sin tur hade inneburit att en enskild 
huvudman själv skulle behöva bära kostnaderna.

Handlingar
§20_1 TU Digitala hjälpmedel 20220510, VästKom                                                                                                                                                    
§20_2 Samverkansavtal Digitala hjälpmedel

Skickas till
Medlemskommunerna
VästKom
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Till VästKoms styrelse 

Digitala hjälpmedel i samverkan  
– för en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet 
för invånarna i Västra Götaland 
 

Förslag till ställningstagande 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till samverkansavtal för digitala hjälpmedel i 
samverkan och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att 
besluta i enlighet med förslaget. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med stöd i utredningen Välfärdsteknik i samverkan skickade SRO i januari 2022 ut ett förslag på ett 
samverkansavtal kring digitala hjälpmedel på remiss till de 49 kommunerna i Västra Götaland samt 
till Västra Götalandsregionen under perioden 19 januari – 18 april. Det var frivilligt att besvara 
remissen och totalt inkom 36 huvudmän med svar.  

Remissvaren visar sammantaget att det finns ett brett stöd i länet för att utöka samarbetet kring 
hjälpmedel i linje med förslaget. Flera av remissinstanserna betonar stora fördelar med den 
föreslagna samverkan, bland annat att det väntas bidra till en mer jämlik och nära vård, att det är i 
linje med intentionerna i omställningen och ett sammanhållet Västra Götaland. Flera lyfter också 
fram det som positivt att produktområdet införs på ett gemensamt och samlat sätt samt att 
befintliga välfungerande strukturer används vid införandet 
 
33 remissinstanser har svarat på frågorna i enkäten som gått ut tillsammans med remissen: 
• 33 (100 procent) är positiva till ramarna för samarbetet 
• 33 (100 procent) är positiva till uppdrag och organisation 
• 32 av 33 (97 procent) är positiva till investeringen 
• På den ej bindande frågan om de skulle underteckna avtalet i sin nuvarande form svarar 30 av 33 

ja, tre remissinstanser svarar vet ej. 

 
I remissvaren framkommer flera synpunkter som bör beaktas i arbetet framöver, dessa finns 
beskrivna i Bilaga 1. Exempel på synpunkter att omhänderta i det fortsatta arbetet avser 
datahantering och informationssäkerhet. Styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel har ett ansvar 
kring säker informationshantering. Det är viktigt att noggrant utreda och beakta frågor kring 
datahantering och IT-säkerhet. På kort sikt kan frågan hanteras genom att inleda samarbetet med 
produkter där datahanteringsfrågan inte är allt för komplex samt genom kravställning i 
upphandlingar, till exempel genom krav på öppna standarder och API:er vid upphandling av digitala 
hjälpmedel som möjliggör för egna och centraliserade integrationer. På kort sikt innebär detta att 
delning av data mellan huvudmän inte kommer att vara tillgängligt fullt ut under det första året/åren 
i projektet. En långsiktig målbild är att kunna dela data mellan huvudmän på ett enligt gällande 
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lagstiftning ändamålsenligt och säkert sätt. Denna fråga, och ytterligare aspekter som detaljeras i 
utredningen Välfärdsteknik i samverkan; avsnitt 5.2 (länk), planeras att utredas framåt med start 
hösten 2022.  
 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 
Om samverkansavtalet i sin nuvarande form undertecknas av huvudmännen medför det att 
befintliga strukturer för hjälpmedel behöver utökas något för att omhänderta det utökade 
uppdraget och säkerställa rätt kompetenser. Den initiala finansieringen för att etablera detta ingår i 
samverkansavtalet och motsvarar 10 kronor per invånare och huvudman. Nyttjandet av digitala 
hjälpmedel ska sedan följa nuvarande modell där tjänster från samverkansstrukturen och 
Hjälpmedelscentralen ingår i produkthyran. Anledningarna att det bedöms behövas en sådan initial 
finansiering är flera. Om ingen gemensam investering görs, riskerar de första produkterna att bli 
mycket dyra och därför sannolikt inte nyttjas vilket i sin tur hade inneburit att en enskild huvudman 
själv skulle behöva bära kostnaderna.  
 
Det finns också kostnader för att inte samarbeta. Beräkningar från utredningen visar att de 
sammanlagda kostnaderna när var och en av de femtio huvudmännen själva beslutar om sortiment, 
upphandlar, upplåter lager, ordnar logistik, underhåll och service etcetera är betydligt högre än 
kostnaderna för att göra detta gemensamt.  
 
Sammantaget medför samverkansavtalet följaktligen något högre kostnader för huvudmännen 
initialt, i samband med att samarbetet etableras. När samarbetet finns på plats väntas de totala 
kostnaderna minska till följd av samordningsvinster och minskat dubbelarbete. Underlaget från 
utredningen visar dessutom att invånarna, kommunerna och regionen ser flera vinster kopplat till 
högre kvalitet, mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel samt möjlighet att stödja omställningen till 
god och nära vård.  
 
Flera statliga satsningar pågår just nu för att stötta kommuner och regioner i användningen av 
välfärdsteknik och omställningen till en personcentrerad och nära vård, exempelvis 
"Överenskommelse, äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus", 
"Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer" samt Nära vård. Det är väl värt att 
undersöka vilka medel som skulle kunna avsättas för att finansiera etableringen av samarbetet.  
 
Ärendet har beretts av projekt- och styrgrupp för Digitala hjälpmedel i samverkan   
 

Bilagor:  
• Sammanfattning av remissvar och förtydliganden kopplat till inkomna medskick och 

synpunkter 
• Samverkansavtal- Digitala hjälpmedel i samverkan för en god hälsa och en jämlik vård och 

omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland 
 

 

Helena Söderbäck   Anneli Assmundson Bjerde 

Tf direktör VästKom   Chef välfärdsutveckling, VästKom 

  

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-454/SURROGATE/Utredning%20V%c3%a4lf%c3%a4rdsteknik%20i%20samverkan-1.pdf
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Bilaga: Sammanfattning av remissvar och förtydliganden kopplat till 
inkomna medskick och synpunkter 
 
Förslaget på samverkansavtal kring digitala hjälpmedel skickades på remiss till de 49 kommunerna i 
Västra Götaland samt till Västra Götalandsregionen under perioden 19 januari – 18 april. Det var 
frivilligt att besvara remissen och totalt inkom 36 huvudmän med svar. 
 
Remissvaren visar sammantaget att det finns ett brett stöd i länet för att utöka samarbetet 
kring hjälpmedel i linje med förslaget 
 
Samtliga inkomna remissvar är positiva till intentionen att samarbeta i länet och många lyfter fram 
olika fördelar med ett sådant samarbete.  
 
33 remissinstanser har svarat på frågorna i enkäten som gått ut tillsammans med remissen: 
• 33 (100 procent) är positiva till ramarna för samarbetet 
• 33 (100 procent) är positiva till uppdrag och organisation 
• 32 av 33 (97 procent) är positiva till investeringen 
• På den ej bindande frågan om de skulle underteckna avtalet i sin nuvarande form svarar 30 av 33 

ja, tre remissinstanser svarar vet ej. 

Exempel på kommentarer och yttranden som betonar vikten av samarbetet: 
• Det är positivt och medför stora fördelar att samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra 

Götaland fortsätter att utvecklas 

• Intentionerna ligger väl i linje med intentionerna i omställningen av vården med en särskilt tydlig 
koppling mot nära vård och digitalisering 

• Intentionerna ligger helt i linje med ett sammanhållet Västra Götaland 

• Det är positivt att produktområdet införs på ett gemensamt och samlat sätt  

• Det är positivt att befintliga välfungerade strukturer används vid införandet 

• Samarbetet och samverkansavtalet är viktigt för att skapa förutsättningar för en jämlik nära vård 
oavsett geografisk hemvist. 

 
I remissvaren framkommer flera synpunkter som bör beaktas i arbetet framöver. Utifrån dessa 
är nedanstående särskilt viktigt i det fortsatta arbetet: 

Styr och ledningsstrukturens uppdrag 
• Befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel är uppskattad. Flera remissinstanser betonar 

att det är viktigt att se över struktur och kompetens för att säkerställa att det nya uppdraget kan 
omhändertas på ett bra sätt, exempelvis med kompetens inom socialtjänst och genom forum 
för förankring. En sådan översyn och utveckling är påbörjad.  

• Kostnadsansvaret för nya produkter i sortimentet behöver vara tydligt och i möjligaste mån följa 
befintliga principer för fördelning av kostnadsansvar inom och mellan huvudmän. För att 
undvika oenighet på lokal nivå är det viktigt att det för de nya digitala hjälpmedel som 
introduceras tas fram länsgemensamma riktlinjer kring ansvarsfördelning och kostnadsansvar, 
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också i förhållande till den enskilda invånarens egenansvar. Denna fråga hanteras av styr- och 
ledningsstrukturen för hjälpmedel i relation till respektive produkt.  

• När styrdokument, såsom riktlinjer, utvecklas av styr- och ledningsstrukturen ska det ske i 
samråd med huvudmännen. Liknande dokument som “Handbok för förskrivning av personliga 
hjälpmedel” behöver tas fram. I dessa styrdokument är det viktigt med en tydlig reglering om 
vad som omfattas av hälso- och sjukvård, socialtjänst respektive bostadsanpassning. Det 
behöver vara tydligt vilket ansvar som ligger på förskrivare/beställare, samt ansvar för 
uppföljning och kompetens. Det är också viktigt att tydliggöra vad som gäller vid överflyttningar 
vid flytt mellan olika huvudmän. Vid utformningen av riktlinjer är det viktigt att beakta att beslut 
inom socialtjänsten tas inom det begrepp som brukar kallas ”skälig levnadsnivå” vilket är ett 
begrepp som regleras i varje kommun. Det är viktigt att i gemensamma riktlinjer hitta ett 
ändamålsenligt sätt att förhålla sig till detta. I frågor där ansvarsfördelningen kring vem som gör 
vad kring en produkt är otydlig kan frågor pekas in mot Vårdsamverkan.  

Ekonomiska aspekter och hemtagning av effekter 
• Ökade driftskostnader kommer att uppstå inom Regionservice (Västra Götalandsregionen), 

medan kostnader för nyttjande av produkterna och tillhörande tjänster från Regionservice 
kommer att uppstå hos de beställande verksamheterna (sjukhusvård, regional och kommunal 
primärvård samt inom socialtjänst). Det är förväntat att volymerna av digitala hjälpmedel 
kommer att öka både inom regionen och kommunerna de närmaste åren – oavsett om det finns 
ett samarbete i länet eller inte. Respektive huvudman behöver ta höjd för detta och säkerställa 
en god hemtagning av effekter. Projektet Digitala hjälpmedel i samverkan undersöker hur de 
bäst kan vara ett stöd till huvudmännen i denna fråga.   

• Några remissinstanser har lyft frågan om investeringen, både i relation till om den inte är 
tillräcklig och om den visar sig vara för stor. En av de svarande på remissen har lyft frågan att 
projektorganisationen är väl tilltagen. Det är, som beskrivet i utredningen, svårt att uppskatta 
förväntade kostnader då de bland annat beror på volymer och hur många produkter som 
omfattas, samt huvudmännens nyttjande. Det är styr- och ledningsstrukturens uppdrag, precis 
som för hjälpmedelsverksamheten i övrigt, att hantera de gemensamma resurserna på ett 
ekonomiskt sätt och inte utöka organisationen mer än det finns behov av, samt att återredovisa 
ekonomin till huvudmännen. Om det skulle visa sig att det blir överskott eller att resurserna är 
otillräckliga är det styr- och ledningsstrukturens ansvar att hantera situationen i linje med 
rådande finansiella specifikationer för Hjälpmedelsverksamheten. Om det finns ett underskott 
handlar det i första hand om att höja priserna för funktionshyra och om det finns ett överskott 
kan det handla om återinvestering i verksamheten eller prissänkning.  

• En fråga har inkommit kring hur det är tänkt att hanteras om någon huvudman ställer sig 
utanför samarbetet. Ambitionen och förhoppningen är att alla ska vara med. Om situationen 
trots allt skulle uppstå finns ingen intention att öka kostnaden via engångsfinansieringen för 
varje deltagande part. Det som i så fall kommer att förändras är uppskalningstakt och antal 
produkter som kan erbjudas. Om allt för många väljer att inte vara med kommer samverkan 
avbrytas. 

Datahantering och informationssäkerhet 
• Styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel har ett ansvar kring säker informationshantering. 

Det är viktigt att noggrant utreda och beakta frågor kring datahantering och IT-säkerhet. På 
kort sikt kan frågan hanteras genom att inleda samarbetet med produkter där 
datahanteringsfrågan inte är allt för komplex samt genom kravställning i upphandlingar, t.ex. 
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genom krav på öppna standarder och API:er vid upphandling av digitala hjälpmedel som 
möjliggör för egna och centraliserade integrationer. På kort sikt innebär detta att delning av 
data mellan huvudmän inte kommer att vara tillgängligt fullt ut under det första året/åren i 
projektet. En långsiktig målbild är att kunna dela data mellan huvudmän på ett enligt gällande 
lagstiftning ändamålsenligt och säkert sätt. Denna fråga, och ytterligare aspekter som 
detaljeras i utredningen Välfärdsteknik i samverkan; avsnitt 5.2 (länk), planeras att utredas 
framåt med start hösten 2022.  

Avtalets innehåll, omfattning och signering 
• Flera remissinstanser har påtalat att det i avtalet och utredningen saknas en beskrivning av skolans 

involvering tillsammans med socialtjänsten. Både skolhuvudman och sjukvårdshuvudman har ett 
ansvar för att barn och elever med funktionsnedsättning får sina behov av hjälpmedel 
tillgodosedda. Den beskrivna hanteringen av produkterna utgår från HSL, SOL och LSS men har 
sin försörjning tillgodosedd genom befintliga och eventuella tillkommande avtal, exempelvis 
grundutrustningsavtalet. För skolan kan hjälpmedel därmed tillgodoses genom 
grundutrustningsavtalet där skolan finns med som avtalspart redan idag. För befintlig 
ansvarsfördelning kring hjälpmedel kopplat till skolan se Överenskommelse hjälpmedel i förskola, 
skola och daglig verksamhet som väntas träda i kraft 1 juni 2022. 

• En fråga har inkommit rörande vad som gäller vid ett eventuellt önskemål om utträde från 
samverkansavtalet. Gällande detta bedöms det att rådande formuleringar gör att ett eventuellt 
utträde inte är aktuellt. Detta då det rör sig om ett tillfälligt avtal (avtalstid tre år) som fortlöpande 
ska överföras och inarbetas i befintliga strukturer och därefter avslutas. Den tillhörande 
finansieringen är en engångsfinansiering som inte är möjlig att återbetala utöver de beslut som 
fattas efter avtalsperiodens slut kopplat till eventuella överskott (eventuell återinvestering i 
samarbetet). Gällande utträde från befintliga och tillkommande avtal kopplade till 
hjälpmedelsverksamheten gäller befintliga skrivningar kopplat till uppsägning och upphörande.  

• I remissvaren har det kommit önskemål kopplat till att förlänga tiden för när kommunerna behöver 
underteckna samverkansavtalet. Detta främst kopplat till att säkerställa att beslutet förankras väl i 
samtliga berörda instanser. Att eventuellt senarelägga ett undertecknande av en eller flera 
kommuner får påverkan på möjligheten för dessa att delta i de upphandlingar som är planerade för 
de första ingående produkterna. Detta då takvolymer behöver rapporteras in innan upphandlingen 
annonseras. I nuläget finns en föreslagen tidplan för upphandling av ingående produkter där dessa 
placerats in lämpliga upphandlingar utefter en från Koncerninköp föreslagen upphandlingsplan. 
Denna kommer finnas tillgänglig på projektets hemsida på vårdsamverkan. För vissa av de 
ingående produkterna är förberedelser för upphandling redan påbörjade (blodtrycksmätare och 
våg, del av upphandlingen Allmändiagnostik). Om en eller flera kommuner behöver senarelägga 
undertecknandet av samverkansavtalet är förslaget att de ingående produkterna upphandlas enligt 
föreslagen tidplan. För de kommuner som inte har möjlighet att underteckna avtalet innan 
annonsering för respektive upphandling innebär detta att de inte kommer kunna ta del av de 
specifika produkterna inom den aktuella upphandlingen. För dessa kommuner uppstår nästa 
möjlighet att delta vid avtalsslut och när en ny upphandling ska initieras.  

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-454/SURROGATE/Utredning%20V%c3%a4lf%c3%a4rdsteknik%20i%20samverkan-1.pdf
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Arbetssätt och medskick i det fortsatta arbetet 
• Nuvarande situation kring digitala hjälpmedel i Västra Götaland är ojämlik. Det finns exempel på 

kommuner som gjort stora investeringar och inte vill förlora den investering som gjorts. Det är 
viktigt att det i samarbetet finns en flexibilitet och möjlighet att i kravställning ta hänsyn till de 
olikheter som finns idag, exempelvis genom att kravställa öppna API:er för att möjliggöra 
integration mot befintliga plattformar och system. En del av detta är också att tydliggöra att det är 
möjligt för de som önskar att ha ett större produktutbud än vad som ingår i det gemensamma 
sortimentet. Precis som för hjälpmedelssortimentet i övrigt är det en möjlighet att välja att inte 
nyttja en eller flera produkter i sortimentet om huvudmannen inte ser behov av dessa. Vi vill också 
poängtera att en viktig del i det kommande arbetet är också att dra nytta av erfarenheter och 
kunskap från de huvudmän som kommit långt i arbetet med digitala hjälpmedel.  

• Det är viktigt att avtalsparterna ges möjligheter att påverka sortimentet och föreslå produkter till 
styr- och ledningsstrukturen. Specifikt har önskemål framkommit att beakta behov avseende 
stödjande kommunikationsprodukter som tydliggörande bildstöd och alternativa 
kommunikationsmetoder. Det är också viktigt att hitta goda arbetssätt för hur enskilda huvudmän 
kan delta i kravställningsarbetet om specifika funktioner och produkter. Detta är särskilt viktigt för 
produkter som har integrationer mot IT-system eller andra helhetslösningar som redan finns 
implementerade i verksamheterna. Avtalsparternas påverkan på sortimentet och kravställning görs 
med fördel via ansökningar till styr- och ledningsstrukturen samt genom de kommunala 
representanterna i redan existerande forum så som beredningsgrupper och Ledningsrådet, men 
även via forum som är under uppbyggnad så som hjälpmedelsforum för hälso och sjukvård 
respektive socialtjänst (inklusive LSS) och beredningsgrupper. Detta är i linje med hur strukturen 
och verksamheten fungerar idag samt den bild som utredningen har utpekat som bäst hantering 
även i framtiden. Information om hur detta går till och kommer fungera finns på 
samverkansfunktionens hemsida. 

• Många digitala hjälpmedel består av både hårdvara (exempelvis kameror och sensorer) och 
mjukvara (exempelvis system för övervakning, larmhantering, styrning av behörigheter med 
mera). Båda dessa delar behöver ingå i de tjänster som ställs till förfogande av 
Hjälpmedelscentralen. Den upphandlade utrustningen måste kännetecknas av flexibilitet, 
nytänkande och kunna tillhandahållas kontinuerligt för att möta brukarnas och verksamhetens 
behov som snabbt kan skifta. Dessa medskick är i linje med det som framkommit i utredningen 
och kommer delas med berörda parter. Den lösning som är föreslagen enligt utredningen är att de 
upphandlingar som görs kring uppkopplad utrustning också behöver innehålla upphandlingar av 
tillhörande tjänster (såsom portaler för administration), och att dessa ska vara valbara tillval för de 
avropande huvudmännen. 
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Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
– för en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med 
hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland 
 

Inledning  

Utredningen Välfärdsteknik i samverkan pågick mellan mars – december 2021. Resultaten från 

utredningen visar att invånarna får en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel inom vård och 

socialtjänst om regionen och kommunerna kan samarbeta kring att tillhandahålla detta. Vidare 

framkommer av utredningen att det finns en samsyn kring att en sådan samverkan kan ge en 

bättre användning av de gemensamma resurserna (exempelvis kopplat till upphandling, logistik 

och support). Det finns också ett brett stöd i regionen och bland kommunerna för den principiella 

modellen för hur en sådan samverkan ska fungera.  

Baserat på utredningen Välfärdsteknik i samverkan utvecklades ett förslag på samverkansavtal 

för digitala hjälpmedel som varit ute på remiss till Västra Götalandsregionen och de 49 

kommunerna i Västra Götaland under perioden 19 januari – 18 april 2022. Remissvaren visade 

att huvudmännen var positiva till att etablera en utökad samverkan i linje med det föreslagna 

avtalet. Detta dokument är det slutliga avtalet, vilket innehåller vissa mindre justeringar och 

förtydliganden utifrån de förslag som inkommit under remissperioden.  

 

Västra Götalands beskrivning av digitala hjälpmedel 

Begreppet digitala hjälpmedel är digital teknik som syftar till att  

a) bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som 

har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning, oavsett om den är individuellt 

utprovad eller inte.  

b) kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna 

användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning. Oavsett om den är individuellt utprovad eller 

inte 

Dessa avser både produkter med digitala komponenter som traditionellt brukar räknas som 

hjälpmedel och produkter som brukar definieras som välfärdsteknik. Alltså produkter med 

användning inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst. Gemensamt är att de används av 

invånaren i deras vardagsmiljö.  
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I Västra Götaland är vi överens om följande ramar för samarbetet: 

att  parternas uttalade avsikt är att med förtroende och tillit utveckla en modell för 

samverkan kring digitala hjälpmedel i Västra Götaland 

 

att det sortiment av digitala hjälpmedel som tillhandahålls ska utgå från invånarens 

behov inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst1 

att  samverkan kring en modell för ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel 

ska...  

... ske med utgångspunkt i individens behov  

... bidra till en jämlik tillgång till digitala hjälpmedel i Västra Götaland 

… bidra till att främja en sömlös övergång av vård för individen mellan olika 

huvudmän 

... skapa ett tydligt mervärde för både kommunerna och regionen över tid 

... bidra till en effektiv användning av de gemensamma resurserna 

... understödja pågående strukturomvandling, exempelvis mot nära vård  

... bygga på välfungerande befintliga strukturer i möjligaste mån 

... vara långsiktigt och varaktigt över tid 

... präglas av kontinuerliga förbättringar 

 

att nyttjandet av det upphandlande sortiment som tas fram inom samarbetet kan 

påbörjas stegvis – där ambitionen bör vara att samtliga huvudmän nyttjar 

samarbetet i så hög utsträckning som möjligt inom en femårsperiod 

 

För att samarbetet ska kunna realiseras behöver uppdragen för olika aktörer 

förtydligas. Därför är vi i Västra Götaland överens om 
 

att uppdra åt Hjälpmedelscentralen att tillhandahålla digitala hjälpmedel till 

regionen och de 49 kommunerna enligt utredningens definierade modell (Bilaga 

2) 

  
att sortimentet av digitala hjälpmedel ska kompletteras löpande med nya 

produktkategorier enligt en överenskommen plan (som uppdateras löpande 

utifrån framkomna behov. Planen för utrullning av nya produkter och 

beskrivning av processen för hur uppdatering av planen går till finns tillgänglig 

på hemsidan för styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel)  

 

 
1 Enligt Socialstyrelsens termbank: Med socialtjänst avses i första hand den verksamhet som regleras 

genom bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga, LVU, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM och lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt personlig assistans som utförs med 

assistansersättning som regleras i 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110). 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c3ba634d-3015-4faf-a9aa-882bbef1641c?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c3ba634d-3015-4faf-a9aa-882bbef1641c?a=false&guest=true


Samverkansavtal Digitala hjälpmedel 

 

 

att  digitala hjälpmedel ska kunna hyras och/eller köpas i linje med de processer, 

rutiner och prissättningsmodeller som gäller för Hjälpmedelscentralens övriga 

sortiment  
  
att befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel skall användas även för detta 

utökade uppdrag. Detta inkluderar exempelvis beslut avseende avtal och 

överenskommelser, handbok, produktsortiment, kostnadsansvar och riktlinjer 

samt säker informationshantering i linje med rådande lagstiftning. En tillitsfull 

förankringsprocess är en viktig del av styr- och ledningsstrukturens ansvar. 

Övergripande politiska ställningstagande avseende digitala hjälpmedel ska 

fattas i det politiska samrådsorganet mellan VästKoms och Västra 

Götalandsregionens politiska ledningar (SRO). Aktuella uppdragsbeskrivningar 

för styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel finns på följande länkar:  

 - Tjänstemannanivå: Ledningsråd Medicintekniska produkter   

 - Politisk nivå: Politiskt samrådsorgan (SRO) 

 

att uppdra åt befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel att säkerställa en 

ändamålsenlig organisation och kompetens för att omhänderta det utökade 

uppdraget 

 

att  uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att ta fram de 

avtal/överenskommelser som krävs för att rymma det utökade ansvarsområdet 

samt att hantera verkställighet inom dessa avtal/överenskommelser, inklusive 

att säkra att hjälpmedel som enbart används inom ramen för socialtjänstens 

verksamhetsområden ryms i dessa avtal. Tills dess att nya 

avtal/överenskommelser finns på plats ska arbetet inledas med produkter vilka 

anses rymmas inom befintliga avtal. 

 

att uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att detta samverkansavtal 

följs upp avseende kvalitet och ekonomi enligt en uppföljningsplan som ska tas 

fram och finnas tillgänglig på hemsidan för styr- och ledningsstrukturen för 

hjälpmedel.   

 

För att detta uppdrag ska kunna genomföras och befintlig organisation utökas krävs en 

initial investering, därför är vi i Västra Götaland överens om 
 

att  gemensamt finansiera de kostnader som uppstår vid etablering av en gemensam 

struktur för att tillhandahålla digitala hjälpmedel. Denna investering kommer att 

användas för lönekostnader exempelvis till arbetsledning, produktkonsultenter, 

upphandlare, tekniker, utbildare och supportpersonal samt produktkostnader för 

inköp av hjälpmedel och utrustning samt för etablering av test och 

demonstrationsmiljöer under perioden 2022 – 2025. Denna typ av finansiering 

är en engångsfinansiering. 

 

att kostnaderna för investeringen uppskattas till 34 miljoner kronor och fördelas 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/ledningsrad-medicintekniska-produkter/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/ledningsrad-medicintekniska-produkter/
https://www.vardsamverkan.se/organisation/samradsorganet-sro/
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enligt följande:  

... kommunerna i Västra Götaland betalar 10 kronor per invånare  

... Västra Götalandsregionen betalar 10 kronor per invånare  

Västra Götalandsregionen fakturerar dessa kostnader efter underskrivet avtal 

har inkommit 

 

att ansvarig organisation i samband med kalenderårets avslut sammanställer en 

redovisning av hur medlen använts för påseende av samtliga deltagande 

huvudmän.  

 

att Styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel beslutar om den ekonomiska 

hanteringen både i det fall den initiala investeringen skulle visa sig vara 

otillräcklig eller om finansiella medel återstår. Om investeringen visar sig vara 

otillräcklig ska detta i första hand hanteras i linje med befintliga finansiella 

specifikationer för Hjälpmedelsverksamheten. Eventuella finansiella medel som 

återstår 2025-06-30 ska i första hand återinvesteras i det gemensamma 

samarbetet kring digitala hjälpmedel. 

  

Giltighet: 
Detta samverkansavtal gäller tre år från tecknande.  

Tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal som inte kan lösas inom ramen för styr- och 

ledningsstrukturen för hjälpmedel ska avgöras av svensk allmän domstol med Göteborgs 

tingsrätt som första instans.  
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Detta samarbetsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka huvudmannen och 

utföraren tagit var sitt.  

 

Ort och datum   Ort och datum  

 

 

För xxx kommun   För Västra Götalandsregionen  

 

 

Behörig befattningshavare   Behörig befattningshavare  

 

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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Resultatet av undersökningen "Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?" 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna        

Sammanfattning  

Socialstyrelsen genomför varje år brukarundersökningen Vad tycker de äldre 

om äldreomsorgen. I juni kom resultaten för 2022 och i bifogade bildspel 

redovisas resultaten övergripande för hemtjänsten och särskilt boende för 

äldre. 

För Falköpings del ligger resultaten för hemtjänsten bättre än 

riksgenomsnittet inom samtliga områden som undersökningen omfattar. 

Resultaten för äldreboende är mer varierande. I huvudsak ligger reultaten på 

samma nivå som riksgenomsnittet, men inom området aktiviteter och 

möjlighet att komma utomhus har verksamheten sämre betyg än 

riksgenomsnittet och resultatet har försämrats sedan tidigare år.      

Bakgrund 

Socialstyrelsen genomför varje år brukarundersökningen Vad tycker de äldre 

om äldreomsorgen. Undersökningen är en enkätundersökning som skickas 

till samtliga brukare som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende för 

äldre. Årets enkät skickades ut i januari och svarstiden pågick till mars.  

I riket är årets resultat oförändrat eller något försämrat jämfört med 2020. 

Resultaten är generellt sätt något sämre för särskilt boende än för 

hemtjänsten. Det beror i huvudsak på att personer som bor på äldreboende  

har en sämre hälsa och är därmed mindre nöjda med sin livssituation än de 

som bor i ordinärt boende. Falköpings resultat har i det här avseendet 

överensstämmande med riket.  

Inom hemtjänsten svarade 374 personer, vilket är 59,6 % av brukarna. Inom 

äldreboende svarade 116 personer, vilket är 42,3 %. 

För hemtjänsten har Falköping bara ett resultat för hela verksamheten. När 

det gäller äldreboende finns ett övergripande resultat samt reslutat för varje 

boende, utom Elvagården och Frökindsgården som har för få svarande och 

därmed inte egna resultat. 
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Inom hemtjänsten har Falköpings kommun bättre resultat är riksgenomsnittet 

och snittet för Västra Götaland inom alla områden. Det sammanfattande 

omdömet är att 89 % av nöjda med hjälpen från hemtjänsten i Faököping 

jämfört med 86 % i genomsnitt för riket. Extra bra resultat finns inom 

områdena hjälpens utförande samt trygghet, förtroende och tillgänglighet. 

När det gäller hjälpens utförande ligger Falköpings resultat 5-10 % över 

riksgenomsnittet.  

När det gäller äldreboenden är den sammanfattande bedömningen att 78% 

nöjda med vården på boendet. Det är samma resultat som riksgenomsnittet.  

Falköping har goda resultat gällande boendemiljö och mat och måltidsmiljö. 

När det gäller hjälpens utförande, bemötande, trygghet och förtroende samt 

tillgänglighet har Falköping ungefär samma resultat som riket. Inom 

områden aktiviteter och möjlighet att komma utomhus har Falköping sämre 

resultat än riksgenomsnittet och resultaten har dessutom försämrats sedan 

tidigare år. Resultatet på frågan hur tryggt det känns att bo på äldreboende är 

dock bättre än riksgenomsnittet och reultatet har färbättrats med 7 

procentenheter, vilket är mycket positivt.  

Bäst resultat får verksamheterna inom området bemötande, där 96 % av 

brukarna inom hemtjänsten och 92 % av de boende på äldreboenden är nöjda 

med bemötandet de får av verksamheten. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen använder resultaten av brukarundersökningen för 

verksamhetsutveckling.  

När det gäller hemtjänsten gör förvaltningen bedömningen att inga insatser 

behöver göras. Förvaltningen behöver dock göra insaster för att förbättra 

resultatet för aktiviteter och möjlighet att komma utomhus.  

Varje verksamhet har också i uppdrag att gå igenom sina egna resultat och 

planera för egna förbättringar, eftersom de inte har samma 

utvecklingsområden utan olika styrkor och förbättringsområden. Vilka 

insatser som genomförs kan därför skilja sig åt mellan olika boenden.  

Finansiering 

Brukarundersökningen innebär inga ekonomiska konsekvenser för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Bildspel Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, 2022, resultat hemtjänsten 

Bildspel Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, 2022, resultat särskilt 

boende       

Beslutet ska skickas till 

Akt 

Eva Olofsson, biträdande socialchef 

 

 

Eva Olofsson 

Biträdande Socialchef 
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Resultatet av undersökningen "Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?" 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.       

Sammanfattning 

Socialstyrelsen genomför varje år brukarundersökningen Vad tycker de äldre 

om äldreomsorgen. I juni kom resultaten för 2022 och i bifogade bildspel 

redovisas resultaten övergripande för hemtjänsten och särskilt boende för 

äldre. 

För Falköpings del ligger resultaten för hemtjänsten bättre än 

riksgenomsnittet inom samtliga områden som undersökningen omfattar. 

Resultaten för äldreboende är mer varierande. I huvudsak ligger resultaten på 

samma nivå som riksgenomsnittet, men inom området aktiviteter och 

möjlighet att komma utomhus har verksamheten sämre betyg än 

riksgenomsnittet och resultatet har försämrats sedan tidigare år.      

Bakgrund 

Socialstyrelsen genomför varje år brukarundersökningen Vad tycker de äldre 

om äldreomsorgen. Undersökningen är en enkätundersökning som skickas 

till samtliga brukare som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende för 

äldre. Årets enkät skickades ut i januari och svarstiden pågick till mars.  

I riket är årets resultat oförändrat eller något försämrat jämfört med 2020. 

Resultaten är generellt sätt något sämre för särskilt boende än för 

hemtjänsten. Det beror i huvudsak på att personer som bor på äldreboende  

har en sämre hälsa och är därmed mindre nöjda med sin livssituation än de 

som bor i ordinärt boende. Falköpings resultat har i det här avseendet 

överensstämmande med riket.  

Inom hemtjänsten svarade 374 personer, vilket är 59,6 % av brukarna. Inom 

äldreboende svarade 116 personer, vilket är 42,3 %. 

För hemtjänsten har Falköping bara ett resultat för hela verksamheten. När 

det gäller äldreboende finns ett övergripande resultat samt resultat för varje 

boende, utom Elvagården och Frökindsgården som har för få svarande och 

därmed inte egna resultat. 

Inom hemtjänsten har Falköpings kommun bättre resultat är riksgenomsnittet 

och snittet för Västra Götaland inom alla områden. Det sammanfattande 

omdömet är att 89 % av nöjda med hjälpen från hemtjänsten i Falköping 

jämfört med 86 % i genomsnitt för riket. Extra bra resultat finns inom 

områdena hjälpens utförande samt trygghet, förtroende och tillgänglighet. 

När det gäller hjälpens utförande ligger Falköpings resultat 5-10 % över 

riksgenomsnittet.  
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När det gäller äldreboenden är den sammanfattande bedömningen att 78% 

nöjda med vården på boendet. Det är samma resultat som riksgenomsnittet.  

Falköping har goda resultat gällande boendemiljö och mat och måltidsmiljö. 

När det gäller hjälpens utförande, bemötande, trygghet och förtroende samt 

tillgänglighet har Falköping ungefär samma resultat som riket. Inom 

områden aktiviteter och möjlighet att komma utomhus har Falköping sämre 

resultat än riksgenomsnittet och resultaten har dessutom försämrats sedan 

tidigare år. Resultatet på frågan hur tryggt det känns att bo på äldreboende är 

dock bättre än riksgenomsnittet och resultatet har förbättrats med 7 

procentenheter, vilket är mycket positivt.  

Bäst resultat får verksamheterna inom området bemötande, där 96 % av 

brukarna inom hemtjänsten och 92 % av de boende på äldreboenden är nöjda 

med bemötandet de får av verksamheten. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen använder resultaten av brukarundersökningen för 

verksamhetsutveckling.  

När det gäller hemtjänsten gör förvaltningen bedömningen att inga insatser 

behöver göras. Förvaltningen behöver dock göra insatser för att förbättra 

resultatet för aktiviteter och möjlighet att komma utomhus.  

Varje verksamhet har också i uppdrag att gå igenom sina egna resultat och 

planera för egna förbättringar, eftersom de inte har samma 

utvecklingsområden utan olika styrkor och förbättringsområden. Vilka 

insatser som genomförs kan därför skilja sig åt mellan olika boenden.  

Finansiering 

Brukarundersökningen innebär inga ekonomiska konsekvenser för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-08-15 

Bildspel Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, 2022, resultat hemtjänsten 

Bildspel Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, 2022, resultat särskilt 

boende       
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Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022

Resultat för Falköping
Särskilt boende



Resultaten för er kommun

Det här är en sammanställning av några av er kommuns 

resultat från undersökningen.

Först visas några bakgrundsfrågor som beskriver deltagarna. I 

resultatredovisningen visas först frågan om den 

sammantagna nöjdheten fördelat på kön, vem som svarat 

och regiform. Därefter presenteras era resultat jämfört med 

ert län och riket. I sista delen presenteras era resultat för i år 

jämfört med era resultat två tidigare år (2020 och 2019). 

Enkäten och mer information om undersökningen finns på:

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-

jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-

aldreomsorgen/

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 2

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/


Information om årets deltagare



Hur många svarade?

Totalt svarade 29 626 personer på årets enkät för äldre 

inom särskilt boende, vilket är 43,4% av de tillfrågade.

I Falköping svarade 116 personer, vilket är 42,3% av de 

tillfrågade.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 4



Vilka var kommunens deltagare?

28%

72%

Män

Kvinnor

4%

27%

56%

13%

65-74 år

75-84 år

85-94 år

95 år eller äldre

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 5



Hur bedömer deltagarna sin hälsa 

och rörlighet?

Hur bedömer du ditt 

allmänna hälsotillstånd?
Hur är din rörlighet 

inomhus?

34%

34%

32%

Mycket gott/ganska gott

Någorlunda

Ganska dåligt/Mycket dåligt

17%

38%

45%

Jag förflyttar mig

själv utan

svårigheter

Jag har vissa

svårigheter att

förflytta mig själv

Jag har stora

svårigheter eller kan

inte alls förflytta mig

själv

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 6



Besväras deltagarna av ängslan/oro/ 

ångest eller av ensamhet ?

Har du besvär av ängslan, oro 

eller ångest?

Händer det att du 

besväras av ensamhet?

43%

47%

10%

Nej

Ja, lätta besvär

Ja, svåra besvär

27%

46%

27%

Nej

Ja, då och då

Ja, ofta

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 7



Resultatöversikt år 2022



Andel positiva svar

Resultaten som redovisas här är de sammanslagna 

andelarna positiva svar per fråga. De positiva 

svarsalternativen är vanligtvis två på varje fråga t. ex. 

”Mycket bra” och ”Ganska bra”.

För närmare redovisning av vilka svarsalternativ som klassas 

som positiva, se ”Tabellbilagan” som ligger under 

”Tillhörande dokument och bilagor” under ”Resultat 2022” 

på:

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-

jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-

om-aldreomsorgen/

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 9

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/


Sammantagen nöjdhet



Hur nöjd eller missnöjd är du 

sammantaget med ditt äldreboende? 
Positiva svar = Mycket nöjd eller Ganska nöjd

Andel positiva svar i kommunen

78

För få svarande

74

82

75

84

78

0 20 40 60 80 100

Procent

Totalt

Män

Kvinnor

Svarande är den äldre själv eller 
ihop med någon

Svarande är någon annan än den
äldre

Enskild regi

Offentlig regi

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 11



Kommunen jämfört med länet och riket



Boendemiljö
Positiva svar = Ja

Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

61

65

77

84

67

63

72

86

66

61

71

87

0 20 40 60 80 100

Procent
Riket Västra Götalands län Falköping

Fick du plats på det äldreboende du 
ville bo på?
Ja

Trivs du med ditt rum eller lägenhet?
Ja

Är det trivsamt i de gemensamma 
utrymmena? 
Ja

Är det trivsamt utomhus runt ditt 
boende?
Ja

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 13



Mat och måltidsmiljö
Positiva svar = Mycket bra eller Ganska bra och Ja, alltid eller Oftast

Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

67

77

67

72

66

71

0 20 40 60 80 100

ProcentRiket Västra Götalands län Falköping

Hur brukar maten smaka?
Mycket bra / Ganska bra 

Upplever du att måltiderna på ditt 
äldreboende är en trevlig stund på 
dagen?
Ja, alltid / Oftast 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 14



Aktiviteter och möjlighet att 

komma utomhus
Positiva svar = Mycket nöjd/bra eller Ganska nöjd/bra och Mer än 

tidigare eller Ingen skillnad mot tidigare

Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

32

49

47

43

55

54

44

54

54

0 20 40 60 80 100

ProcentRiket Västra Götalands län Falköping

Hur nöjd eller missnöjd är du med de 
aktiviteter som erbjuds på ditt 
äldreboende?
Mycket nöjd / Ganska nöjd 

Är möjligheterna att komma utomhus 
bra eller dåliga? 
Mycket bra / Ganska bra 

Hur ofta har du under coronapandemin 
varit utomhus jämfört med tidigare?
Mer än tidigare/Ingen skillnad mot 

tidigare

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 15



Hjälpens utförande
Positiva svar = Ja, alltid eller Oftast

Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

58

46

70

58

47

69

57

45

69

0 20 40 60 80 100

Procent
Riket Västra Götalands län Falköping

Brukar personalen ha tillräckligt med tid 
för att kunna utföra sitt arbete hos dig?
Ja, alltid / Oftast 

Brukar personalen meddela dig i 
förväg om tillfälliga förändringar? T.ex. 
byte av personal, ändringar av olika 
aktiviteter etc.
Ja, alltid / Oftast 

Brukar du kunna påverka vid vilka tider 
du får hjälp? T.ex. tid för att 
duscha/bada, gå och lägga dig etc.
Ja, alltid / Oftast 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 16



Bemötande
Positiva svar = Ja, alltid eller Oftast

Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

79

92

78

92

77

92

0 20 40 60 80 100

ProcentRiket Västra Götalands län Falköping

Brukar personalen bemöta dig på ett 
bra sätt?
Ja, alltid / Oftast 

Brukar personalen ta hänsyn till dina 
åsikter och önskemål om hur hjälpen 
ska utföras?
Ja, alltid / Oftast 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 17



Trygghet och förtroende
Positiva svar = Mycket tryggt eller Ganska tryggt och Ja, för alla eller Ja, 

för flertalet

Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

80

88

81

86

81

86
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Procent
Riket Västra Götalands län Falköping

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo 
på ditt äldreboende?
Mycket tryggt / Ganska tryggt 

Känner du förtroende för personalen 
på ditt äldreboende?
Ja, för alla i personalen / Ja, för flertalet i 

personalen 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 18



Ensamhet
Positiva svar = Nej och Mindre än tidigare eller Ingen skillnad mot 

tidigare 

Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

60

27

56

30

59

30
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Procent
Riket Västra Götalands län Falköping

I vilken utsträckning har du under 
coronapandemin besvärats av 
ensamhet jämfört med tidigare?
Mindre än tidigare/Ingen skillnad mot 

tidigare

Händer det att du besväras av 
ensamhet? 
Nej 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 19



Tillgänglighet
Positiva svar = Mycket lätt eller Ganska lätt

Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

82

43

66

79

44

67

78

45

69
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Procent
Riket Västra Götalands län Falköping

Hur lätt eller svårt är det att få träffa 
sjuksköterska vid behov? 
Mycket lätt / Ganska lätt  

Hur lätt eller svårt är det att få träffa 
läkare vid behov? 
Mycket lätt / Ganska lätt  

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt 
med personalen på ditt äldreboende, 
vid behov?
Mycket lätt / Ganska lätt  

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 20



Hjälpen i sin helhet och synpunkter
Positiva svar = Mycket nöjd eller Ganska nöjd och Ja

Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

40

78

44

78

43

77

0 20 40 60 80 100

Procent
Riket Västra Götalands län Falköping

Hur nöjd eller missnöjd är du 
sammantaget med ditt äldreboende?
Mycket nöjd / Ganska nöjd 

Vet du vart du ska vända dig om du vill 
framföra synpunkter eller klagomål på 
äldreboendet?
Ja

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 21



Kommunen – jämförelser mellan åren 2019, 2020 

och 2022



Boende- och måltidsmiljö
Positiva svar = Ja, Mycket bra och Ganska bra samt Ja, alltid och Oftast 

Andel positiva svar i kommunen – jämfört med tidigare år

Andel positiva svar i stadsdelen

67

77

65

77
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75

66

73

72

78

66

76
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2019

2020

2022

Trivs du med ditt rum eller lägenhet?

Ja

Är det trivsamt i de gemensamma 

utrymmena?

Ja

Hur brukar maten smaka?

Mycket bra / Ganska bra

Upplever du att måltiderna på ditt

äldreboende är en trevlig stund på dagen?

Ja, alltid / Oftast

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 23



Aktiviteter och komma utomhus
Positiva svar = Mycket nöjd och Ganska nöjd samt Mycket bra och Ganska bra 

Andel positiva svar i kommunen – jämfört med tidigare år

Andel positiva svar i stadsdelen

Hur nöjd eller missnöjd är du med de

aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende?

Mycket nöjd / Ganska nöjd

Är möjligheterna att komma utomhus 

bra eller dåliga?

Mycket bra / Ganska bra

49
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64
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Hur nöjd eller missnöjd är du med de

aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende?

Mycket nöjd / Ganska nöjd

Är möjligheterna att komma utomhus 

bra eller dåliga?

Mycket bra / Ganska bra

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 24



Hjälpens utförande
Positiva svar = Ja, alltid och Oftast

Andel positiva svar i kommunen – jämfört med tidigare år

58

46

70

65

62

77

65

58

76
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Procent

2019

2020

2022

Brukar personalen ha tillräckligt med tid

för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen meddela dig i förväg

om tillfälliga förändringar?

Ja, alltid / Oftast

Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får 

hjälp?

Ja, alltid / Oftast

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 25



Bemötande
Positiva svar = Ja, alltid och Oftast
Andel positiva svar i kommunen - jämfört med tidigare år

79

92

82

94

82

94
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Procent
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Brukar personalen bemöta dig

på ett bra sätt?

Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen ta hänsyn till dina

åsikter och önskemål om hur hjälpen

ska utföras?

Ja, alltid / Oftast

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 26



Trygghet, tillgänglighet och 

sammantagen nöjdhet 
Positiva svar = Mycket tryggt/lätt/nöjd eller Ganska tryggt/lätt/nöjd och Ja, 

för alla eller Ja, för flertalet 

Andel positiva svar i kommunen – jämfört med tidigare år

78

82

80

88

76

85

91
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83

88

85

89
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Procent
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Hur tryggt eller otryggt känns det att 

bo på ditt äldreboende?

Mycket tryggt / Ganska tryggt

Känner du förtroende för personalen

på ditt äldreboende?

Ja, för alla / Ja, för flertalet

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt

med personal på boendet vid behov?

Mycket lätt / Ganska lätt

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget 

med ditt äldreboende?

Mycket nöjd / Ganska nöjd

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 27



Om undersökningen



Om undersökningen ”Vad tycker de 

äldre om äldreomsorgen?” 2022

Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning 

om sin äldreomsorg. Resultaten används för jämförelser och som 

underlag för utveckling och förbättring av omsorgen om de äldre. 

Personer, 65 år och äldre, som den 30 september 2021 hade 

hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att 

besvara en enkät. 

Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av 

matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade 

beslut om korttidsboende ingick inte i undersökningen.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 29



Mer om undersökningen ”Vad tycker de 

äldre om äldreomsorgen?” 2022

Undersökningen genomfördes från mitten av januari och sista 

svarsdag var den 20 mars 2022.

Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data och de 

analyser som finns i rapporter och presentationsmaterial. 

Institutet för kvalitetsindikatorer AB har genomfört 

datainsamlingen på uppdrag av Socialstyrelsen.

På www.socialstyrelsen.se finns mer att läsa om de nationella 

resultaten. Resultat finns också redovisade, i Excelfiler samt i ett 

webbverktyg, per län och stadsdel/kommun samt för 

verksamheter med minst 7 svarande.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 30

http://www.socialstyrelsen.se/


Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se



Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022

Resultat för Falköping
Hemtjänst



Resultaten för er kommun
Det här är en sammanställning av några av er kommuns 

resultat från undersökningen.

Först visas några bakgrundsfrågor som beskriver deltagarna. I 

resultatredovisningen visas först frågan om den sammantagna 

nöjdheten och om man avstått insatser p.g.a. 

coronapandemin, fördelat på kön och regiform. Därefter 

presenteras era resultat jämfört med ert län och riket. I sista 

delen presenteras era resultat för i år jämfört med era resultat 

två tidigare år (2020 och 2019). 

Enkäten och mer information om undersökningen finns på:

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-

jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-

aldreomsorgen/

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 2

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/


Information om årets deltagare



Hur många svarade?

Totalt svarade 81 902 personer på årets enkät för äldre 

med hemtjänst, vilket är 58,6% av de tillfrågade.

I Falköping svarade 374 personer, vilket är 59,6% av de 

tillfrågade.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 4



Vilka var kommunens deltagare? 

38%

62%

Män

Kvinnor

9%

36%
50%

5%

65-74 år

75-84 år

85-94 år

95 år eller äldre

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 5



Hur bedömer deltagarna sin hälsa 

och rörlighet?

Hur bedömer du ditt 

allmänna hälsotillstånd?
Hur är din rörlighet 

inomhus?

38%

46%

16%
Mycket

gott/ganska gott

Någorlunda

Ganska

dåligt/Mycket

dåligt

34%

45%

21% Jag förflyttar mig

själv utan

svårigheter

Jag har vissa

svårigheter att

förflytta mig själv

Jag har stora

svårigheter eller

kan inte alls

förflytta mig själv

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 6



Besväras deltagarna av ängslan/oro/ 

ångest eller av ensamhet ?

Har du besvär av ängslan, oro 

eller ångest?

Händer det att du 

besväras av ensamhet?

57%

39%

4%

Nej

Ja, lätta besvär

Ja, svåra besvär

48%

42%

10%

Nej

Ja, då och då

Ja, ofta

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 7



Resultatöversikt år 2022



Andel positiva svar

Resultaten som redovisas här är de sammanslagna 

andelarna positiva svar per fråga. De positiva 

svarsalternativen är vanligtvis två på varje fråga t. ex. 

”Mycket bra” och ”Ganska bra”.

För närmare redovisning av vilka svarsalternativ som klassas 

som positiva, se ”Tabellbilagan” som ligger under 

”Tillhörande dokument och bilagor” under ”Resultat 2022” 

på:

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-

jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-

om-aldreomsorgen/

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 9

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/


Sammantagen nöjdhet och de som inte avstått 

från insatser p.g.a. coronapandemin



Hur nöjd eller missnöjd är du samman-

taget med den hemtjänst du har? 
Positiva svar = Mycket nöjd eller Ganska nöjd

Andel positiva svar i kommunen
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Män

Kvinnor

Svarande är den äldre själv eller 
ihop med någon

Svarande är någon annan än den
äldre

Enskild regi

Offentlig regi

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 11



Har du under någon period avstått 

från någon av dina hemtjänstinsatser 

p.g.a. coronapandemin? 
Positiva svar = Nej

Andel positiva svar i kommunen

88
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Totalt

Män

Kvinnor

Enskild regi

Offentlig regi

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 12



Kommunen jämfört med länet och riket



Kontakter med kommunen
Positiva svar = Ja

Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

68

76

76

61

48

72

62

53

71

0 20 40 60 80 100

Procent
Riket Västra Götalands län Falköping

Vet du vart du ska vända dig om du 
vill framföra synpunkter eller klagomål 
på hemtjänsten?
Ja

Är handläggarens beslut anpassat 
efter dina behov?
Ja

Fick du välja utförare av 
hemtjänsten? Med utförare menar vi 
kommunal hemtjänst eller olika 
företag och organisationer.
Ja

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 14



Hjälpens utförande
Positiva svar = Mycket bra eller Ganska bra och Ja, alltid eller Oftast

Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

71

81

86

89

61

79

80

83

61

79

81

84

0 20 40 60 80 100

Procent
Riket Västra Götalands län Falköping

Brukar personalen komma på avtalad 
tid?
Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen ha tillräckligt med tid 
för att kunna utföra sitt arbete hos dig?
Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen meddela dig i 
förväg om tillfälliga förändringar? T.ex. 
byte av tid/dag, förseningar, 
personaländringar etc. 
Ja, alltid / Oftast

Hur tycker du personalen utför sina 
arbetsuppgifter?
Mycket bra / Ganska bra

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 15



Bemötande och inflytande 
Positiva svar = Ja, alltid eller Oftast 

Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

90

63

96

84

50

96

84

52

96

0 20 40 60 80 100

Procent
Riket Västra Götalands län Falköping

Brukar du kunna påverka vid vilka 
tider personalen kommer?
Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen bemöta dig på ett 
bra sätt?
Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen ta hänsyn till dina 

åsikter och önskemål om hur hjälpen 

skall utföras?
Ja, alltid / Oftast

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 16



Trygghet, förtroende och 

tillgänglighet
Positiva svar = Mycket tryggt/lätt eller Ganska tryggt/lätt och Ja, för 

alla eller Ja, för flertalet 

Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

81

91

87

73

88

85

74

87

85
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Procent
Riket Västra Götalands län Falköping

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt 
med hemtjänstpersonalen vid behov?
Mycket lätt / Ganska lätt

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo 
hemma med stöd från hemtjänsten?
Mycket tryggt / Ganska tryggt

Känner du förtroende för personalen 
som kommer hem till dig?
Ja, för alla / Ja, för flertalet

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 17



Ensamhet
Positiva svar = Nej och Mindre än tidigare eller Ingen skillnad mot tidigare

Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

69

48

68

44

68

45

0 20 40 60 80 100

Procent
Riket Västra Götalands län Falköping

I vilken utsträckning har du under 
coronapandemin besvärats av 
ensamhet jämfört med tidigare?
Mindre än tidigare / Ingen skillnad mot 

tidigare

Händer det att du besväras av 
ensamhet
Nej

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 18



Hemtjänsten i sin helhet och avstått 

från insatser p.g.a. coronapandemin
Positiva svar = Mycket nöjd eller Ganska nöjd och Nej

Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

87

89

85

86

86

86

0 20 40 60 80 100

Procent
Riket Västra Götalands län Falköping

Hur nöjd eller missnöjd är du 
sammantaget med den hemtjänst 
du har? 
Mycket nöjd / Ganska nöjd

Har du under någon period avstått 
från någon av dina hemtjänstinsatser 
på grund av coronapandemin?
Nej

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 19



Några jämförelser av resultaten för kommunen 

åren 2019, 2020 och 2022 



Hjälpens utförande
Positiva svar = Mycket bra eller Ganska bra och Ja, alltid eller Oftast 

Andel positiva svar i kommunen - jämfört med tidigare år

71

81

86

89

73

84

92

95

71

83

88

90
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Procent

2019
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2022

Brukar personalen komma på avtalad 

tid?

Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen meddela dig i 

förväg om tillfälliga förändringar?

Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen ha tillräckligt med tid 

för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

Ja, alltid / Oftast

Hur tycker du att personalen utför sina 

arbetsuppgifter?

Mycket bra /Ganska bra

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 21



Bemötande och inflytande
Positiva svar = Ja, alltid och Oftast

Andel positiva svar i kommunen - jämfört med tidigare år

90

63

96

89

66

98

91

63

97

0 20 40 60 80 100
Procent

2019

2020

2022

Brukar personalen bemöta dig på ett 

bra sätt?

Ja, alltid / Oftast

Brukar du kunna påverka vid vilka 

tider personalen kommer?

Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen ta hänsyn till dina 

åsikter och önskemål om hur hjälpen 

ska utföras?

Ja, alltid / Oftast

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 22



Trygghet, tillgänglighet och 

sammantagen nöjdhet 
Positiva svar = Mycket tryggt/lätt/nöjd eller Ganska tryggt/lätt/nöjd och Ja, 

för alla eller Ja, för flertalet 

Andel positiva svar i kommunen - jämfört med tidigare år

89

81

91

87

94

76

94

94

90

77

94

90

0 20 40 60 80 100

Procent

2019

2020

2022

Hur tryggt eller otryggt känns det att 

bo hemma med stöd från hemtjänsten?

Mycket tryggt / Ganska tryggt

Känner du förtroende för personalen

som kommer hem till dig?

Ja, för alla / Ja, för flertalet

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt

med hemtjänstpersonal vid behov?

Mycket lätt / Ganska lätt

Hur nöjd eller missnöjd är du 

sammantaget med den hemtjänst du 

har?

Mycket nöjd / Ganska nöjd

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 23



Om undersökningen



Om undersökningen ”Vad tycker de 

äldre om äldreomsorgen?” 2022

Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning 

om sin äldreomsorg. Resultaten används för jämförelser och som 

underlag för utveckling och förbättring av omsorgen om de äldre.

Personer, 65 år och äldre, som den 30 september 2021 hade 

hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att 

besvara en enkät.

Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av 

matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade 

beslut om korttidsboende ingick inte i undersökningen.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 25



Mer om undersökningen ”Vad tycker de 

äldre om äldreomsorgen?” 2022

Undersökningen genomfördes från mitten av januari och sista 

svarsdag var den 20 mars 2022.

Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data och de 

analyser som finns i rapporter och presentationsmaterial. 

Institutet för kvalitetsindikatorer AB har genomfört 

datainsamlingen på uppdrag av Socialstyrelsen.

På www.socialstyrelsen.se finns mer att läsa om de nationella 

resultaten. Resultat finns också redovisade, i Excelfiler samt i ett 

webbverktyg per län och stadsdel/kommun samt för 

verksamheter med minst 7 svarande.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 26

http://www.socialstyrelsen.se/


Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se
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Kompletterande svar till kommunrevisionen avseende 
Granskning av äldreomsorgen 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag och lämna 

nedanstående svar till revisionen avseende granskningen av 

äldreomsorgen.        

Sammanfattning  

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 

äldreomsorgen i Falköpings kommun. 

KPMG:s sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 

styrningen av äldreomsorgen bör stärkas och lämnande en rad förslag till 

nämnden. I förvaltningens tjänsteskrivelse lämnades några förslag som 

revisionen bedömer att nämnden inte svarat på. Revisionen begär därför en 

komplettering. Förvaltningen föreslår att frågorna hanterad i enlighet med 

den tidigare tjänsteskrivelsen, med några förtydliganden.       

Bakgrund 

KPMG: granskning av äldreomsorgen behandlades på Socialnämndens möte 

2022-04-27, § 36. I tjänsteskrivelsen från förvaltningen lämnades några 

förslag för nämnden att ta ställning till. 

Revisionen önskar nu att nämnden kompletterar med sitt ställningstagande 

gällande förvaltningens förslag till nämnden.  

KPGM rekommenderade att nämnden ska ta fram en utbildningsplan kopplat 

till arbetet med värdegrund. . Förvaltningen har i sin tjänsteskrivelse skrivit: 

Vill socialnämnden äga beslutet om den utbildningsplanen är det en 

nyordning som tidigare inte varit aktuell. 

Gällande rekommendationen säkerställa att genomföra regelbundna 

egenkontroller genomförs i syfte att minimera riskerna för bristande 

uppföljning och verkställighet av genomförandeplanerna inom ramen för 

IBIC metodstöd skriver förvaltningen: Om nämnden så önskar kan 

egenkontrollen rapporteras till nämnden, förslagsvis årligen inom ramen för 

internkontroll. 
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KPMG rekommenderade att nämndens ska säkerställa samt kontinuerligt 

följa upp att rutinerna för utbildning av vikarier och nyanställda efterlevs. 

Förvaltningen anger att såväl personalkontinuitetsutvecklingen samt att 

rutiner för utbildning av nyanställda följs är frågor som förvaltningen 

ständigt följer och om nämnden så önskar kan rapport även ske till nämnden. 

Revisionen anser att nämnden i sitt beslut inte tagit ställning till ovanstående 

förslag och begär därför att nämnden kompletterar med sitt ställningstagande 

senast 30 september 2022. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen föreslår att nämnden inte tar fram en specifik utbildningsplan 

för värdegrund och att förvaltningen även fortsatt äger frågan om utbildning 

till personal.  

Förvaltningen föreslår att granskning av genomförandeplaner läggs in som 

en kontrollpunkt som i nämndens internkontrollplan fr o m 2023 

När det gäller rutiner för utbildning av vikarier och nyanställda föreslår 

förvaltningen att det även fortsättningsvis är ett ansvar och beslut för 

förvaltningen, men att det rapporteras till nämnden under rubriken 

personalredovisning i nämndens verksamhetsredovisning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 

Begäran om komplettering       

Beslutet ska skickas till 

Kommunrevisionen  

 

 

 

 

Eva Olofsson 

Biträdande Socialchef 
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§ 255 Dnr 2022/00045  

Kompletterande svar till kommunrevisionen avseende 
Granskning av äldreomsorgen 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag och 

lämna nedanstående svar till revisionen avseende granskningen av 

äldreomsorgen.       

Deltar ej i beslut 

Roger Lundberg (S) deltar inte i beslutet.       

Sammanfattning 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 

äldreomsorgen i Falköpings kommun. 

KPMG:s sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 

styrningen av äldreomsorgen bör stärkas och lämnande en rad förslag till 

nämnden. I förvaltningens tjänsteskrivelse lämnades några förslag som 

revisionen bedömer att nämnden inte svarat på. Revisionen begär därför en 

komplettering. Förvaltningen föreslår att frågorna hanterad i enlighet med 

den tidigare tjänsteskrivelsen, med några förtydliganden.       

Bakgrund 

KPMG: granskning av äldreomsorgen behandlades på Socialnämndens möte 

2022-04-27, § 36. I tjänsteskrivelsen från förvaltningen lämnades några 

förslag för nämnden att ta ställning till. 

Revisionen önskar nu att nämnden kompletterar med sitt ställningstagande 

gällande förvaltningens förslag till nämnden.  

KPGM rekommenderade att nämnden ska ta fram en utbildningsplan kopplat 

till arbetet med värdegrund. . Förvaltningen har i sin tjänsteskrivelse skrivit: 

Vill socialnämnden äga beslutet om den utbildningsplanen är det en 

nyordning som tidigare inte varit aktuell. 

Gällande rekommendationen säkerställa att genomföra regelbundna 

egenkontroller genomförs i syfte att minimera riskerna för bristande 

uppföljning och verkställighet av genomförandeplanerna inom ramen för 

IBIC metodstöd skriver förvaltningen: Om nämnden så önskar kan 

egenkontrollen rapporteras till nämnden, förslagsvis årligen inom ramen för 

internkontroll. 

 

KPMG rekommenderade att nämndens ska säkerställa samt kontinuerligt 

följa upp att rutinerna för utbildning av vikarier och nyanställda efterlevs. 

Förvaltningen anger att såväl personalkontinuitetsutvecklingen samt att 

rutiner för utbildning av nyanställda följs är frågor som förvaltningen 

ständigt följer och om nämnden så önskar kan rapport även ske till nämnden. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Revisionen anser att nämnden i sitt beslut inte tagit ställning till ovanstående 

förslag och begär därför att nämnden kompletterar med sitt ställningstagande 

senast 30 september 2022. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen föreslår att nämnden inte tar fram en specifik utbildningsplan 

för värdegrund och att förvaltningen även fortsatt äger frågan om utbildning 

till personal.  

Förvaltningen föreslår att granskning av genomförandeplaner läggs in som 

en kontrollpunkt som i nämndens internkontrollplan fr o m 2023 

När det gäller rutiner för utbildning av vikarier och nyanställda föreslår 

förvaltningen att det även fortsättningsvis är ett ansvar och beslut för 

förvaltningen, men att det rapporteras till nämnden under rubriken 

personalredovisning i nämndens verksamhetsredovisning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-08-15 

Checklista barnkonventionen 

Begäran om komplettering       

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            
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§ 257 Dnr 2022/00063  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2 – 2022  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Socialnämnden föreslås besluta att godkänna rapporteringen av ej 

verkställda gynnande beslut för kvartal 2, perioden 2022-04-01 till och 

med 2022-06-30. 

2 Socialnämnden föreslås besluta att överlämna rapporten till 

kommunfullmäktige och kommunrevisionen.       

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. 

Under kvartal 2 2022 har Socialnämnden 16 beslut som inte verkställts inom 

tre månader från beslutsdatum. Tre av dessa har verkställt under kvartal 2. 

Huvuddelen av de ej verkställda besluten avser gruppbostad enligt 9 § 9 

LSS, där skälet att ej verkställa är brist på plats och daglig verksamhet enligt 

9 §10 LSS, där skälet att ej verkställa ligger hos den enskilde.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-08-02 

Ej verkställda beslut – sammanställning kvartal 2 - 2022       

  
 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden      
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Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2, 2022 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda 

gynnande beslut för kvartal 2, perioden 2022-04-01 till och med 2022-

06-30. 

2 Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till 

kommunfullmäktige och kommunrevisionen.        

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. 

Under kvartal 2 2022 har Socialnämnden 16 beslut som inte verkställts inom 

tre månader från beslutsdatum. Tre av dessa har verkställt under kvartal 2. 

Huvuddelen av de ej verkställda besluten avser gruppbostad enligt 9 § 9 

LSS, där skälet att ej verkställa är brist på plats och daglig verksamhet enligt 

9 §10 LSS, där skälet att ej verkställa ligger hos den enskilde.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2022-08-02 

Ej verkställda beslut – sammanställning kvartal 2 - 2022       

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  

Kommunrevisionen 

 

 

 

Eva Olofsson 

Biträdande socialchef 

 



 

 

 

Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 2, 2022 
 

Kön  Område 
och insats 

Besluts-
datum 

Av-
brott 

 Erbju
dande 

 Verk-
ställt 

Av-
slutad 

 Huvudskäl till ej 
verkställt beslut 

Förtydligande 

Man  SoL IFO - 

Kontaktfamilj 

210303   210510     Hos kommunen – 

Personalrelateade skäl 

Tackar nej till 

föreslagen 

kontaktfamilj. 

Önskar fortfarande 

kontaktfamilj för 

barnet.  

Kvinna SoL IFO - 

Kontaktfamilj 

20211011         Hos kommunen - 

Personalrelaterade skäl  

  

Kvinna LSS FUNK  - 

9§9 Bostad för 

vuxna i form 

av 

gruppbostad 

20210525 220518     220518 Hos kommunen - Saknar plats Personen avliden 

220518 

Man  LSS FUNK  - 

9§9 Bostad för 

vuxna i form 

av 

servicebostad 

20210324   220317 220615   Hos kommunen - Saknar plats    



 1 

 

 

Kvinna 

LSS FUNK  - 

9§10 Daglig 

verksamhet 

20111020 210825       Hos den enskilde - Annat.  Pga omständigheter 

som VAB, egen 

sjukfrånvaro etc 

Kvinna LSS FUNK  - 

9§10 Daglig 

verksamhet 

20141006 210826 151119, 

190509   
    Hos den enskilde - 

Hälsotillståndet är/har varit ett 

hinder merparten av väntetiden 

Över tid haft 

svårigheter att 

komma iväg till 

sysselsättning, med 

oregelbunden 

närvaro.  

Kvinna LSS FUNK  - 

9§9 Bostad för 

vuxna i form 

av 

servicebostad 

211125         Hos kommunen - Saknar plats    

Kvinna LSS FUNK  - 

9§10 Daglig 

verksamhet 

20180827 200424 181017, 

200117, 

200423, 

211006,   

211207 

    Hos den enskilde - 

Hälsotillståndet är/har varit ett 

hinder merparten av väntetiden 

Omständigheter i 

hemlivet, ekonomi, 

behov av att 

specifik ledsagare 

till och från 

sysselsättningen, 

kan ej åka kollektivt 

eller taxi. 

Man  LSS FUNK  - 

9§9 Bostad för 

vuxna i form 

av 

gruppbostad 

20210618         Hos kommunen - Saknar plats    
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Man  LSS FUNK  - 

9§9 Bostad för 

vuxna i form 

av 

gruppbostad 

211123   220615 220717   Hos kommunen - Saknar plats   

Kvinna LSS FUNK  - 

9§10 Daglig 

verksamhet 

20201029 211222 210305, 

210310, 

210329, 

210512,      

220225       

    Hos den enskilde - Annat.  Har haft större 

motivation till 

sysselsättning 

genom Lärcenter 

(komvux), har 

studerat enstaka 

kurser (ej godkänd). 

Senaste kurs 

avslutades efter 

höstterminen 2021. 

Därefter ingen 

sysselsättning trots 

erbjudanden utifrån 

egna önskemål. 

Svårigheter att 

komma i kontakt.   

Kvinna LSS FUNK  - 

9§9 Bostad för 

vuxna i form 

av 

servicebostad 

20210324   220505 220601   Hos den enskilde - Har 

specifika önskemål om 

boende/områden/personal/utför

are/verksamhet/uppstart  
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Kvinna LSS FUNK  - 

9§9 Bostad för 

vuxna i form 

av 

gruppbostad 

211125   220512     Hos kommunen - Saknar plats   

Kvinna LSS FUNK  - 
9§9 Bostad för 
vuxna i form 
av 
gruppbostad 

20220125             

Man  LSS FUNK  - 
9§9 Bostad för 
vuxna i form 
av 
gruppbostad 

20220223             

Man  LSS FUNK  - 
9§5 
Avlösarservice 
i hemmet 

20220328         Hos kommunen - Otydlighet 

eller brister i den egna 

organisationen  

Beställningen har 

fallit mellan 

stolarna 
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Förlängning av inriktningsdokument 
ungdomsmottagningar 2023 - 2024  

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden ställer sig bakom förslaget om förlängning av befintligt 

inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland, dock 

längst till och med 2024.        

Sammanfattning  

Sedan 2018 finns ett inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar 

som omfattar Västra Götalandsregionen samt länets 49 kommuner. Befintligt 

dokument gäller 2018-2022 och arbete med utvärdering och revidering är 

påbörjat. Ett färdigt samverkansavtal kommer dock inte hinna antas innan 

nuvarande inriktningsdokument går ut. För att undvika glapp och för att ge 

förutsättningar för att lokala avtal och överenskommelser ska kunna 

förlängas behöver nuvarande inriktningsdokument förlängas. 

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) ställde sig bakom förslaget om 

förlängning den 4 april och det politiska samrådsorganet (SRO) gjorde 

detsamma den 28 april. Skaraborgs Kommunalförbunds direktion beslutade 

den 3 juni att rekommendera komunerna att besluta i enlighet med förslaget.      

Bakgrund 

Sedan 2018 finns ett inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar 

som omfattar Västra Götalandsregionen samt länets 49 kommuner. 

Dokumentet ligger som grund för lokala avtal och överenskommelser som 

omfattar ungdomsmottagningarna. Ungdomsmottagningen ska vara en 

lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara lätt för alla ungdomar att 

söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor och verksamheten ska vara 

lättillgänglig och anpassad efter ungdomars behov. Tillgängligheten ger 

stora möjligheter till tidiga insatser. Ungdomsmottagningarnas målgrupp är 

ungdomar och unga vuxna med alla de likheter och olikheter som var och en 

i denna heterogena grupp uppvisar. 

Ungdomsmottagningen är till för alla unga till och med 24 år. Befintligt 

dokument gäller 2018-2022. Arbetet med utvärdering och revidering är 

påbörjat och kommer sannolikt presenteras i Vårdsamverkan Västra 
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Götaland (VVG) och det politiska samrådsorganet SRO under 2022. Ett 

färdigt samverkansavtal kommer dock inte hinna antas innan nuvarande 

inriktningsdokument går ut. För att undvika glapp och för att ge 

förutsättningar för att lokala avtal och överenskommelser ska kunna 

förlängas behöver nuvarande inriktningsdokument förlängas. VVG ställde 

sig bakom förslaget om förlängning den 4 april och SRO gjorde detsamma 

den 28 april. 

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen delar de bedömningar som ligger till grund för beslut i 

VVG och SRO.  

Finansiering 

Finansieras inom ram.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-06-30 

Protokollsutdrag från Skarborgs kommunalförbunds direktionsmöte den 3 

juni 2022, § 29/22. 

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar 2018-2022.        

Beslutet ska skickas till 

Skaraborgs Kommunalförbund. 

Verksamhetschef Elisabeth Andersson, Myndighet och hälso och sjukvård. 

Enhetschef Maria Andersson, Myndighet och hälso och sjukvård. 

 

 

 

Magnus Schedin 

Socialchef 
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§ 259 Dnr 2022/00106  

Förlängning av inriktningsdokument 
ungdomsmottagningar 2023 - 2024  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås ställa sig bakom förslaget om förlängning av 

befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra 

Götaland, dock längst till och med 2024.       

Sammanfattning 

Sedan 2018 finns ett inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar 

som omfattar Västra Götalandsregionen samt länets 49 kommuner. Befintligt 

dokument gäller 2018-2022 och arbete med utvärdering och revidering är 

påbörjat. Ett färdigt samverkansavtal kommer dock inte hinna antas innan 

nuvarande inriktningsdokument går ut. För att undvika glapp och för att ge 

förutsättningar för att lokala avtal och överenskommelser ska kunna 

förlängas behöver nuvarande inriktningsdokument förlängas. 

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) ställde sig bakom förslaget om 

förlängning den 4 april och det politiska samrådsorganet (SRO) gjorde 

detsamma den 28 april. Skaraborgs Kommunalförbunds direktion beslutade 

den 3 juni att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med 

förslaget.      

Bakgrund 

Sedan 2018 finns ett inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar 

som omfattar Västra Götalandsregionen samt länets 49 kommuner. 

Dokumentet ligger som grund för lokala avtal och överenskommelser som 

omfattar ungdomsmottagningarna. Ungdomsmottagningen ska vara en 

lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara lätt för alla ungdomar att 

söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor och verksamheten ska vara 

lättillgänglig och anpassad efter ungdomars behov. Tillgängligheten ger 

stora möjligheter till tidiga insatser. Ungdomsmottagningarnas målgrupp är 

ungdomar och unga vuxna med alla de likheter och olikheter som var och en 

i denna heterogena grupp uppvisar. 

Ungdomsmottagningen är till för alla unga till och med 24 år. Befintligt 

dokument gäller 2018-2022. Arbetet med utvärdering och revidering är 

påbörjat och kommer sannolikt presenteras i Vårdsamverkan Västra 

Götaland (VVG) och det politiska samrådsorganet SRO under 2022. Ett 

färdigt samverkansavtal kommer dock inte hinna antas innan nuvarande 

inriktningsdokument går ut. För att undvika glapp och för att ge 

förutsättningar för att lokala avtal och överenskommelser ska kunna 

förlängas behöver nuvarande inriktningsdokument förlängas. VVG ställde 

sig bakom förslaget om förlängning den 4 april och SRO gjorde detsamma 

den 28 april. 
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Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen delar de bedömningar som ligger till grund för beslut i 

VVG och SRO.  

Finansiering 

Finansieras inom ram.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-06-30 

Checklista barnkonventionen 

Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte den 3 

juni 2022, § 29/22. 

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar 2018-2022.        

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            
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1 Inledning 
Folkhälsan i Sverige utvecklas generellt positivt för befolkningen som helhet. Trots detta ökar 
skillnader i livsvillkor och hälsa mellan olika grupper i samhället. Utvecklingen av unga 
människors hälsa och välbefinnande skiljer sig från utvecklingen av hälsan befolkningen i 
övrigt.  Sedan1990-talet har ungdomsgenerationen haft en sämre hälsoutveckling än övriga 
åldersgrupper framför allt när det gäller den psykiska hälsan.  
 
Första ungdomsmottagningen i Sverige startades 1970, därefter spred sig idén om en 
mottagning särskilt inriktad mot ungdomars fysiska och psykiska hälsa snabbt över landet. 
Målet med ungdomsmottagningarna har allt sedan starten varit att arbetet ska präglas av en 
helhetssyn på ungdomar. Området kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en 
viktig del av arbetet. Mottagningarna har genom åren också fått en allt större utmaning i att 
arbeta tydligare med psykisk hälsa och ungdomars levnadsvanor och livsvillkor. Idag är det 
tvärprofessionella arbetssättet väl etablerat och fördelningen mellan medicinskt och 
psykosocialt uppdrag relativt jämnt fördelat. 
 
Målet för ungdomspolitiken i Sverige är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt 
att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Ungdomstiden är en brytningstid 
mellan barndom och vuxenlivet. Med rätt förutsättningar kan unga både forma sina egna liv 
och bidra till en positiv samhällsutveckling. Ungdomsmottagning är en viktig arena för att 
kunna uppfylla det nationella målet och för att skapa jämlik hälsa inom Västra Götaland.  
 
Ungdomar kan inte ses som en homogen grupp med lika uppväxtvillkor och förutsättningar. 
Kunskap om vilka ungdomarna är och deras livsvillkor, behöver utvecklas ur flera aspekter 
och ur ett ungdomsperspektiv. Behov av ökade och anpassade insatser för asylsökande och 
andra nyanlända unga måste beaktas i ungdomsmottagningarnas uppdrag. 
 
Detta inriktningsdokument är gemensamt för Västra Götalandsregionen och länets 49 
kommuner. Inriktningsdokumentet bör ligga till grund för lokala avtal och överenskommelser 
om ungdomsmottagning och ska vara känt av personalen vid ungdomsmottagningen.  
 
Inriktningsdokumentet grundar sig på tidigare Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar 
i Västra Götaland 2011-2015 och på Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM) 
handbok. 
 
Ungdomsmottagningar i Västra Götaland har att följa gällande och för verksamheten relevant 
lagstiftning samt författningar. 
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2 Värdegrund  
Mänskliga rättigheter 
Vägledande för verksamheten är FN:s förklaring om mänskliga rättigheter.  
 
Barnkonventionen 
Barnkonventionens fyra grundprinciper är vägledandeför verksamheten: barnets rätt att inte 
diskrimineras, barnets bästa i främsta rummet, barnets rätt till liv och utveckling samt barnets 
rätt att få uttrycka sina åsikter.  
 
Diskrimineringsgrunderna 
Alla ungdomar är välkomna till ungdomsmottagningen. Ungdomar som söker sig till 
mottagningen ska känna sig sedda, trygga och tillitsfulla i mötet, deras frågor och problem ska 
respekteras och tas på allvar. Ungdomarna ska uppleva att de bemöts och behandlas på ett 
likvärdigt sätt och får likvärdig tillgång till mottagningen oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder. 
 
Normmedvetet förhållningssätt 
Ett normmedvetet förhållningssätt ska prägla verksamheten. Det innebär att personalen är 
medveten om och ifrågasätter de normer som påverkar uppfattningar om vad som är 
”normalt” och därmed oreflekterat kan uppfattas som önskvärt. Målet med 
normmedvetenheten är att alla unga ska känna sig inkluderade och välkomna. 
 
Hälsofrämjande arbete och förhållningssätt 
Ett hälsofrämjande, eller salutogent, perspektiv innebär att utgå ifrån det friska hos individen 
och se till hens styrkor och förutsättningar för en god hälsa. Hälsofrämjande arbete och 
förhållningssätt bör ständigt lyftas och vara ett utvecklingsområde.  
 
Det psykosociala perspektivet utgår från hur individens psykiska förutsättningar formas av 
och samspelar med miljön. På ungdomsmottagningen är det psykosociala perspektivet 
integrerat i alla besök, oavsett yrkeskategori. Det sker genom möten som utgår från en 
helhetsyn där förståelse för ungdomen sker mot bakgrund av de sociala, psykologiska och 
kulturella sammanshand den unge ingår i.  
 
 
3 Övergripande mål 

• Alla ungdomar ska kunna få hjälp och bli stärkta i övergången mellan ungdom och 
vuxenliv. 
 

• Ungdomsmottagningen ska var en lättillgänglig arena för ungdomarna, där ungdomars 
behov och de lokala förutsättningarna ska vara i fokus 
 

• Alla unga ska uppfatta att ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag.  
 

• Alla unga har utifrån ett rättighetsperspektiv rätt till information, kunskap, stöd och 
behandling inom ungdomsmottagningen. En psykosocial, psykologisk och medicinsk 
helhetssyn ska prägla verksamheten. 

 
• Ungas fysiska och psykiska hälsa ska förbättras 
• Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter ska stärkas. 
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4 Inriktning 
Ungdomsmottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara lätt för 
alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor; ungdomsmottagningen ska 
vara lättillgänglig och anpassad efter ungdomars behov. Tillgängligheten ger stora möjligheter 
till tidiga insatser.  
 
Ungdomsmottagningen ska ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och övrigt 
hälsofrämjande och förebyggande arbete som är en del av det som ofta benämns som första 
linjens hälso- och sjukvård. Ungdomsmottagningen är ingen remissinstans. 
Ungdomsmottagningarna behövs som ett led i att tillgodose ungdomars och unga vuxnas rätt 
till hälsa. Många unga under 18 år söker sig själva till ungdomsmottagningarna. 
Ungdomsmottagningarna har att följa gällande lagstiftning, barnkonventionen mm utifrån den 
unges bästa. 
 
Ungdomsmottagningen har till uppgift att på den unges uppdrag förmedla kunskap, ge 
information, stöd och behandling/tidiga insatser inom området sexuell, reproduktiv, psykisk 
och psykosocial hälsa. Ungdomsmottagningen ska uppmärksamma och medvetandegöra 
riskfyllda levnadsvanor, såsom riskbruk av alkohol, droger, sex, spel mm 
 
Verksamheten vid ungdomsmottagning ska utgå från lokala förutsättningar och ungdomars 
behov och ha ett normkritiskt förhållningssätt. Kunskaper om ungdomars hälsa/ohälsa, 
omvärld, levnadsvanor, livsvillkor och demografi identifieras dels på strukturell och 
övergripande nivå, dels utifrån lokal kunskap.  
 
5 Verksamhetens innehåll  
 
5.1 Målgrupp 
Ungdomsmottagningarnas målgrupp är ungdomar och unga vuxna, med de likheter och 
olikheter som var och en i denna heterogena grupp uppvisar. Ungdomsmottagningen är 
till för alla unga till och med 24 år.  
 
5.2 Ungdomsmottagningens huvudområden: 

• Levnadsvanor och livsvillkor 
• Samlevnad och relationer 
• Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
• Psykisk hälsa 

 
5.3 Insatser vid ungdomsmottagning: 

• bedöma om ungdomsmottagning är rätt vårdnivå 
• rådgivande, stödjande och behandlande arbete på mottagningen, individuellt eller i 

grupp  
• utåtriktat arbete på gruppnivå, t.ex. besök av klasser, besök på skolor och andra arenor 

för unga  
• erbjuda adekvat kunskap om sexualitet  
• stärka ungdomar i deras naturliga nyfikenhet kring sexualiteten samt stödja deras 

självkänsla och integritet  
• erbjuda kondomsamtal, preventivmedelssamtal och förskrivning av preventivmedel  
• förebygga och ge stöd vid oplanerad/oönskad graviditet samt vid abort  
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• samtala om sexuellt överförbara sjukdomar (STI, dvs Sexual Transmitted Infections) i 
det utåtriktade arbetet och vid individuella besök 

• smittspåra  
• arbeta med ungdomars fysiska och psykiska utveckling samt kroppsuppfattning och 

självbild  
• uppmärksamma ohälsa och erbjuda korttids råd, stöd, motiverande/bearbetande samtal 

kring sociala problem, psykisk ohälsa samt risk- och missbruk, 
• göra bedömningar, tidiga insatser och korttidsbehandling vid lindrig psykisk ohälsa (ej 

läkemedelsbehandling), inom ramen för ungdomsmottagningens profil som 
lättillgänglig lågtröskelverksamhet. 

• hänvisa/lotsa/remittera till annan aktör/vårdgivare/vårdnivå vid behov  
  
 
5.4 Verksamhetsformer  

• Drop-in-mottagning 
• Individuella besök 
• Gruppverksamhet 
• Telefonrådgivning 
• Utåtriktat arbete och informationsarbete  
• Digitala tillgänghetslösningar och e-tjänster 

 
5.5 Utåtriktat arbete och informationsarbete   
Ungdomsmottagningarna ska i sitt utåtriktade arbete eftersträva att finnas där ungdomarna är.  
Alla ungdomar ska känna till var ungdomsmottagningen finns och ha vetskap om vad de kan 
få hjälp med på mottagningen. Minst en gång under högstadietiden ska alla elever få göra ett 
besök på ungdomsmottagning för att få information om verksamheten. Utöver detta är det 
angeläget att på högstadie- och gymnasienivå arbeta i en strukturerad form där ungdomarna 
aktivt får möjlighet att diskutera olika ämnen inom sexuell och reproduktiv hälsa, 
levnadsvanor samt psykisk hälsa. Ungdomsmottagningens utåtriktade arbete kan även 
inkludera yngre åldrar.  
 
5.6 Kompetens  
Ungdomsmottagningarnas verksamhet utgår ifrån lokala behov och förutsättningar. Rätt 
kompetens hos personalen krävs för att göra adekvata bedömningar och för att vid behov lotsa 
den unge vidare till andra instanser För att definieras som ungdomsmottagning ska 
personalgruppen bestå av barnmorska, kurator/socionom och/eller psykolog samt läkare (i 
första hand specialist i allmänmedicin). Tillgång till läkare kan för mindre mottagningar ske 
genom samverkan (se 6.1 organisationsmodell). Mottagningarna kan ha tillgång till andra 
personalkategorier som till exempel sjuksköterska, undersköterska och/eller administrativ 
personal.  
 
En central förutsättning för ungdomsmottagningens verksamhet är att företrädare för de 
medicinska, sociala och psykologiska kompetenserna har nära samarbete och 
tvärprofessionellt arbetssätt.  
 
Fördelningen mellan de psykosociala/psykologiska och medicinska kompetenserna ska vara 
jämnt fördelade. För att kunna möta ungdomar utifrån deras behov och förutsättningar kräver 
uppdraget specifik kompetens om ungdoms- och genusperspektiv, biologiska, psykologiska, 
sociala aspekter på tonårsutveckling, sexualitet och könsidentitet.  
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5.7 Valfrihet 
Ungdomar kan fritt välja vilken ungdomsmottagning de vill besöka inom Västra Götaland. 
Det innebär att alla ungdomsmottagningar ska ta emot ungdomar från hela Västra Götaland.  
 
6 Resursnivå 
Den resursnivå där en lägsta service och kvalitetsnivå uppnås, upprätthålls vid ett 
befolkningsunderlag på 3250 ungdomar inom målgruppen 13-24 år, när 
ungdomsmottagningen bemannas med motsvarande: 

• Barnmorska 1,0 tjänst 
• Kurator/socionom och/eller psykolog 1,0 tjänst 
• Läkare 0,1 tjänst 

 
För mottagningar med antalet unga i målgrupp som understiger 3250 i sitt närområde, räknas 
resurserna proportionerligt enligt ovan. 
 
6.1 Organisationsmodell 
För öka förutsättningarna för unga i hela länet att få tillgång till en ungdomsmottagning i sin 
hemkommun och för att nå ovanstående resursnivå, byggs i Västra Götaland en 
organisationsmodell för ungdomsmottagningar i tre nivåer: huvud-, bas och närmottagning.  
Nivåstruktureringen görs för att trygga resurser och kompetenser även för de mindre 
mottagningarna. Syftet är att öka förutsättningarna för en jämlik vård, utifrån lokala 
anpassningar. 

 
Huvudmottagning 

• drop-in och tidsbokning  
• kompetens på mottagningen med uppdrag att även vara en resurs för mindre 

mottagningar; barnmorska, kurator, psykolog, allmänläkare, gynekolog 
• egen lokal anpassad för ungdomsmottagningsverksamhet 

Vid en huvudmottagning kan även andra yrkeskategorier finnas t.ex. psykoterapeut, 
sjuksköterska med vidareutbildning inom tex psykisk hälsa, STI, andrologi och sexologi. 

 
Basmottagning 

• drop-in och tidsbokning 
• lokal anpassad för ungdomsmottagningsverksamhet 
• kompetens med uppdrag att även vara en resurs för mindre mottagningar; barnmorska, 

kurator.  
• Tillgång till psykolog och övriga kompetenser som finns vid huvudmottagningar. 

 
Närmottagning  

• drop-in och tidsbokning.  
• erbjuda lokaler som passar de unga 
• kompetens ska minst bestå av barnmorska och kurator/socionom.  
• Tillgång till läkare och övriga kompetenser som finns vid huvud - och 

basmottagningar. 
• kan vara mobil  

Detta är lägsta nivå.  
För läkarkompetens kan vid behov samverkan ske med vårdcentral där ungdomen är listad. 
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7 Samverkan 
Verksamheten vid ungdomsmottagningarna bygger på en aktiv samverkan mellan kommun 
och region. Samverkan ska ske både på individuell, övergripande och organisatorisk nivå.  
Det innebär ömsesidig samverkan med andra aktörer både lokalt, delregionalt och regionalt i 
frågor som rör barns och ungdomars välbefinnande.  
 
Samverkan mellan ungdomsmottagning och aktörer på orten såsom socialtjänst, hälso- och 
sjukvård, skola, folkhälsoråd och föreningsliv med flera är en förutsättning ett gott 
omhändertagande, både i individärenden och på organisatorisk nivå. Samverkan på 
organisationsnivå kan företrädesvis ske i Vårdsamverkan på lokal, delregional och regional 
nivå. 
 
Samverkan mellan respektive ungdomsmottagning behöver utvecklas för en ökad 
tillgänglighet för ungdomar, som anpassas efter ungdomars behov och de lokala 
förutsättningarna. 
 
För ungdomsmottagningens verksamhet bör samverkan och samordning prioriteras för att nå 
speciellt utsatta ungdomar. 
 
 
8 Huvudmannaskap och samverkansavtal 
Kommun och region har genom Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) ett befolkningsansvar. När det gäller ungdomsmottagningarna innebär detta ett 
gemensamt ansvar för psykisk hälsa, förebyggande, uppsökande och utåtriktade insatser för 
barn och ungdomar. Ungdomsmottagningen har genom sin lågtröskelprofil möjligheten att 
vara en resurs i att förebygga fysisk och psykisk ohälsa samt främja vuxenblivandet. Att 
samverka i ungdomsmottagningarna är en del av kommunernas och Västra 
Götalandsregionens gemensamma arbete med att utjämna skillnader i hälsa och 
socioekonomiska förutsättningar.    
 
Huvudman för ungdomsmottagningen kan vara kommun eller region – var för sig eller 
tillsammans/delat. Den vårdgivare som får uppdraget kan vara kommun, region eller privat 
vårdgivare. Det åligger dock regionen att ha det medicinska ledningsansvaret, enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen.   
 
8.1  Lokala samverkansavtal  
 
För att reglera samverka och ansvarsfördelning samt och förankra varje ungdomsmottagning 
lokalt, tecknas lokala samverkansavtal mellan respektive kommun/avtalspart och Västra 
Götalandsregionen.  
 
Lokala avtal bör innehålla: 
• verksamhetens innehåll (kompetenssammansättning, öppettider, tilläggsuppdrag mm) 
• driftansvar (ledning, planering, uppföljning och redovisning av verksamheten) 
• ledning av verksamheten, inklusive arbetsledarroll och arbetsmiljöansvar 
• hälso- och sjukvårdsansvaret (om annan än Västra Götalandsregionen är driftansvarig)  
• former för strukturell samverkan, både lokalt, delregionalt och regionalt 
• hänvisning till föreliggande inriktningsdokumentet som styrdokument för verksamheten 
• finansiering  
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• redogörelse för hantering då parterna inte är överens  
  
8.2 Ekonomisk fördelningsprincip i lokala samverkansavtal 
Enligt ovan bör de lokala avtalen redogöra för samverkansparternas respektive finansiering 
för varje ungdomsmottagning. Varje avtalspart är suverän och kan genom förhandling komma 
överens om lämplig fördelning efter lokal anpassning 
 
En princip för finansiell fördelning mellan parterna bör spegla respektive parts ansvar och 
ambition. En sådan fördelningsprincip grundas på respektive organisations ansvar, nyckeltal 
för bemanning och kompetens, samt ungdomsmottagningens uppdrag. 
 
Syftet med en fördelningsprincip är att ge parterna stöd i den lokala dialogen. 
 
En riktlinje för ekonomisk fördelningsprincip gällande region- och kommunersättning i de 
lokala samverkansavtalen om ungdomsmottagningar kan vara 75/25, enligt följande: 
 

• Uppdrag och åtagande. 
Ungdomsmottagningarnas uppdrag och åtagande beskrivs under punkten 5.3: ”Insatser 
på ungdomsmottagning”. Insatserna fördelas ca 50 procent medicinskt uppdrag och ca 
50 procent psykosocialt/psykisk hälsa- uppdrag.  

• Bemanning 
Måltal för kompetens och bemanning beskrivs under punkt 6: ”Resursnivå”, och följer 
beskrivningen av ”Insatser på ungdomsmottagning”, det vill säga 50 procent 
medicinsk kompetens och 50 procent psykosocial/psykisk hälsa-kompetens.    

• Ansvar 
Västra Götalandsregionen ansvarar för medicinsk personal och uppdrag. Ansvar och 
uppdrag inom det psykosociala perspektivet och för psykisk hälsa är gemensamt, 
vilket innebär 50/50 mellan kommun och region. 

 
Sammantaget ger beräkningarna ovan den finansiella fördelningsprincipen 75/25.  
 
Kostnader för lokalhyra, laboratorie/provtagning, preventivmedel, tolk, verksamhetutvecklare, 
chef, IT och OH tillkommer och ingår i den totala finansieringen. 
  
9 Avgifter 
För besök hos hälso- och sjukvårdspersonal på ungdomsmottagning ska patientavgift erläggas 
i enlighet med beslut i Västra Götalandsregionen. 
 
 
10 Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvar 
Verksamhetschef ska finnas för varje ungdomsmottagning. Verksamhetschefen ska svara för 
att verksamheten har en personal- och kompetensstruktur som tillgodoser god vårdkvalitet, 
hög patientsäkerhet och främjar kostnadseffektivitet. Den huvudman som är arbetsgivare 
ansvarar för att verksamhetschefen har kompetens för uppgiften och att medicinskt 
ledningsansvarig finns.  
 
 
11 Dokumentation och kvalitetssäkring 
Dokumentation ska ske enligt gällande lagstiftning. Arbetsuppgifterna avgör om 
dokumentation i patientjournalen ska ske. All personal oavsett huvudman som ger råd, stöd 
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eller behandling individuellt är skyldiga att dokumentera i enlighet med hälso- och 
sjukvårdslagen, eftersom ungdomen då är att betrakta som patient.  I de fall personal anställda 
av kommunen utför arbetsuppgifter som rådgivning och samtal kring psykisk ohälsa, 
abortsamtal, STI-rådgivning etc. kan tillgång till patientjournalen säkerställas genom 
tecknandet av ett uppdragsavtal om tillgång till vårdgivarens vårddatasystem. 
 
Ungdomar ska informeras om sekretessreglerna och på vilket sätt deras besök dokumenteras. 
Information ska lämnas på det sätt som anges i gällande lagstiftning. 
 
12 Uppföljning och resultat 
Ungdomsmottagningarna ska analysera och synliggöra verksamhetens kvalitet och resultat. 
Uppföljningen ska ske utifrån det som gäller i överenskommelser och/eller avtal. 
Uppföljningen bör kunna följas över tid. Besöks- och åtgärdsregistrering ska redovisas i 
regionens vårddatabas. 
 
Kundenkäter ska redovisas och ungdomars synpunkter ska belysas och beaktas. 
 
Båda samverkansparter har i uppdrag att samverka utifrån samverkansavtal, gällande 
uppföljning och resultat årligen.  
 
13 Utvecklingsarbete 
Fortsatta utvecklingsarbeten behöver göras för ungdomsmottagningarna.  

• Enhetlig avtalsmall för samverkansavtal inom Västra Götaland, som ett stöd när lokala 
samverkansavtal ska tecknas. 

• IT samt dokumentation ur juridisk synvinkel behöver klargöras 
• Samverkan behöver utvecklas inom ramen för Vårdsamverkan på olika nivåer. Vid 

behov kan partsgemensamma arbetsgrupper tillsättas.  
• En regionövergripande uppföljning av fördelningsprincipen samt resursfördelning bör 

göras. 
• Länsgemensam uppföljning av mottagningarnas kvalitet utifrån kvalitetsmått bör 

göras årligen. 
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Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

§ 29/22
Förlängning av inriktningsdokument ungdoms-
mottagningar 2023-2024
SKBKF2022.0061

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-06-03 29/22

Beslut
Direktionen ställer sig bakom förslaget om förlängning av befintligt inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningar i Västra Götaland, dock längst till och med 2024 och 
rekommenderar kommunerna att besluta i enlighet med förslaget

Bakgrund
Sedan 2018 finns ett inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar som omfattar 
Västra Götalandsregionen samt länets 49 kommuner, dokumentet ligger som grund för lokala 
avtal och överenskommelser som omfattar ungdomsmottagningarna. 
Ungdomsmottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara lätt för 
alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor; ungdomsmottagningen ska vara 
lättillgänglig och anpassad efter ungdomars behov. Tillgängligheten ger stora möjligheter till 
tidiga insatser. Ungdomsmottagningarnas målgrupp är ungdomar och unga vuxna, med de 
likheter och olikheter som var och en i denna heterogena grupp uppvisar. 
Ungdomsmottagningen är till för alla unga till och med 24 år.
Befintligt dokument gäller 2018-2022, arbete med utvärdering och revidering är påbörjat och 
kommer sannolikt presenteras i VVG och SRO under juni 2022. Ett färdigt samverkansavtal 
kommer dock inte hinna antas innan nuvarande inriktningsdokument går ut. För att undvika 
glapp och för att ge förutsättningar för att lokala avtal och överenskommelser ska kunna 
förlängas behöver nuvarande inriktningsdokument förlängas. VVG ställde sig bakom förslaget 
om förlängning den 4 april och SRO gjorde detsamma den 28 april. 

        

Skickas till
Medlemskommunerna
VästKom
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Mini-Maria i Skaraborg - förslag på hur Mini-Maria kan 
utvecklas och drivas i Skaraborg 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden ställer sig bakom förslaget om hur Mini-Maria kan 

utvecklas och drivas i Skaraborg. 

2 Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att underteckna avtalet när ett 

sådant upprättats.        

Sammanfattning  

En partssammansatt grupp med representanter från Västra 

Götalandsregionen samt flera kommuner har utrett förutsättningarna för att 

skapa en Mini-Maria i Skaraborg. Mini-Maria finns redan etablerat i Södra 

Älvsborg, är uppstartat i kranskommuner till Göteborg och är på gång även 

inom Fyrbodal. Förslaget innebär att det övergripande målet med Mini-

Maria Skaraborgs verksamhet ska vara att motverka alkohol- och 

drogberoende och beroende kopplat till spel om pengar bland unga upp till 

21 år. Mini-Maria Skaraborg ska nå unga människor i ett tidigt skede av risk- 

och skadligt bruk för att förhindra att detta utvecklas till ett beroende, 

allvarlig psykisk ohälsa och att arbeta hälsofrämjande och förebyggande 

utifrån en tvärprofessionell ansats.  

Förslaget innebär att Mini-Maria-verksamheten föreslås ha två 

huvudmottagningar, en i Skövde och en i Lidköping. Två ytterligare 

mottagningar ska finnas och vara förlagda till Falköping och Mariestad. 

Dessa ska fungera som satellitmottagningar och bemannas av personalen 

från huvudmottagningarna. Kostnaden för verksamheten kommer delas 

mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen och för Falköpings del 

beräknas den uppgå till ca 460 tkr under 2023 och 570 tkr under 2024 och 

framåt. Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden ställer sig bakom den 

partssammansatta gruppens förslag och ger socialchefen i uppdrag att 

underteckna avtal när ett sådant finns framtaget. 

      



 

  2(4) 

 

 

Bakgrund 

En förstudie har genomförts av en partssammansatt grupp på uppdrag av 

Vårdsamverkan Skaraborgs styrgrupp. Gruppen har tagit fram ett förslag på 

hur ett Mini-Maria kan utvecklas och drivas i Skaraborg. Gruppen har i 

förslaget utgått ifrån den modell för Mini-Maria-verksamhet som är 

etablerad i Södra Älvsborg sedan början av år 2021. Samma modell har även 

varit en utgångspunkt i arbetet med att utforma Mini-Maria-verksamheten i 

kranskommunerna kring Göteborg och för den pågående processen för 

uppstart av verksamhet i Fyrbodal. 

 

Det övergripande målet med Mini-Maria Skaraborgs verksamhet föreslås 

vara att motverka alkohol och drogberoende och beroende kopplat till spel 

om pengar bland unga upp till 21 år. Mini-Maria Skaraborg ska nå unga 

människor i ett tidigt skede av risk- och skadligt bruk för att förhindra att 

detta utvecklas till ett beroende, allvarlig psykisk ohälsa och att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande utifrån en tvärprofessionell ansats. 

 

Förstudien ger förslag på hur insatser och förebyggande stöd kan utformas. 

Insatserna till enskilda unga och deras närstående kan ske genom: 

 

 Rådgivning och behandling i öppna former, utifrån den unges behov  

 Samtal individuellt, med familj/närstående samt i nätverk  

 Behandling enligt manualbaserade metoder enligt rekommendation i 

Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk 

och beroende  

 Medicinsk behandling och bedömning samt hälsofrämjande insatser  

 Drogtester  

 Arbeta i samverkan med andra aktörer kring den unga och 

komplettera befintliga resurser och insatser. 

 

Utåtriktade förebyggande insatser kan ske genom:  

 Konsultativa insatser och rådgivning till professionella. 

 Gruppverksamhet iform av utbildningar för föräldrar och 

informationsträffar och utbildning för professionella.  

 Utåtriktat informationsarbete som syftar till att förmedla samlad 

kunskap till unga, föräldrar och professionella om bland annat 

droger, utvecklingsmönster i användande av alkohol, droger och spel 

om pengar och erfarenheter av rådgivnings- och behandlingsinsatser.  

 Utveckling av arbetsformer för tidiga och förebyggande insatser.  

 Utveckling av arbetsformer för att möta de ungas familjer och sociala 

nätverk. 

 

Verksamheten kommer bemannas av personal från både Västra 

Götalandsregionen och kommunerna och utgångspunkten bygger på ett 

tvärprofessionellt teamarbete. Utredningens förslag är att Skövde kommun är 

kommunal huvudman i Skaraborg. Den kommunala huvudmannen är 

ansvarig för kommunernas del i verksamheten och är den kommun som 

tecknar samverkansavtal om Mini-Maria med hälso- och sjukvårdsnämnden. 

De andra kommunerna tecknar i sin tur hängavtal med den kommunala 

huvudmannen för att omfattas av verksamheten. Om Skövde av något skäl 
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inte har möjlighet att ta den rollen, är förslaget att Lidköping blir kommunal 

huvudman. 

 

Förslaget innebär att Mini-Maria-verksamheten föreslås ha två 

huvudmottagningar, en i Skövde och en i Lidköping. Två ytterligare 

mottagningar ska finnas och vara förlagda till Falköping och Mariestad. 

Dessa ska fungera som satellitmottagningar och bemannas av personalen 

från huvudmottagningarna. 

 

Verksamheten ska årligen lämna en verksamhetsbeskrivning och 

årsberättelse till sina huvudmän. Årsberättelsen ska minst innehålla 

ärendestatistik, information om drogutveckling, belastning, ekonomi, 

avvikelser samt utveckling i övrigt. Verksamheten ska årligen följas upp 

utifrån olika perspektiv:  

 Brukar- och medborgarperspektiv  

 Tillgänglighetsperspektiv  

 Verksamhetsperspektiv  

 Personalperspektiv  

 Ekonomiskt perspektiv 

 

Uppföljningen ska utformas av verksamheten tillsammans med 

representanter för uppdragsgivarna. Förutom den professionella 

bedömningen ska brukarnas synpunkter efterfrågas. Utvärdering av de 

enskilda insatser som utförs på Mini-Maria ska ske systematiskt och 

presenteras årligen. 

 

Om kommunerna och Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslaget 

kommer ett förslag till avtal att arbetas fram under hösten 2022 och planerad 

uppstart ska kunna ske under 2023. 

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen bedömer att utredningens förslag svarar väl mot de de 

behov av utveckling av verksamhet som jobbar med att möta ungas missbruk 

och riskbruk av alkohol och droger samt beroende kopplat till spel om 

pengar. 

Finansiering 

Verksamheten beräknas kosta cirka 600 tkr/år för socialnämndens del och 

kommer belasta Individ- och familjeomsorgens budgetram. 

Beslutsunderlag 

Utredning ”Mini-Maria i Skaraborg – förslag på hur Mini-Maria kan 

utvecklas och drivas i Skaraborg”. Version 9, daterad 2022-06-23.       
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Beslutet ska skickas till 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Biträdande socialchef Eva Olofsson 

Verksamhetschef Elisabeth Andersson, Myndighet och hälso och sjukvård. 

 

 

 

Magnus Schedin 

Socialchef  
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§ 260 Dnr 2022/00112  

Mini-Maria i Skaraborg - förslag på hur Mini-Maria kan 
utvecklas och drivas i Skaraborg 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Socialnämnden föreslås ställa sig bakom förslaget om hur Mini-Maria kan 

utvecklas och drivas i Skaraborg. 

2 Socialnämnden föreslås ge socialchefen i uppdrag att underteckna avtalet 

när ett sådant upprättats.       

Sammanfattning 

En partssammansatt grupp med representanter från Västra 

Götalandsregionen samt flera kommuner har utrett förutsättningarna för att 

skapa en Mini-Maria i Skaraborg. Mini-Maria finns redan etablerat i Södra 

Älvsborg, är uppstartat i kranskommuner till Göteborg och är på gång även 

inom Fyrbodal. Förslaget innebär att det övergripande målet med Mini-

Maria Skaraborgs verksamhet ska vara att motverka alkohol- och 

drogberoende och beroende kopplat till spel om pengar bland unga upp till 

21 år. Mini-Maria Skaraborg ska nå unga människor i ett tidigt skede av risk- 

och skadligt bruk för att förhindra att detta utvecklas till ett beroende, 

allvarlig psykisk ohälsa och att arbeta hälsofrämjande och förebyggande 

utifrån en tvärprofessionell ansats.  

Förslaget innebär att Mini-Maria-verksamheten föreslås ha två 

huvudmottagningar, en i Skövde och en i Lidköping. Två ytterligare 

mottagningar ska finnas och vara förlagda till Falköping och Mariestad. 

Dessa ska fungera som satellitmottagningar och bemannas av personalen 

från huvudmottagningarna. Kostnaden för verksamheten kommer att delas 

mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen och för Falköpings del 

beräknas den uppgå till ca 460 tkr under 2023 och 570 tkr under 2024 och 

framåt. Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden ställer sig bakom den 

partssammansatta gruppens förslag och ger socialchefen i uppdrag att 

underteckna avtal när ett sådant finns framtaget.      

Bakgrund 

En förstudie har genomförts av en partssammansatt grupp på uppdrag av 

Vårdsamverkan Skaraborgs styrgrupp. Gruppen har tagit fram ett förslag på 

hur ett Mini-Maria kan utvecklas och drivas i Skaraborg. Gruppen har i 

förslaget utgått ifrån den modell för Mini-Maria-verksamhet som är 

etablerad i Södra Älvsborg sedan början av år 2021. Samma modell har även 

varit en utgångspunkt i arbetet med att utforma Mini-Maria-verksamheten i 

kranskommunerna kring Göteborg och för den pågående processen för 

uppstart av verksamhet i Fyrbodal. 

Det övergripande målet med Mini-Maria Skaraborgs verksamhet föreslås 

vara att motverka alkohol och drogberoende och beroende kopplat till spel 

om pengar bland unga upp till 21 år. Mini-Maria Skaraborg ska nå unga 

människor i ett tidigt skede av risk- och skadligt bruk för att förhindra att 
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detta utvecklas till ett beroende, allvarlig psykisk ohälsa och att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande utifrån en tvärprofessionell ansats. 

Förstudien ger förslag på hur insatser och förebyggande stöd kan utformas. 

Insatserna till enskilda unga och deras närstående kan ske genom: 

 Rådgivning och behandling i öppna former, utifrån den unges behov  

 Samtal individuellt, med familj/närstående samt i nätverk  

 Behandling enligt manualbaserade metoder enligt rekommendation i 

Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk 

och beroende  

 Medicinsk behandling och bedömning samt hälsofrämjande insatser  

 Drogtester  

 Arbeta i samverkan med andra aktörer kring den unga och 

komplettera befintliga resurser och insatser. 
 

Utåtriktade förebyggande insatser kan ske genom:  

 Konsultativa insatser och rådgivning till professionella. 

 Gruppverksamhet i form av utbildningar för föräldrar och 

informationsträffar och utbildning för professionella.  

 Utåtriktat informationsarbete som syftar till att förmedla samlad 

kunskap till unga, föräldrar och professionella om bland annat 

droger, utvecklingsmönster i användande av alkohol, droger och spel 

om pengar och erfarenheter av rådgivnings- och behandlingsinsatser.  

 Utveckling av arbetsformer för tidiga och förebyggande insatser.  

 Utveckling av arbetsformer för att möta de ungas familjer och sociala 

nätverk. 
 

Verksamheten kommer att bemannas av personal från både Västra 

Götalandsregionen och kommunerna och utgångspunkten bygger på ett 

tvärprofessionellt teamarbete. Utredningens förslag är att Skövde kommun är 

kommunal huvudman i Skaraborg. Den kommunala huvudmannen är 

ansvarig för kommunernas del i verksamheten och är den kommun som 

tecknar samverkansavtal om Mini-Maria med hälso- och sjukvårdsnämnden. 

De andra kommunerna tecknar i sin tur hängavtal med den kommunala 

huvudmannen för att omfattas av verksamheten. Om Skövde av något skäl 

inte har möjlighet att ta den rollen, är förslaget att Lidköping blir kommunal 

huvudman. 

Förslaget innebär att Mini-Maria-verksamheten föreslås ha två 

huvudmottagningar, en i Skövde och en i Lidköping. Två ytterligare 

mottagningar ska finnas och vara förlagda till Falköping och Mariestad. 
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Dessa ska fungera som satellitmottagningar och bemannas av personalen 

från huvudmottagningarna. 

Verksamheten ska årligen lämna en verksamhetsbeskrivning och 

årsberättelse till sina huvudmän. Årsberättelsen ska minst innehålla 

ärendestatistik, information om drogutveckling, belastning, ekonomi, 

avvikelser samt utveckling i övrigt. Verksamheten ska årligen följas upp 

utifrån olika perspektiv:  

 Brukar- och medborgarperspektiv  

 Tillgänglighetsperspektiv  

 Verksamhetsperspektiv  

 Personalperspektiv  

 Ekonomiskt perspektiv 
 

Uppföljningen ska utformas av verksamheten tillsammans med 

representanter för uppdragsgivarna. Förutom den professionella 

bedömningen ska brukarnas synpunkter efterfrågas. Utvärdering av de 

enskilda insatser som utförs på Mini-Maria ska ske systematiskt och 

presenteras årligen. 

Om kommunerna och Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslaget 

kommer ett förslag till avtal att arbetas fram under hösten 2022 och planerad 

uppstart ska kunna ske under 2023. 

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen bedömer att utredningens förslag svarar väl mot de 

behov av utveckling av verksamhet som jobbar med att möta ungas missbruk 

och riskbruk av alkohol och droger samt beroende kopplat till spel om 

pengar. 

Finansiering 

Verksamheten beräknas kosta cirka 600 tkr/år för socialnämndens del och 

kommer belasta Individ- och familjeomsorgens budgetram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-07-07 

Checklista barnkonventionen 

Utredning ”Mini-Maria i Skaraborg – förslag på hur Mini-Maria kan 

utvecklas och drivas i Skaraborg”. Version 9, daterad 2022-06-23.       

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            
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§ 68 

Förslag på hur Mini-Maria verksamhet kan utvecklas och 

drivas i Skaraborg 

Diarienummer HSNÖ 2022-00018 

Beslut  

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner redovisat förslag och 

därmed är uppdraget från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 28 januari 

2022, § 12 slutfört. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden gav den 28 januari 2022, § 12 ett uppdrag att 

genomföra en fördjupad utredning som svarar på vilka förutsättningarna som 

krävs för uppstart av Mini-Maria mottagningar.  

Mini-Maria är en verksamhet där region och kommun samverkar kring unga 

personer med skadligt bruk och beroende. Det övergripande syftet med Mini-

Maria Skaraborgs verksamhet föreslås vara att motverka alkohol- och 

drogberoende och beroende av spel om pengar bland unga upp till 21 år.  

Mini-Maria Skaraborg ska nå unga människor i ett tidigt skede av risk- och 

skadligt bruk för att förhindra att detta utvecklas till ett beroende, allvarlig 

psykisk ohälsa samt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån en 

tvärprofessionell ansats.  

 

Verksamheten ska ha en god tillgänglighet i följande utbudspunkter: 

• Förslaget är mottagningar i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. 

Unga upp till 21 år och/eller deras närstående i alla anslutna kommuner 

kan vända sig till valfri mottagning. 

 

• Unga upp till 21 år och/eller deras närstående har möjlighet att boka 

fysiska möten på plats i sin egen hemkommun (eller i en annan ansluten 

kommun om de så önskar). 

 

• Verksamheten ska ha en god tillgänglighet för digitala kontakter.  

Förslaget är också att Skövde kommun är huvudman för avtalet i Skaraborg och 

ansvarig för kommunernas del i verksamheten. Skövde kommun föreslås teckna 
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samverkansavtal om Mini-Maria med östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Övriga 

kommuner i Skaraborg tecknar i sin tur hängavtal med Skövde kommun för att 

omfattas av verksamheten. Om Skövde kommun av något skäl inte har möjlighet 

att ta uppdraget, är förslaget att Lidköpings kommun blir avtalspart samt ansvarig 

för kommunernas del i verksamheten.  

Under januari år 2023 påbörjas ett förberedande arbete där verksamheten stegvis 

byggs upp. Verksamheten startar senast den 1 september 2023. Målsättningen är 

att över tid uppnå en tillgänglighet som är i nivå med vad som anges ovan om 

tillgänglighet och utbudspunkter. 

Mervärdet med en integrerad verksamhet såsom Mini-Maria kan bidra till: 

• Tidig upptäckt och tidiga insatser motverkar allvarligt skadligt bruk och 

beroende och utvecklandet av psykisk ohälsa.  

• Att eventuell psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk problematik upptäcks, 

då sådan kan döljas av skadligt bruk och beroende.  

• De unga har ett ställe att gå till och får en sammanhållen vårdkedja. Det 

innebär en trygghet för individen.  

• Snabba insatser genom hög tillgänglighet. 

• Rätt stöd utifrån rätt kompetens.  

• Likvärdig vård och stöd i hela samverkansområdet.  

• Ekonomisk nytta; en placering på ett hem för vård eller boende (HVB-

hem) i sex månader med en dygnskostnad på 6 000 kronor innebär en 

kostnad på 1 080 000 kronor. Mini-Marias insatser kan leda till att 

placeringar på HVB-hem kan undvikas ur flera perspektiv, bland annat 

kostnader för placeringen. 

Det fortsatta arbetet efter godkännande av redovisat förslag, det vill säga 

utredningens resultat, är följande:  

• Information om förslaget kommer att ges i enlighet med lagen om 

medbestämmande i arbetslivet (MBL), § 19 den 18 augusti 2022. 

• En tilläggsöverenskommelse med styrelsen för Regionhälsan förhandlas i enlighet 

med MBL, §11 den 20 september 2022. 

• Ärendet ska tillbaka till östra hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut den 30 

september om tilläggsöverenskommelsen, vilket också innefattar tilldelning av 

medel.   

• I samband med nämndens beslut om tilläggsöverenskommelsen ger nämnden 

uppdrag till ansvarig tjänsteperson att teckna samverkansavtal med kommunal 

huvudman. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2022-06-29 

• Bilaga Mini-Maria Skaraborg 

Skickas till 

• Skaraborgs kommuner, för kännedom 

• Regionhälsans styrelse, för kännedom 

 



Från: Funktionsbrevlåda Socialnämnden 
Skickat: den 5 juli 2022 11:05 
Till: Funktionsbrevlåda Socialnämnden 
Ämne: VB: Rapport Mini-Maria i Skaraborg –förslag på hur Mini-Maria kan utvecklas 

och drivas i Skaraborg 
Bifogade filer: HSNÖ 2022-00018-5 Mini-Maria Skaraborg 3089827_5_1.PDF 
 
 

Från: Julia Nilsson <julia.c.nilsson@vgregion.se>  
Skickat: den 1 juli 2022 14:34 
Till: info@gullspang.se; kommunen@toreboda.se; kommun@karlsborg.se; kommun@tibro.se; 
kommunen@hjo.se; tidaholms.kommun@tidaholm.se; kommunen@falkoping.se; 
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VARNING: Detta e-postmeddelande är skickat från en extern avsändare. Klicka ej på bifogade länkar eller 

dokument om du inte  litar på avsändaren och kan bekräfta att meddelandet är säkert! 

Till funktionsbrevlådan för samtliga kommuner i Skaraborg  

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt den partsgemensamma utredningens 

förslag på hur Mini-Maria verksamhet kan drivas och utvecklas i Skaraborg.  

Nämndens avser att skriva en överenskommelse senare i höst med styrelsen för 

Regionhälsan. Överenskommelsen avser ett uppdrag och finansiering i enlighet med 

förslag. Till följd av detta önskar nämnden få veta vilka avsikter har kommunen? Ingå 

eller inte?  

Bifogar rapporten med förslaget: Mini-Maria i Skaraborg –förslag på hur Mini-Maria kan 

utvecklas och drivas i Skaraborg 

 

Svar önskas senast den 15 september 2022 till nämndens funktionsbrevlåda, 

hsn.ostra@vgregion.se 

Trevlig sommar!  

Gunilla Druve Jansson 

Ordförande för östra hälso- och sjukvårdsnämnden  
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Inledning och bakgrund
En förstudie har genomförts av en partssammansatt grupp på uppdrag av Vårdsamverkan Skaraborgs
styrgrupp. Förstudien identifierade målgruppen barn och unga vuxna som en av målgrupperna för
vilken integrerade arbetssätt och integrerade verksamheter bör utvecklas i form av Mini-Maria.
Vårdsamverkans styrgrupp beslutade om att en fördjupad studie skulle genomföras. Östra hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutade att åta sig ansvaret för genomförandet av den fördjupade
studien/utredningen.

Detta ledde till att beslut togs att en fördjupad studie/utredning skulle göras. Uppdraget bestod av
följande:

• ta fram underlag och förslag till beslut om hur Mini-Maria kan utvecklas och drivas i
Skaraborg

• Underlaget ska ta stöd i Länsgemensamt inriktningsdokument organiserat integrerat arbete
och använda den checklista som finns

• Tillgänglighet/mobilitet är särskilt viktigt

• Även följande ska ingå:
o Förslag till rådgivningsfunktion kopplat till Mini-Maria
o Förslag till brukarinflytande/brukarmedverkan
o Uppföljning/utvärdering

Processen har samordnats av en utredare från Västra Götalandsregionens Koncernkontor med hjälp
av processtöd från Skaraborgs kommunalförbund och Vårdsamverkan Skaraborg. I en utökad
arbetsgrupp har representanter från fem av kommunerna varit med och gett synpunkter på förslaget
(mer information om detta finns under rubriken ”förankring”).

En utgångspunkt för utredningen har varit nedanstående citat från VästKoms och Västra
Götalandsregionens länsgemensamma inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete:

När organiserat integrerat arbete ges på flera
platser i länet under samma namn exempelvis
Mini-Maria eller socialmedicinska mottagningar
bör de organiseras på ett likvärdigt sätt och
innehålla likvärdig vård/stöd. Ett namn ger
förväntningar om innehåll och påverkar därmed
upplevelsen av likvärdighet och kvalitet.1

Utredning har utgått ifrån den modell för Mini-Maria-verksamhet som är etablerad i Södra Älvsborg
sedan början av år 2021. Samma modell har även varit en utgångspunkt i arbetet med att utforma

1 Ur: Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende – Länsgemensamt
inriktningsdokument för regionen och kommunerna i Västra Götaland
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Mini-Maria-verksamheten i kranskommunerna kring Göteborg, och för den i skrivande stund
pågående processen för uppstart av verksamhet i Fyrbodal.

Förankring

Förslaget har tagits fram i samråd med flera parter från både kommunerna och Västra
Götalandsregionen.

Ett antal kommuner signalerade redan i ett tidigt skede att de var intresserade av att vara
representerade i arbetet med att ta fram ett förslag på hur en Mini-Maria-verksamhet skulle kunna
bedrivas i Skaraborg. De kommuner som deltog med representanter i en arbetsgrupp var Falköping,
Gullspång, Lidköping, Skövde och Vara. Även en representant från Mariestads kommun har varit med
och gett synpunkter på förslaget, men inte varit med i arbetsgruppen. Samtliga representanter från
kommunerna var chefer inom socialtjänsten i sina respektive kommuner.

Dialog om förslaget har även förts med chefer inom Närhälsan, Regionhälsan – däribland
ungdomsmottagningarna –, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och Habilitering & Hälsa.

Kontinuerlig avstämning har även gjorts med den tidigare projektledaren för Mini-Maria Södra
Älvsborg för att ta del av deras erfarenheter av Mini-Maria-verksamhet och få synpunkter på
förslagen som utformats för Skaraborg.

Den sammantagna bedömningen efter samtal med regionens och kommunernas
verksamhetsföreträdare är att Mini-Maria skulle vara ett värdefullt tillskott till arbetet riktat till
målgruppen i Skaraborg.

Bilaga

Detta dokument har en bilaga som beskriver mer i detalj kring uträkningar som genomförts och hur
verksamheten föreslås organiseras (arbetsmiljö, kompetenser med mera).

Uppskattat behov
Målgruppen för Mini-Maria är unga i åldrarna 13 – 21 år (verksamheten välkomnar även unga under
13 år) och deras närstående. År 2021 fanns det cirka 27 000 unga i åldrarna 13 – 21 år i Skaraborg.
För att få en ungefärlig uppfattning om hur många som kan tänkas behöva stöd från verksamheten så
har utredningen tittat på besöksfrekvensen på Mini-Maria i Göteborg, som har varit i gång sedan
1995. Verksamheten i Södra Älvsborg har endast varit i gång sedan början av 2021, därför är det
svårt att ännu dra några slutsatser utifrån besöksfrekvensen där.

I Göteborg var det cirka 1,38 procent av de unga i åldrarna 13 – 21 år som fått stöd av Mini-Maria-
verksamheten. I tabellen nedan anges antalet unga i målgruppen per kommun i Skaraborg i den
vänstra kolumnen, och i kolumnen till höger anges hur många 1,38 procent av dessa är.
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Tabellens syfte är att ge en uppskattning av ungefär hur många det kan tänkas handla om som skulle
behöva stöd, det är inte tänkt att vara en exakt återspegling av verkligheten. Räkneexemplet nedan
är enkelt och tar inte hänsyn till eventuella skillnader i omfattning av skadligt bruk och beroende men
det ger en bild av hur många unga som kan tänkas bli aktuella.

Kommun Antal unga 13–21 år

Andel
aktuella
unga/år

Essunga 505 7

Falköping 3634 50

Grästorp 555 8

Gullspång 463 6

Götene 1282 18

Hjo 835 12

Karlsborg 607 8

Lidköping 4085 56

Mariestad 2304 32

Skara 1961 27

Skövde 5813 80

Tibro 1111 15

Tidaholm 1240 17

Töreboda 885 12

Vara 1574 22

Totalt 26 854 371

Procentandelen som använts i räkneexemplet ovan är baserad på de unga i Göteborg. För att få en
uppfattning av skillnaderna jämfört med de unga i Skaraborg har utredningen tittat på resultatet av
CAN-undersökningen. Västra Götalandsregionen har vart tredje år sedan 2013 tillsammans med
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och kommunerna genomfört en
totalundersökning av skolelevers drogvanor i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.
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Om man tittar på andelen elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet som medger att de någon
gång har använt narkotika så ser vi en tydlig skillnad mellan Göteborg och Skaraborg. Snittet i
Göteborg ligger på cirka 14 procent medan det för Skaraborg ligger på cirka 7 procent. Det kan tyda
på att det uppskattade behovet i tabellen i verkligheten möjligen är något lägre.

Av de besökare som kom till Mini-Maria i Göteborg var 44 procent närstående, vilket också bör tas
hänsyn till i utformandet av verksamheten.

Nästa steg i processen
Under förutsättning att östra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna beslutar att gå vidare i
processen så kommer ett samverkansavtal mellan parterna att upprättas under hösten 2022.
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Utredningens förslag: hur Mini-Maria kan utvecklas och drivas i Skaraborg

Övergripande mål för verksamhet

Det övergripande målet med Mini-Maria Skaraborgs verksamhet föreslås vara att motverka alkohol-
och drogberoende och beroende kopplat till spel om pengar bland unga upp till 21 år. Mini-Maria
Skaraborg ska nå unga människor i ett tidigt skede av risk- och skadligt bruk för att förhindra att detta
utvecklas till ett beroende, allvarlig psykisk ohälsa och att arbeta hälsofrämjande och förebyggande
utifrån en tvärprofessionell ansats.

Verksamhetens innehåll

Verksamheten ska tillhandahålla en god och säker vård på lika villkor oavsett den unges kön, ålder,
funktionsnedsättning, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Vården ska
ges med respekt för alla människors lika värde och för de enskildes värdighet. Verksamheten ska
präglas av hög etisk medvetenhet.

Personalen vid Mini-Maria ska identifiera, möta och behandla unga med problem rörande skadligt
bruk och beroende av alkohol, droger samt spel om pengar i en öppen tillåtande miljö. De unga som
söker sig till verksamheten ska kunna känna sig sedda, trygga och tillitsfulla i mötet med personalen
och känna att deras frågor och problem blir respekterade och tagna på allvar.

Verksamheten ska präglas av en tvärprofessionell helhetssyn på den unge och familjens situation –
och även övrigt på socialt nätverk, privat och professionellt. Tvärprofessionellt teamarbete och
samverkan är grunden i arbetet.

Insatserna till enskilda unga och deras närstående

Insatserna till enskilda unga och deras närstående kan ske genom:

• Rådgivning och behandling i öppna former, utifrån den unges behov

• Samtal individuellt, med familj/närstående samt i nätverk

• Behandling enligt manualbaserade metoder enligt rekommendation i Socialstyrelsen –
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

• Medicinsk behandling och bedömning samt hälsofrämjande insatser

• Drogtester
• Arbeta i samverkan med andra aktörer kring den unga och komplettera befintliga resurser

och insatser.

Utåtriktade förebyggande insatser

Utåtriktade förebyggande insatser kan ske genom:

• Konsultativa insatser och rådgivning till professionella.
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• Gruppverksamhet i form av utbildningar för föräldrar och informationsträffar och utbildning
för professionella.

• Utåtriktat informationsarbete som syftar till att förmedla samlad kunskap till unga, föräldrar
och professionella om bland annat droger, utvecklingsmönster i användande av alkohol,
droger och spel om pengar och erfarenheter av rådgivnings- och behandlingsinsatser.

• Utveckling av arbetsformer för tidiga och förebyggande insatser.

• Utveckling av arbetsformer för att möta de ungas familjer och sociala nätverk.

Förslag om tillgänglighet och utbudspunkter

Följande fyra punkter föreslås gälla för samtliga kommuner som väljer att ansluta sig till Mini-Maria
Skaraborg:

• God tillgänglighet med ett gemensamt telefonnummer och via digitala mötesplatser
motsvarande Ungdomsmottagningarnas UM Online. Det ska vara möjligt att boka digitala
möten.

• Det ska finnas mottagningar i de fyra största kommunerna – det vill säga i Falköping,
Lidköping, Mariestad och Skövde. Ett av skälen till detta är att i dessa kommuner går den
större delen av Skaraborgs gymnasieungdomar i skola, cirka 82 procent. Unga upp till 21 år
och/eller deras närstående i alla anslutna kommuner kan vända sig till valfri mottagning.

• Unga upp till 21 år och/eller deras närstående har möjlighet att efter överenskommelse boka
fysiska möten på plats i sin egen hemkommun (eller i en annan ansluten kommun om de så
önskar).

• Mini-Maria-personalen kan, i samråd med kommunens personal, vid behov åka ut för att
träffa den unge i dennes hemkommun för ett första möte, i de fall den unge själv inte vill åka
till någon mottagning.

Övergripande om tillgänglighet

Mini-Maria-verksamheten föreslås ha två huvudmottagningar, en i Skövde och en i Lidköping.
Mottagningarna i Falköping och Mariestad är satellitmottagningar som bemannas av personalen från
huvudmottagningarna.

Styrgruppen ansvarar för att anpassa verksamheten utifrån de behov som uppstår, i den mån detta
är möjligt för verksamheten. Exempelvis om det under en period skulle uppstå ett behov av ökad
närvaro eller utökad samverkan i en viss kommun.
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Styrgrupp

En styrgrupp föreslås inrättas för Mini-Maria. Styrgruppen föreslås bestå av sex medlemmar: tre
representanter för samtliga av de anslutna kommunerna, samt tre representanter för regionen, varav
minst två är representanter för Regionhälsan (som är den förvaltning som är tilltänkt som utförare
för regionens del av verksamheten). De tre kommunrepresentanterna ansvarar för att vid behov
informera socialcheferna om verksamhetens status och utveckling (ordinarie uppföljning genomförs
av verksamheten).

Styrgruppen har löpande dialog om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet.

Styrgruppen ansvarar för att anpassa verksamheten utifrån de behov som uppstår.

Styrgruppen ansvarar för att inför påföljande verksamhetsår vid behov föreslå justering av
ersättningen, för att möjliggöra lämpliga anpassningar av verksamheten.

Budget

Den totala beräknade årliga kostnaden för Västra Götalandsregionen är cirka 5,8 miljoner kronor, och
för kommunerna cirka 4,6 miljoner kronor. Regionen bär en högre kostnad, bland annat på grund av
att personalkostnaderna är högre och för att vissa huvudmannaspecifika kostnader tillkommer.
Budgetposterna och uträkningarna beskrivs mer i detalj i bilagan.

Under år 2023, när verksamheten byggs upp, förväntas kostnaden vara lägre. Den totala beräknade
kostnaden för Västra Götalandsregionen år 2023 är cirka 5 miljoner kronor, och för kommunerna
cirka 3,7 miljoner kronor.

Respektive part har arbetsgivaransvaret för sin personal och svarar för dess kostnader och för
huvudmannaspecifika kostnader som sammanhänger med de insatser som utförs.

Vissa kostnader är gemensamma, såsom hyra, resor, administrativa avgifter, etcetera. och parterna
föreslås dela lika på dessa.
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Kostnaden per kommun i tabellen nedan är baserad på respektive kommuns totala
befolkningsmängd. Kostnad per kommun är uträknad utifrån antagandet att samtliga kommuner
beslutar att delta i samarbetet. Detta är bara en uppskattning av de ungefärliga kostnaderna, inte
exakta summor.

Procent av total
befolkning 2021

Kostnad 2023,
TKR

Kostnad 2024,
TKR

Essunga 2% 79 97

Falköping 12% 459 569

Grästorp 2% 79 98

Gullspång 2% 72 89

Götene 5% 183 227

Hjo 3% 127 158

Karlsborg 3% 96 119

Lidköping 15% 558 692

Mariestad 9% 341 423

Skara 7% 258 320

Skövde 21% 786 975

Tibro 4% 156 193

Tidaholm 5% 177 219

Töreboda 3% 127 157

Vara 6% 223 276
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3 719 4 612

Samverkansavtal och kommunal huvudman

Utredningens förslag är att använda samma avtalsmodell som används för Mini-Maria i Södra
Älvsborg. Där finns det en kommunal huvudman (Borås Stad) som är den kommun som anställer den
kommunala personalen i verksamheten.

Utredningens förslag är att Skövde kommun är kommunal huvudman i Skaraborg. Den kommunala
huvudmannen är ansvarig för kommunernas del i verksamheten och är den kommun som tecknar
samverkansavtal om Mini-Maria med hälso- och sjukvårdsnämnden. De andra kommunerna tecknar i
sin tur hängavtal med den kommunala huvudmannen för att omfattas av verksamheten. Om Skövde
av något skäl inte har möjlighet att ta den rollen, är förslaget att Lidköping blir kommunal huvudman.

Förslag till brukarinflytande/brukarmedverkan

Allt arbete på Mini-Maria ska bedrivas utifrån evidensbaserad praktik vilket innebär att allt arbete
som görs inom verksamheten utgår från:

• Brukarens nytta, perspektiv och erfarenhet

• Beprövad erfarenhet inom professionen och har stöd i vetenskap

Ingången i arbetet är att samtliga unga som skrivs in på mottagningen erbjuds att upprätta en
samordnad individuell plan (SIP). De unga och deras närstående ska uppleva en lättillgänglig och
sömlös vård med ett helhetsperspektiv på problembilden.

Metod för delat beslutsfattande ska användas. Delat beslutsfattande är en metod som syftar till att
öka engagemang och delaktighet för en enskild patient eller brukare där patient eller brukare
tillsammans med vård-/omsorgspersonal kommer överens om hur nästa steg i behandlingen eller det
sociala stödet ska vara. Metoden för delat beslutsfattande beskrivs mer i detalj i bilagan.

Brukarinflytande ska även ingå som en del av verksamhetens uppföljning. Se rubriken Uppföljning
och utvärdering.

Uppföljning och utvärdering

Mini-Maria ska utvärdera och synliggöra sitt arbete och sitt resultat för personal, brukare och
omvärld. Verksamheten ska årligen lämna en verksamhetsbeskrivning och årsberättelse till sina
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huvudmän. Årsberättelsen ska minst innehålla ärendestatistik, information om drogutveckling,
belastning, ekonomi, avvikelser samt utveckling i övrigt.

Verksamheten ska årligen följas upp utifrån olika perspektiv:

• Brukar- och medborgarperspektiv

• Tillgänglighetsperspektiv

• Verksamhetsperspektiv
• Personalperspektiv

• Ekonomiskt perspektiv

Uppföljningen ska utformas av verksamheten tillsammans med representanter för uppdragsgivarna.
Förutom den professionella bedömningen ska brukarnas synpunkter efterfrågas.

Utvärdering av de enskilda insatser som utförs på Mini-Maria ska ske systematiskt och presenteras
årligen.

Uppstart av verksamheten under år 2023

Under januari år 2023 påbörjas ett förberedande arbete där verksamheten stegvis byggs upp.
Verksamheten startar senast den 1 september 2023. Målsättningen är att över tid uppnå en
tillgänglighet som är i nivå med vad som anges i avsnittet om tillgänglighet och utbudspunkter ovan.

Nyttan av en Mini-Maria-verksamhet

Vad nyttan är för medborgaren

En Mini-Maria-verksamhet innebär följande positiva effekter för de unga och deras närstående:

• Tidig upptäckt och tidiga insatser motverkar allvarligt skadligt bruk och beroende och
utvecklandet av psykisk ohälsa.

• Kan bidra till att eventuell psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk problematik upptäcks, då
sådan kan döljas av skadligt bruk och beroende.

• Minskat lidande för familjen och den enskilde ungdomen.

• De unga har ett ställe att gå till och får en sammanhållen vårdkedja. Det innebär en trygghet
för individen.

• Fokus på hela ungdomen och nätverket.

• Hög tillgänglighet och snabb insats.

• Rätt riktat stöd utifrån professioner med rätt kompetens.

• Likvärdig vård/stöd i hela samverkansområdet.

Vad nyttan är för verksamheterna

Konceptet med Mini-Maria är etablerat sedan tidigare runt om i Sverige. Den stora styrkan med en
integrerad verksamhet som Mini-Maria ligger i samverkan mellan huvudmännen. Genom att slå
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samman resurserna i en och samma verksamhet kan man få ett bättre och mer effektivt
resursanvändande som genererar mer än parterna har möjlighet att åstadkomma på egen hand.
Mini-Maria minskar risken för dubbelarbete och verksamheten ger också samordningsvinster i form
av direktkommunikation mellan huvudmännen.

Vid ett införande av en Mini-Maria mottagning innebär det nytta för verksamheterna
sammanfattningsvis enligt nedan:

• Ett utökat utbud och kvalitet på insatser för unga med skadligt bruk och beroende, ett
kompetenscentrum och specialiserad vård och stöd som inte finns idag.

• Riktade och effektiva insatser och spetskompetens kring målgruppen gällande både skadligt
bruk och beroende av substanser och spel om pengar, som även genererar sociala vinster.

• En integrerad mottagning som innebär samordningsvinster för huvudmännen.

• En verksamhet som sparar tid och resurser för professionella.

Ekonomisk nytta

Heldygnsvård för unga är en dyr kostnad för kommunerna. Heldygnsvård på ett HVB-hem (hem för
vård eller boende) för unga kan variera oerhört i kostnad beroende på vårdbehovet hos den unge
(vanligt intervall är 4 000–9 000 kronor). En placering för en ungdom med ett inte allt för omfattande
vårdbehov men med ett avancerat etablerat missbruk kan kosta kommunerna cirka 6 000 kronor per
dygn, en placering kan pågå från allt mellan 3 månader upp till flera år.

En placering på ett HVB-hem i sex månader med en dygnskostnad på 6 000 kronor innebär en
kostnad på 1 080 000 kronor.

En placering på SiS (Statens Institutionsstyrelse, låst avdelning) innebär en kostnad på cirka 6 750
kronor per dygn (efter subvention), vilket efter sex månader innebär en kostnad 1 215 000 kronor.

Detta innebär att om Mini-Maria-verksamheten kan fånga upp unga i ett tidigt skede av skadligt bruk
och beroende och på så vis undvika heldygnsvård blir mottagningen en god investering av
skattemedel.

Enkelt räknat innebär det att för vissa av de mindre kommunerna i samverkansområdet så räcker det
att undvika en placering för att mottagningen blir direkt ekonomiskt försvarbar (sett till den årliga
kostnaden per kommun för Mini-Maria-verksamheten i tabellen ovan under rubriken Budget).
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BILAGA – Bemanning och verksamhetens organisering, med mera

Inledning – bilaga
I denna bilaga beskrivs vissa delar av det som ingår i huvuddokumentet mer i detalj. Utöver detta
beskrivs vissa delar av det som enligt checklistan i Länsgemensamt inriktningsdokument för
organiserat integrerat arbete ska finnas med. Vissa delar i checklistan avser specifikt sådant som rör
avtalsskrivning, vilket har utelämnats i denna sammanställning.

Budget och bemanning

Budgetposter

Regionhälsan är den förvaltning som är utförare av regionens del av Mini-Maria-verksamheten i
Södra Älvsborg och i kranskommunerna kring Göteborg. Regionhälsan är även tilltänkt som ansvarig
för detta även i Fyrbodal, där det i skrivande stund pågår en beslutsprocess. Regionhälsan är även
tilltänkt som utförare av regionens del av verksamheten i Skaraborg. Utöver Mini-Maria-verksamhet
så har Regionhälsan, bland mycket annat, ansvar även för ungdomsmottagningarna i regionen.

Regionhälsan har beskrivit vilken bemanning och finansiering de behöver för att kunna bedriva Mini-
Maria-verksamhet i Skaraborg. Utifrån detta har utredningen sedan gjort en matchning gentemot
bemanning på kommunsidan – baserat på bemanningen i Södra Älvsborgs Mini-Maria-verksamhet
(se rubriken bemanning).

Kostnaderna är förenklade beräkningar baserat på de utgifter som kommunsidan har i Södra
Älvsborgs Mini-Maria-verksamhet. Lönerna på kommunsidan är beräknade utifrån löneläget i Skövde
kommun 2022. Lokalhyran är en uppskattning baserat på en befintlig verksamhet i Lidköping som har
flera beröringspunkter med Mini-Maria, varför kostnaderna blir jämförbara. Lokalhyran är utifrån ett
aktuellt förslag men kan förändras beroende på vilka lokaler som blir aktuella.

Vissa kostnader är gemensamma, såsom hyra, resor, administrativa avgifter och så vidare. Parterna
föreslås dela lika på dessa.

Kostnaderna i detta avsnitt utgår från den uppskattade kostnaden för år 2024 och framåt. För år
2023 beräknas summan vara lägre (se budgetavsnittet i den första delen av dokumentet).

Regionens kostnader
Kostnadsöversikt

Personalkostnader 4 307 000
Övriga kostnader 1 173 000
Hyra 378 000

Kostnad 5 858 000
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Kommunernas kostnader
Kostnadsöversikt

Lönekostnader (budget) 3 492 000
Övriga kostnader 742 000
Hyra 378 000

Kostnad 4 612 000

Kostnaden fördelas per kommun enligt beskrivningen under rubriken Budget i huvuddokumentet.

Bemanning

Kompetenser
De tvärprofessionella kompetenserna är en av grunderna i Mini-Marias arbete. Grundkompetensen
ska bestå av professionerna socionom (eller motsvarande lämplig kompetens), sjuksköterska, läkare
och psykolog. För att kunna möta de unga utifrån deras behov och förutsättningar kräver uppdraget
specifik kompetens och erfarenhet om ungdomars sociala och psykologiska utveckling. Kompetens
om skadligt bruk och beroende och ett psykiatriperspektiv är nödvändigt för att förstå den
grundläggande problematiken.

De tvärprofessionella teamen ska ha ett gemensamt förhållningssätt, men utifrån olika
grundutbildningar och perspektiv närma sig varje ung person och familj utifrån sin respektive
kompetens.

Regionens bemanning
Antal tjänster

Sjuksköterskor 4,0

Läkare 0,2

Psykolog 1,0

Enhetschef 0,2

Totalt 5,4 tjänster

Kommunernas bemanning
Antal tjänster (totalt för hela Skaraborg)

4,4 socionomer (eller motsvarande lämplig kompetens)

0,6 samordnare

0,4 enhetschef
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Totalt 5,4 tjänster

Verksamhetens organisering

Ansvarsgränser och rutiner

Verksamheten ska arbeta utifrån socialtjänstlagen (SOL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och annan
gällande lagstiftning, riktlinjer och rekommendationer inom området.

Verksamhetens gemensamma centrala uppdrag ska vara inriktat på tidig upptäckt och stöd och
behandling av skadligt bruk och beroende av alkohol, droger och spel om pengar. När det gäller
psykisk ohälsa ska verksamheten behandla unga som i kombination med problematik rörande
skadligt bruk och beroende har lindriga psykiska besvär, för att exempelvis förhindra att
utvecklingskriser övergår i mer omfattande psykisk problematik.

Teambaserat arbete

Det team-baserade tvärprofessionella arbetet med de unga i verksamheten ska vara absolut centralt.
De unga och deras närstående ska uppleva en lättillgänglig och sömlös vård som utgår från den unges
behov.

Ledning av det dagliga arbetet

Verksamheten ska drivas i nära daglig samverkan och samarbete mellan huvudmännen. De olika
huvudmännens ansvarsområden ska vara tydligt uppdelade utifrån profession och lagstadgade
skyldigheter för respektive huvudman.

Respektive arbetsgivare/huvudman har ansvar för sin personal och ska svara för att verksamheten
har en personal- och kompetensstruktur som tillgodoser god vård- och omsorgskvalitet, hög
patient/klientsäkerhet och främjar kostnadseffektivitet.

Arbetsmiljö

Samordnings- och skyddsansvar vid gemensamma arbetsställen

Arbetsmiljölagens 3:e kapitel, § 7 och 12 som berör frågan om samordningsansvar (samråd,
samordningsansvar med mera) för arbetsmiljön, ska beaktas då samordningsansvar uppkommer så
snart mer än en arbetsgivare samtidigt driver verksamhet som inte är fysiskt avskilda från varandra.

Gemensam utbildning/metodstöd/handledning

Utbildning och handledning ska genomföras gemensamt i den mån detta är ändamålsenligt.
Styrgruppen avgör vid behov huruvida insatsen ska genomföras gemensamt eller ej.
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Bästa tillgängliga kunskap, val av insatser
Allt arbete på Mini-Maria ska bedrivas utifrån evidensbaserad praktik vilket innebär att allt arbete
som görs inom verksamheten utgår från:

• Brukarens nytta, perspektiv och erfarenhet

• Beprövad erfarenhet inom professionen samt har stöd i vetenskap

Delat beslutsfattande – rutiner för arbetssätt
Metod för delat beslutsfattande ska användas. Delat beslutsfattande är en metod som syftar till att
öka engagemang och delaktighet för en enskild patient eller brukare där patient eller brukare
tillsammans med vård-/omsorgspersonal kommer överens om hur nästa steg i behandlingen eller det
sociala stödet ska vara. Metoden ger ett samarbete som leder till att både brukare och personal delar
samma information. Samarbetet gör också att båda har förståelse för vad den andra känner är viktigt
att väga in i beslutet. Metoden kan på ett naturligt sätt ingå i en process med samordnad individuell
plan (SIP), och resultatet kan dokumenteras i ett SIP-dokument.

Förutsättningar som ska uppfyllas för att det ska vara delat beslutsfattande:

• Det ska vara minst två personer inblandade
• Alla ska dela all relevant information

• Alla inblandade ska delta i processen

• Samtliga ska acceptera det beslut som fattas (det måste fattas ett beslut, även om beslutet
innebär att inget göra)

Patientsäkerhet
Respektive arbetsgivare/huvudman har ansvar för sin personal och ska svara för att verksamheten
har en personal- och kompetensstruktur som tillgodoser god vård- och omsorgskvalitet, hög patient-
/klientsäkerhet och främjar kostnadseffektivitet.

Verksamheten ska tillhandahålla en god och säker vård på lika villkor oavsett den unges kön, ålder,
funktionsnedsättning, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Vården ska
ges med respekt för alla människors lika värde och för de enskildes värdighet. Verksamheten ska
präglas av hög etisk medvetenhet.

Kunskapsspridning
I Mini-Marias uppdrag över tid ska även ett mer utåtriktat förebyggande informationsarbete ingå.
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Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut för perioden 

2022-06-01 – 2022-07-31.        

Bakgrund 

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

socialnämnden. Handlingarna finns tillgängliga för socialnämnden under 

sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Delegationslistor  

Delegationslista, VIVA, IFO, 2022-06  275 

Delegationslista, VIVA, ÄO/LSS, 2022-06  658 

Delegationslista, Bostadsanpassning, 2022-06 26 

Jämkning dubbla boendekostnader, 2022-06 1 

Avskrivning skuld, 2022-01 – 2022-07 4 

Delegationslista, VIVA, IFO, 2022-07 181 

Delegationslista, VIVA, ÄO/LSS, 2022-07 542 

Delegationslista, Bostadsanpassning, 2022-07  

Jämkning dubbla boendekostnader, 2022-07 1 

Personal/anställningar  

Tillsvidare, 2022-06 23 

Visstid, 2022-06 10 

Timanställda, 2022-06 117 

  

Tillsvidare, 2022-07 11 

Visstid, 2022-07 4 

Timanställda, 2022-07 39 



 

  2(2) 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott  

Socialnämndens arbetsutskott, 2022-06-01 §§ 150 – 169  

Socialnämndens arbetsutskott, 2022-06-15 §§ 170 – 186  

Socialnämndens arbetsutskott, 2022-06-29 §§ 187 – 215  

Socialnämndens arbetsutskott, 2022-07-27 §§ 216 – 235  

Allmänna ärenden 

Diarienummer Beslut Delegat 

2022/95 Anmälan av personuppgiftsincident 

till Integritetsskyddsmyndigheten 

Biträdande socialchef 

2022/40 Fullmakt till Birgitta Harberg att 

föra nämndens talan vid muntliga 

förhandlingar i rätten 

Socialchef 

2022/40 Fullmakt till Antonie Bräuer att 

föra nämndens talan vid muntliga 

förhandlingar i rätten 

Socialchef 

2022/107 Anmälan av personuppgiftsincident 

till Integritetsskyddsmyndigheten 

Verksamhetschef 

2022/36 Utdelning ur PG Anderssons 

donationsfond, nr 258 

Förvaltningsekonom 

       

Beslutet ska skickas till 

Akt 

 

 

 

Carin Karlsson 

Nämndsekreterare 
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§ 79 Dnr 2022/00089  

Överlämnande av förslag från beredningen för översyn 
av den politiska organisationen inför mandatperioden 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den politiska organisationen 

under mandatperioden 2023-2026 enligt upprättat förslag, vilket innebär 

att tekniska nämnden upphör från och med den 1 januari 2023 då dess 

ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Detta innebär att all 

verksamhet och all personal, samt övriga rättigheter och förpliktelser för 

tekniska nämnden, övergår till kommunstyrelsen i och med tekniska 

nämndens upphörande från och med den 1 januari 2023. 

2  Kommunfullmäktige beslutar att det under kommunstyrelsen inrättas ett 

utskott för stöd och service för att hantera bland annat operativa 

driftsfrågor och servicefrågor inom det tekniska området. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att anta en instruktion för utskottet. 

3  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera 

instruktionen för utskottet för social hållbarhet i enlighet med att utskottet 

ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. 

4  Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bestämmelser för ekonomisk 

ersättning för förtroendevalda enligt framtaget förslag. Bestämmelserna 

gäller från och med den 1 januari 2023 och ersätter kommunfullmäktiges 

beslut den 25 juni 2018, § 102. 

5 Kommunstyrelsen upphäver från och med den 1 januari 2023 beslut om 

arvode för kommunala lekmannarevisorer, 4 april 2001, § 57. 

6  Kommunfullmäktige beslutar att anta regler för partistöd enligt framtaget 

förslag. Reglerna ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2015, § 122. 

7  Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta 

fram en plan för och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för 

förtroendevalda under mandatperioden 2023-2026 enligt framtaget 

förslag. 

8  Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt punkt 1 

ovan ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda en 

gemensam förvaltningsorganisation.  

Reservation 

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna; Patrik Björck 

(S), Ingvor Arnoldsson (S), Ingvor Bergman (S), Kovan Akrawi (S), Niclas 

Hillestrand (S), Johanna Svensson (S), Roger Lundberg (S), Inga-Lill 

Bergsten (S), Corry Thuresson (S), Heléne Svensson (S), Monica Janzon (S), 
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Bengt Lundqvist (S), Anna-Bella Nordh-Fahlqvist (S), Fredy Neüman (S) 

och Lisbeth Ek (S) reserverar sig till förmån för Fredy Neümans (S) yrkande.  

Sammanfattning 

Beredningen för översyn av den politiska organisationen haft som uppdrag 

att utreda och lämna förslag på politisk organisation inför mandatperioden 

2023–2026 samt att göra en översyn av bestämmelserna för ekonomisk 

ersättning. Beredningens arbete har lett fram till ett förslag på ny politisk 

organisation där tekniska nämnden avvecklas och dessa ansvarsområden 

organiseras under kommunstyrelsen i form av utskott. Utifrån beredningens 

förslag har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att fortsatt 

utreda och ta fram förslag på en politisk organisation med inriktningen att 

tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. 

Kommunledningsförvaltningen har genom en konsult genomfört en 

utredning som resulterat i ett förslag som presenterats i en slutrapport. 

Tekniska nämnden har genom ett yttrande beslutat att ställa sig bakom 

förslaget.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 101/2022 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-25 

Tekniska nämnden § 29/2022 

Kommunstyrelsen § 57/2022 

Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska 

organisationen, 2022-01-27, samt bilaga 

Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska 

organisationen, 2021-09-30 

Kommunfullmäktige § 129/2021 

Kommunstyrelsen § 173/2021 

Förslag på bestämmelser för ekonomisk ersättning 

Förslag på regler för kommunalt partistöd 

Yrkanden 

Adam Johansson (M) och Erik Kyrkander (V) yrkar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Fredy Neüman (S) och Johanna Svensson (S) yrkar gällande beslutspunkt 1 

att tekniska nämnden bibehålls i nuvarande organisation samt att avslå 

beslutspunkterna 2 och 8.  
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Yttranden 

Pema Malmgren (M), Vanja Wallemyr (C) och Milada Wurm (SD) yttrar 

sig.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 

respektive Fredy Neümans (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.   

  

 

Paragrafen skickas till  
Samtliga nämnder 

Partigrupperna 

Ekonomiavdelningen 

Löneenheten            



 

Kansliavdelningen   Kommunledningsförvaltningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 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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 Kommunstyrelsen 

Överlämnande av förslag från beredningen för översyn 
av den politiska organisationen inför mandatperioden 
2023-2026 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den 

politiska organisationen under mandatperioden 2023‒2026 enligt 

upprättat förslag, vilket innebär att tekniska nämnden upphör från 

och med den 1 januari 2023 då dess ansvarsområden flyttas till 

kommunstyrelsen. Detta innebär att all verksamhet och all personal, 

samt övriga rättigheter och förpliktelser för tekniska nämnden, 

övergår till kommunstyrelsen i och med tekniska nämndens 

upphörande från och med den 1 januari 2023. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det under 

kommunstyrelsen inrättas ett utskott för stöd och service för att 

hantera bland annat operativa driftsfrågor och servicefrågor inom det 

tekniska området. Kommunstyrelsen får i uppdrag att anta en 

instruktion för utskottet. 

3 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger 

kommunstyrelsen i uppdrag att revidera instruktionen för utskottet 

för social hållbarhet i enlighet med att utskottet ska bestå av nio 

ledamöter och nio ersättare. 

4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa 

bestämmelser för ekonomisk ersättning för förtroendevalda enligt 

framtaget förslag. Bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 

2023 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 25 juni 2018, § 

102. 

5 Kommunstyrelsen upphäver från och med den 1 januari 2023 beslut 

om arvode för kommunala lekmannarevisorer, 4 april 2001, § 57. 

6 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta regler för 

partistöd enligt framtaget förslag. Reglerna ska gälla från och med 

den 1 januari 2023 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 26 

oktober 2015, § 122. 
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7 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen 

i uppdrag att ta fram en plan för och genomföra 

kompetensutvecklingsinsatser för förtroendevalda under 

mandatperioden 2023-2026 enligt framtaget förslag. 

8 Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt punkt 

1 ovan ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda 

en gemensam förvaltningsorganisation.  

Sammanfattning  

Beredningen för översyn av den politiska organisationen haft som uppdrag 

att utreda och lämna förslag på politisk organisation inför mandatperioden 

2023–2026 samt att göra en översyn av bestämmelserna för ekonomisk 

ersättning. Beredningens arbete har lett fram till ett förslag på ny politisk 

organisation där tekniska nämnden avvecklas och dessa ansvarsområden 

organiseras under kommunstyrelsen i form av utskott. Utifrån beredningens 

förslag har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att fortsatt 

utreda och ta fram förslag på en politisk organisation med inriktningen att 

tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. 

Kommunledningsförvaltningen har genom en konsult genomfört en 

utredning som resulterat i ett förslag som presenterats i en slutrapport. 

Tekniska nämnden har genom ett yttrande beslutat att ställa sig bakom 

förslaget.  

Bakgrund 

Beredningen för översyn av den politiska organisationen 

Uppdraget för beredningen för översyn av den politiska organisationen har 

varit att utreda och lämna förslag på politisk organisation inför 

mandatperioden 2023-2026 samt att göra en översyn av bestämmelserna för 

ekonomisk ersättning. Beredningen har lämnat förslag till 

kommunfullmäktige om den politiska organisationen för nästa mandatperiod, 

vilket även omfattar fullmäktigeberedningar och valberedningens 

sammansättning. Beredningen har även lämnat förslag på bestämmelser för 

ekonomisk ersättning, regler om partistöd och förslag om 

kompetensutveckling för förtroendevalda. 

Förslag på politisk organisation 

Beredningens förslag på politisk organisation inför nästa mandatperiod 

innebär att tekniska nämnden upphör från och med den 1 januari 2023 då 

dess ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Under kommunstyrelsen 

föreslås frågorna organiseras genom utskott. Förslaget har motiverats med att 

kommunövergripande frågor av strategisk karaktär bör samlas under 

kommunstyrelsen centralt vilket ger bättre förutsättningar för 

helhetsperspektiv för att skapa samsyn, bättre samordning samt 

effektivisering.  

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021, § 129, att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en organisation där 

inriktningen är att tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till 

kommunstyrelsen, som organiseras med utskott under kommunstyrelsen. 

Inriktningen är att den nya organisationen ska vara på plats den 1 januari 

2023. 
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Utifrån kommunfullmäktiges beslut gav kommunstyrelsen 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag bland annat att utreda hur tekniska 

nämndens ansvarsområden kan delas in i två utskott under kommunstyrelsen, 

ett för servicefrågor och ett för samhällsplanering. Dessa två ska samordnas 

med kommunstyrelsens befintliga ansvarsområden inom respektive område.  

Utredningen genomfördes av Conectura AB. I utredningen har föreslagits att 

tekniska nämnden från och nästa mandatperiod upphör och att ett nytt utskott 

bildas under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås få 

ett utökat uppdrag att bereda och i vissa fall besluta i långsiktiga och 

strategiska frågor rörande samhällsbyggnadsfrågor. Ett tekniskt utskott 

bildas som får uppdraget att hantera operativa driftsfrågor och servicefrågor 

inom det tekniska området.  

Den 6 april, § 57, beslutade kommunstyrelsen att godkänna slutrapporten om 

utredningen av flytt av tekniska nämndens ansvarsområden. 

Kommunstyrelsen beslutade även att skicka förslaget som presenteras på sid 

12-15 i rapporten om ny politisk organisation på remiss till tekniska 

nämnden med svar till kommunstyrelsen senast den 9 maj 2022. 

Tekniska nämnden beslutade den 25 april 2022, § 29, att ställa sig bakom 

förslaget som presenteras på sidorna 12-15 i rapporten om ny politisk 

organisation. 

 

Tekniska nämnden är idag anställningsmyndighet för personalen på 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Om beslut fattas om att avveckla tekniska 

nämnden behöver kommunstyrelsen ta över rollen som 

anställningsmyndighet. Samtidigt tar kommunstyrelsen över övriga avtal och 

förpliktelser som ingåtts av tekniska nämnden. 

Ett beslut om flytt av tekniska nämndens ansvarsområden till 

kommunstyrelsen innebär därmed att all verksamhet och all personal, samt 

övriga rättigheter och förpliktelser för tekniska nämnden, övergår till 

kommunstyrelsen i och med tekniska nämndens upphörande från och med 

den 1 januari 2023.  

Kommunstyrelsens utskott för stöd och service 

Inför mandatperioden 2023-2026 föreslås ett nytt utskott bildas under 

kommunstyrelsen för att hantera operativa driftsfrågor och servicefrågor 

inom det tekniska området. Utskottet föreslås benämnas ”kommunstyrelsens 

utskott för stöd och service” och ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare, 

samt ha ett presidium bestående av ordförande, förste vice ordförande och 

andre vice ordförande.  

I utredningen föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott ska få ett utökat 

uppdrag att bereda och i vissa fall besluta i långsiktiga och strategiska frågor 

rörande samhällsbyggnadsfrågor. I och med detta behöver en tydlig 

gränsdragning tas fram mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och 

kommunstyrelsens utskott för stöd och service, vilket kommer att framgå av 

instruktioner för utskotten samt i kommunstyrelsens 

delegationsbestämmelser. 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

Inför mandatperioden 2019-2022 inrättade kommunfullmäktige ett utskott 

för sociala hållarbetsfrågor under kommunstyrelsen. I den instruktion för 
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utskottet som senare fastställdes av kommunstyrelsen framgår följande om 

utskottets sammansättning.  

”Utskottet ska bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare som väljs bland 

kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Alla partier som är 

representerade i kommunfullmäktige ska beredas en plats i utskottet. Om ett 

parti är representerat i kommunfullmäktige, men inte i kommunstyrelsen, ska 

partiet beredas en plats som adjungerad ledamot. Om ett parti enbart innehar 

en plats som ersättare i utskottet ska även det partiet beredas en plats som 

adjungerad ledamot, för att möjliggöra för alla partier att närvara vid 

utskottets sammanträden. En adjungerad ledamot har närvaro- och 

yttranderätt, men inte rösträtt.” 

En utredning har genomförts av utskottets arbetssätt. Det relativt stora 

antalet närvarande ledamöter och ersättare har upplevts begränsande för 

utskottets dialog och arbete. Samtidigt som bredden, där samtliga 

fullmäktigepartier är representerade samt kopplingen till samtliga nämnder, 

är nödvändig för att kunna hantera dessa tvärsektoriella långsiktiga frågor. 

Därför föreslås en ändring av utskottets instruktion för att minska antalet 

ledamöter till nio, begränsa närvarorätten till tjänstgörande ledamöter samt 

fortsatt adjungera för att säkerställa närvaro för samtliga fullmäktigepartier 

och samtliga nämnders ordförande. Utskottet föreslås fortsatt ha ett 

presidium bestående av ordförande, förste vice ordförande och andre vice 

ordförande. 

 

Valberedningens sammansättning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning består valberedningen idag av 13 

ledamöter och 13 ersättare.  

 

Kommunledningsförvaltningen har utrett förutsättningarna för att 

kommunfullmäktiges valberedning ska bestå av en ledamot och en ersättare 

för varje parti representerat i kommunfullmäktige. Av 3 kap. 2 § 

kommunallagen framgår att fullmäktige får inrätta beredningar. I 

kommentaren till lagen framgår att fullmäktige i princip fritt får bestämma 

sammansättning, arbetsformer etc. för beredningen. Enligt Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) är det möjligt att fullmäktige kan besluta 

om att en fullmäktigeberedning ska bestå av en ledamot och en ersättare från 

varje parti. Det blir ett bestämt antal ledamöter när valet är genomfört. Det 

allmänna valbarhetskravet i 4 kap. 3 § kommunallagen är tillämpligt på 

valberedningens ledamöter.  

Kommunledningsförvaltningen vill dock uppmärksamma att val till 

fullmäktigeberedning kan komma att genomföras som ett proportionellt val 

enligt 5 kap. 58 § kommunallagen om så begärs. Även om det kanske främst 

är en teoretisk risk att ett av de större partierna skulle vilja att platserna 

bestäms proportionellt i sådant fall. Om proportionellt valsätt har begärts av 

tillräckligt antal ledamöter ska lagen om proportionellt valsätt tillämpas och 

förvaltningen bedömer att det då är lagen som styr hur fördelningen av 

platser ska ske utefter det antal platser som ska tillsättas i 

fullmäktigeberedningen.  

Ändringen om valberedningens sammansättning tas upp i kommande 

revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. 
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Nämndorganisation 

Följande nämndorganisation föreslås inför mandatperioden 2023-2026. I 

tabellen framgår även sammansättning av antalet ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsens utskott, valberedningen, 

överförmyndaren, samt revisionen. 

Organ Ledamöter Ersättare Kommentar 

Kommunfullmäktige 51 27 Oförändrat antal 

Kommunstyrelsen 13 13 Oförändrat antal 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

5 5 Oförändrat antal 

Kommunstyrelsens 

utskott för social 

hållbarhet 

9 9 Förändrat antal 

ledamöter och 

ersättare 

Kommunstyrelsens 

utskott för stöd och 

service 

5 5 Nytt utskott 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

13 13 Oförändrat antal 

Byggnadsnämnden 11 11 Oförändrat antal 

Kompetens- och 

arbetslivsnämnden 

11 11 Oförändrat antal 

Kultur- och 

fritidsnämnden 

11 11 Oförändrat antal 

Nämnden för 

samhällsskydd 

mellersta Skaraborg  

12 12 Oförändrat antal  

Revisionen 7  Oförändrat  

Socialnämnden 13 13 Oförändrat antal 

Tekniska nämnden 11 11 Upphör 

Valberedningen * * * En ledamot och 

en ersättare från 

varje parti, som 

tillsatts i val till 

kommunfullmäktige 

för aktuell 

mandatperiod 

Valnämnden  7 7 Oförändrat antal 

Överförmyndare 1 1 Oförändrat antal 

 

Bestämmelser för ekonomisk ersättning för förtroendevalda 

Föregående översyn av arvodebestämmelserna innebar mer omfattande 

förändringar. Kommunrevisionen har också granskat arvodesbestämmelserna 

(år 2018) och funnit att regelverket fungerar väl. Av den anledningen har 

inriktningen denna gång varit en enklare översyn, för att ta fasta på 

revideringar nödvändiga av administrativa eller juridiska skäl.  

Utifrån partiernas inledande synpunkter och förslag på ändringar i 

arvodesbestämmelserna har kommunledningsförvaltningen tagit fram förslag 

på ändringar som sedan sänts på remiss till partigrupperna.  
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De huvudsakliga förändringarna innefattar bland annat ett tydliggörande i 

bestämmelserna kopplat till förtroendevalda med årsarvode och därmed en 

tjänstgöringsgrad om 40 procent eller mer. Det innebär att 

tolkningsutrymmet har minskat och att årsarvoderade förtroendevalda med 

40 procents tjänstgöringsgrad eller mer, har möjlighet att få ersättning för 

andra uppdrag i likhet med andra förtroendevalda i det organet, i enlighet 

med § 21, näst sista stycket. 

När det gäller frivilliga ersättningar har ett nytt förslag på formulering tagits 

fram. Detta avser § 16 samt § 25, där två kommuncentralt anordnade 

budgetdagar ska anses ingå i uppdragsarvodet för vice ordföranden i nämnd. 

Utöver detta ges gruppledare för partier som saknar representation i 

nämndernas presidier möjlighet att erhålla sammanträdesarvode för 

deltagande under dessa dagar. 

När det gäller förste och andre vice ordförande har några exempel på 

arbetsuppgifter som bör ingå inom ramen för uppdragsarvodet tagits fram. 

En ny formulering har införts i § 21 samt § 23 om att en förtroendevald inte 

kan uppbära ett eller flera årsarvoden eller uppdragsarvoden som genererar 

mer än kommunstyrelsens ordförande, det vill säga mer än 100 procent 

av Riksdagsarvodesnämndens fastställda arvode för riksdagsledamöter per 

månad. 

Ett avsnitt om ”Förtroendevald med årsarvode vid föräldraledighet”, § 29 har 

lagts till. Detta är en möjlighet som tillkommit genom den senaste ändringen 

kommunallagen. Den innebär att förtroendevalda med årsarvode, en 

tjänstgöringsgrad om 40 procent har vid föräldraledighet rätt till samma 

ekonomiska förmåner som enligt lag och kollektivavtal tillkommer 

kommunens anställda. Vidare är det upp till kommunfullmäktige att avgöra 

hur ersättare ska utses. 

Utöver smärre språkliga förändringar och förtydliganden så har 

sammanträdesarvodet och samtliga arvoden i ”Bilaga 1” räknats om utifrån 

Riksdagsarvodesnämndens fastställda arvode för riksdagsledamöter. Siffror 

markerade i rött är siffror som innebär reella kostnadsförändringar. Två nya 

instanser har tillkommit i bilagan, vilka består av lekmannarevisor respektive 

kommunstyrelsens övriga utskott. 

Då arvode för kommunala lekmannarevisorer nu föreslås framgå av 

arvodesbestämmelserna föreslår beredningen att kommunstyrelsen från och 

med den 1 januari 2023 upphäver tidigare fattat beslut om årsarvode från den 

4 april 2001, § 57. 

Regler för partistöd 

I beredningens uppdrag gällande översyn av den politiska organisationen har 

ingått att se över regler för kommunalt partistöd. Nivån på partistödet har 

legat på samma nivå under en lång period. En höjning har därför gjorts 

samtidigt som en årlig justering kommer att ske genom en 

uppräkningsmodell baserat på riksdagsledamotsarvodet. I övrigt har 

dokumentet uppdaterats språkligt och med hänvisningar till nya 

kommunallagen. 

Kompetensutvecklingsinsatser för förtroendevalda 

Alla förtroendevalda ska omfattas av ett kompetensutvecklingsprogram. 

Grundprogrammet innebär ett minimum av fortbildningsinsatser för 
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förtroendevalda. Beredningen har hämtat in följande synpunkter från 

partigrupperna inför nästa mandatperiods utbildningar. 

 Bra med gemensamma övergripande delar tidigt under 

mandatperioden som bör innehålla bl.a.: 

o Kommunallag, förvaltningslag, offentlighet- och sekretess 

o Kommunens organisation, reglementen och 

delegationsbestämmelser, roller politik – förvaltning, 

arvodesbestämmelser 

o Info om centrala funktioner i kommunen, vad har man ”rätt 

till” i kontakter med förvaltningen? 

o Info om IT-stöd och teknik och om hur man hittar på 

hemsidan och intranätet 

o Fullmäktigeuppdraget – vad innebär det? 

o Hur jobbar kommunen mot de övergripande målen 

o Information om de olika nämndernas och uppdrag och 

förvaltningarnas verksamheter 

 Utbildning bör även ordnas mitt i mandatperioden för dem som 

kommer in under perioden 

 Påfyllnadsutbildning – om man inte är helt ny som förtroendevald 

 Delarna om fördjupad utbildning för presidier bör komma redan 

under våren första året 

 Viktigt också att balansera de utbildningsinsatser som genomförs i 

kommunens regi med den kompetensutveckling som de politiska 

partierna ansvarar för 

Utbildningarna bör filmas och tillgängliggöras tillsammans med övrig 

dokumentation på politikerportalen. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med förslagen från beredningen för översyn av den politiska 

organisationen. Beredningen har under arbetets gång hämtat in synpunkter 

från partigrupperna i de olika delarna av sitt uppdrag. Gällande förslaget om 

att flytta tekniska nämndens ansvarsområden till kommunstyrelsen har 

tekniska nämnden i sitt yttrande beslutat att ställa sig bakom förslaget som 

presenterats i utredningens slutrapport.  

Gällande kompetensutveckling för förtroendevalda föreslår 

kommunledningsförvaltningen att det även ska ingå utbildning om 

tillitsbaserad styrning. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för justering av nivån för partistödet behöver tas med i 

budgetarbetet för år 2023. En uppskattad ökad kostnad för höjning av 

partistödet enligt förslaget är ca 390 000 kr per år. Även kostnader för 

genomförande av utbildningsinsatser för förtroendevalda behöver tas med i 

budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-25 

Tekniska nämnden § 29/2022 

Kommunstyrelsen § 57/2022 
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Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska 

organisationen, 2022-01-27, samt bilaga 

Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska 

organisationen, 2021-09-30 

Kommunfullmäktige § 129/2021 

Kommunstyrelsen § 173/2021 

Förslag på bestämmelser för ekonomisk ersättning 

Förslag på regler för kommunalt partistöd 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Partigrupperna 

Ekonomiavdelningen 

Löneenheten 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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Rapporter till socialnämnden 2022 

Förslag till beslut 

1 Informationen noteras till protokollet.         

Sammanfattning  

Socialchef Magnus Schedin informerar nämnden om följande:  

- Xx      

Beslutsunderlag 

        

Beslutet ska skickas till 

Akt  

 

 

 

Carin Karlsson 

Nämndsekreterare 
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