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§29 Dnr 2022/00007

Ekonomiuppföljning 2022

Socialnämndens beslut
1 Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund
Förvaltningsekonomi Annelie Hedegård och ekonom Viktoria Olander
informerar nämnden om förvaltningens ekonomi.

Beslutsunderlag
Prognos per mars 2022

Paragrafen skickas till
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks_ ik
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§30 Dnr 2022/00016

Verksamhetsinformation till socialnämnden - Lex Lilla
Hjärtat

Socialnämndens beslut
Ärendet utgår.

Paragrafen skickas till
Akt

Justerarnas signaturer P rotokollsutdraget bestyrks
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§31 Dnr 2022/00055

Ansökan om godkännande som extern utförare av
hemtjänst i Falköpings kommun

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att avslå ansökan från Himla Assistans AB,
orgnr. 559340-6001 som extern utförare av hemtjänst i Falköpings
kommun enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.

Sammanfattn ing

Himla Assistans AB har ansökt om att bli godkänd som extern utförare av
hemtjänst i Falköpings kommun enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, i
syfte att utföra omvårdnads- (inkl. delegationer enl. HSL) och serviceinsatser
i hela Falköpings kommun och utan några kapacitetsbegränsningar.

Ansökan från Himla Assistans AB är ofullständig då företaget inte ens efter
begäran om komplettering lämnat en fullständig ansökan som uppfyller de i
förfrågningsunderlaget ställda ska -krav vad gäller kvalificering och
verksamhetens utförande. Begäran om komplettering skickades den 8
februari både till angiven mejl-adress och postadress för företaget.
Kompletterande handlingar skulle lämnas in senast den 7 mars 2022.

Genom ansökan har Himla Assistans AB inte visat att de kommer att kunna
fullgöra uppdraget i enlighet med förfrågningsunderlag och lagstiftning, då
företaget inte lämnat begärda uppgifter. Socialnämnden föreslås besluta att
avslå ansökan.

Bakgrund

Himla Assistans AB, orgnr. 559340-6001, har 2022-02-01 till Falköpings
kommun inkommit med en ansökan om att bli godkänd som extern utförare
av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV. Se ansökan i bilaga 2.
Företaget har sitt säte i Örebro.

Handläggning av ansökan

Handläggning av ansökan sker i två delar.

1. Kontroll av om sökande leverantör uppfyller kvalificeringskraven.

Himla Assistans AB har inte bifogat uppgifter och handlingar i ansökan som
anger om de uppfyller kvalificeringskraven. En begäran har därför gjorts om
komplettering till ansökan. Begäran om komplettering skickades den 8
februari både till angiven mejl-adress och postadress för företaget. Se kopia
av begäran i bilaga 3. Företaget har inte svarat på begäran om komplettering.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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2. Ansökan prövas avseende de krav som ställs på tjänstens utförande.

Himla Assistans AB har inte bifogat uppgifter och handlingar i ansökan som
anger om de uppfyller de krav som ställs på tjänstens utförande. En begäran
har därför gjorts om komplettering till ansökan. Begäran om komplettering
skickades den 8 februari både till angiven mejl-adress och postadress för
företaget. Se kopia av begäran i bilaga 2. Företaget har inte svarat på begäran
om komplettering.

Förvaltn ingens bedömning

Himla Assistans AB har ansökt om att bli godkänd som extern utförare av
hemtjänst i Falköpings kommun enligt LOV i syfte att utföra omvårdnads-
(inkl. delegationer enl. HSL) och serviceinsatser.

Himla Assistans AB har inte medverkat till att komplettera sin ansökan vad
gäller uppgifter och handlingar som uppfyller ställda ska -krav i
förfrågningsunderlaget vad gäller kvalificering och verksamhetsnes
utförande. Företaget har i sin ansökan inte visat att de kommer att kunna
fullgöra uppdraget i enlighet med förfrågningsunderlag och lagstiftning.

Socialnämnden föreslås avslå ansökan. Skälen till avslag är att ansökan är
ofullständig och att företaget, inte ens efter begäran om komplettering
lämnat en fullständig ansökan som uppfyller de i förfrågningsunderlaget
ställda ska -krav vad gäller kvalificering och verksamhetens utförande.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 103/2022

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-03-31

Ansökan om godkännande som extern utförare av hemtjänst i Falköpings
kommun

Ansökan från Himla Assistans AB om godkännande som extern leverantör
av hemtjänst i Falköpings kommun.

Kompletteringar till ansökan 2022-02-08.

Upplysning

Förfrågningsunderlag samt bilagor finns att tillgå på Falköpings kommuns
webbsida, För dig som vill bli hemtjänstutförare i Falköpings kommun
(falkoping.se)

Paragrafen skickas t i l l
Johan Magnusson, utredningssekreterare
Himla Assistans AB, Wesam Kassah, Sellerivägen 1 lgh 1001, 702 18
Örebro

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 32 Dnr 2022/00065

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende
Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära
vård

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta färdplan —
länsgemensam strategi för god och nära vård.

Sammanfattn ing

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi
gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild,
förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i
omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra
Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland har olika
ansvar, resurser och kunskaper, strategin ska bidra till ett kraftfullt
genomförande.

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra
till en omställning mot en god och nära vård.

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den
enskildes behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de
länsgemensamma mål som sätts i den Regionala utvecklingsplanen (RUS).
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka
tilliten mellan huvudmännen.

Färdplanen har varit ute på remiss under hösten 2021. Ett stort antal
synpunkter har skickats in och under januari och februari 2022 har
färdplanen bearbetats utifrån synpunkterna. Den 24 februari 2022 ställde sig
det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslaget till Färdplan —
länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderade
respektive huvudman att besluta i enlighet med förslaget.

Skaraborgs Kommunalförbund Direktion har i beslut 2022-03-11
rekommenderat kommunerna i Skaraborg att anta Färdplan — länsgemensam
strategi för god och nära vård.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att föreslå Kommunfullmäktige
att anta Färdplan — länsgemensam strategi för god och nära vård.

signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 107/2022

Checklista barnkonventionen

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen

Delegationsbeslut om remiss

Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund § 7/2022 — Beslut om
att rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta Färdplan -
Länsgemensam strategi för god och nära vård

Missiv till Färdplan — Länsgemensam strategi för god och nära vård

Förlag till Färdplan — Länsgemensam strategi för god och nära vård

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

7 1 ,

Protokollsutdraget bestyrks
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§33 Dnr 2022/00064

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat hälso- och
sjukvårdavtal med tillhörande överenskommelser.

Sammanfattn ing

På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och
sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt
har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och
sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras
i överenskommelse, också reviderats. Nationellt pågår ett omställningsarbete
där både kommunal och regional primärvård är navet i vården och samspelar
med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en god,
nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina
förutsättningar och preferenser.

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har varit ute
på remiss under hösten 2021. Ett stort antal synpunkter har skickats in och
under januari och februari 2022 har avtal och överenskommelser bearbetats
utifrån synpunkterna. Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso-
och sjukvårdsavtal och i överenskommelserna kring personcentrerat
förhållningssätt, patientsäkerhet samt samverkan och tillit. Ett tillägg som
gjorts är att Barnkonventionen har lyfts in. Förtydligande har även gjorts
kring att primärvård omfattas av två huvudmän och att kommunens hälso-
och sjukvård är en del av primärvården.

Den 24 februari 2022 ställde sig det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom
förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser
och rekommenderade respektive huvudman att besluta i enlighet med
förslaget.

Skaraborgs Kommunalförbund har vid direktionsmöte 2022-03-11 beslutat
att rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta reviderat Hälso- och
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.

Kommunstyrelsen har genom delegationsbeslut 2022-04-04 gett
socialnämnden möjlighet att yttra sig inför beslut i Kommunfullmäktige.

Socialnämnden föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att anta
reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 108/2022

Checklista barnkonventionen

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen

Delegationsbeslut om remiss

Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund § 6/2022 — Beslut om
att rekommendera kommunerna att anta förslag till Hälso- och
sjukvårdsavtal

Missiv till förslag om Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser.

Förslag Hälso- och sjukvårsavtal med tillhörande överenskommelser

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer P rotokollsutdraget bestyrks
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§34 Dnr 2022/00053

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende
policy för möten och resor

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden antar nedanstående yttrande som sitt eget och översänder
det till kommunstyrelsen.

Sammanfat tn ing

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Policy för möten
och resor, som skickats ut till nämnderna på remiss. Policyn ska bidra till
genomförandet av klimatstrategin. Mötes- och resepolicyn ska bidra till
kommunens arbete för långsiktigt hållbar utveckling även på andra sätt, till
exempel genom minskade luftföroreningar, samt vara hälsofrämjande och
bidra till en tryggare och säkrare trafikmiljö.

Policyn utgår ifrån tre principer:

1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer

2. Gå, cykla eller åk kollektivt

3. Undvik resor med privat bil i tjänsten

Till policyn finns ett antal rutiner kopplade, rutin för tjänsteresor, rutin för
fordon, rutin för leasingbilar samt rutin för distansarbete.

Förvaltn ingens bedömning

Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till policy för möten och resor.
Det är positivt att policyn är kortfattad och med en tydlig målsättning, men
utan att bli alltför detaljerad.

Socialnämnden konstaterar också att en del arbete behöver göras angående
infrastruktur när det t ex gäller att erbjuda anställda möjlighet att ladda elbil
under arbetstid. Det är därför bra att policyn inte är tvingande, utan pekar ut
en riktning framåt.

Socialnämnden har redan påbörjat ett arbete i linje med policyn genom att se
över behovet av tjänstebilar samt upprätta en cykelpool, med både elcyklar
och vanliga cyklar, på Ranliden.

Finansier ing

Finansieras genom befintlig budget

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 105/2022

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen

Checklista barnkonventionen

Delegationsbeslut om remiss av policy

Utkast till policy för möten och resor

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
'ir)i

Protokollsutdraget bestyrks
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§35 Dnr 2022/00072

Yttrande över Utkast till lagrådsremiss: Åtgärder för en
jämnare fördelning av boende för vissa
skyddsbehövande

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget och
översända det till Justitiedepartementet.

Sammanfat tn ing

Justitiedepartementet har tagit fram ett förslag till lagrådsremiss kring hur
fördelning av boende för vissa skyddsbehövande ska ske jämnare över
landet.

Efter förra flyktingkrisen 2015 och åren dess för innan har bedömningen
gjort att det i samband med nuvarande flyktingkris med skyddsbehövande
från Ukraina behöver ske en jämnare fördelning av skyddsbehövande över
landet.

Justitiedepartementet har därför tagit fram en lagrådsremiss om hur
flyktingar som får skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv kan fördelas mellan
landets kommuner på ett sätt så att alla kommuner tar ett ansvar för
situationen och att inte vissa kommuner får an oproportionerligt stor andel
flyktingar, på det sätt som det blivit när Migrationsverket upphandlat
boenden.

Lagrådsremissen innebär i huvudsak att upphandlade anläggningsboenden
ersätts av boendelösningar i kommunerna. Lagändringen föreslås träda i
kraft 2022-07-01. Remissen innebär att både lagen om mottagande av
asylsökande, LMA, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, ändras så att de
gäller från det att den enskilde ansöker om skydd. Det tar bort glappet som
kan uppstå mellan ansökan och beslut om tillfälligt skydd.

Migrationsverket får enligt förslaget, samtidigt som myndigheten behåller
huvudansvaret för mottagandet, anvisa en kommun att ordna boende för
personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Kommunerna ges
behörighet att anordna boenden för dessa personer. Regeringen ska besluta i
förordning om antalet som kan anvisas en kommun, prioritering vid
anvisningar, fördelning av anvisningar, inom vilken tid kommunen ska ordna
boende samt ersättning till kommuner för boendeuppdraget.

Bakgrund

Rysslands invasion av Ukraina har lett till att flera miljoner människor är på
flykt i Europa. Vid mötet i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor
den 4 mars 2022 fattades ett beslut om att aktivera massflyktsdirektivet.

signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Massflyktsdirektivet kom till 2001 och syftet är att det ska finnas ett
regelverk att aktivera vid en massiv tillströmning av fördrivna personer från
tredje land. Massflyktsdirektivet innebär bland annat att skyddsbehövande
från Ukraina kommer att ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i ett år, med
möjlig förlängning i ytterligare två år.

Vid tidigare flyktingströmmar har Migrationsverket i stor omfattning använt
sig av upphandlade anläggningsboenden. Det har inneburit att vissa
kommuner, där det funnits bostäder att tillgå, har tagit ett mycket stort ansvar
för mottagandet av flyktingar. Det finns därför ett behov av att skapa ett
system för en jämnare fördelning av flyktingar över landet.

Förvaltn ingens bedömning

Förvaltningen ser positivt på att staten tar ansvar för en jämnare fördelning
av flyktingar i samband med den pågående flyktingkrisen från Ukraina
jämfört med tidigare situation. Det är dock viktigt att det tydliggörs att
staten, genom Migrationsverket, fortsatt har huvudansvaret för mottagande
av flyktingar och asylsökande.

Boendeuppdraget till kommunerna innebär att 2 § LMA utvidgas så att
kommunerna ges befogenhet att anordna boende till utlänningar med
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt
skydd. Tillägg görs så att vad som sägs om förläggningar i LMA även gäller
sådana boenden. Det innebär att personer med tillfälligt skydd ska anses som
boende i anläggningsboende, trots att boendet anordnats av en kommun.
Några särskilda krav på typ av boende framgår inte. Det är upp till
kommunen att avgöra hur skyldigheten ska fullgöras i ett enskilt fall.
Skyldigheten kan dock inte fullgöras genom placering i en annan kommun.
Här ser förvaltningen ett behov av att lägsta nivå för standard på boende
klargörs, liksom vilket stöd enskilda kan förvänta sig under tiden på boendet.

Föreskrifterna kan komma att innehålla en prioritering som innebär att
utlänningar som bor i anläggningsboende ska prioriteras framför de med eget
boende vid anvisning i en kommun. Förvaltningen gör här bedömningen att
det är viktigt att barnperspektivet får styra och att boende i bristfälliga egna
boende i kommunen får företräda framför boende på anläggningsboenden
från andra platser, så att barn inte bryts upp från sin miljö och kan fullgöra
sin skolgång utan onödiga avbrott.

Förvaltningen ser också ett stort behov av att kommunerna
planeringsförutsättningar klargörs och att kommunen kan få ersättning för att
anskaffa, utrusta, driva och avveckla boendeplatser, inte enbart ersättning
under den tid en boendeplats är belagd.

Förvaltningen saknar också uppgifter om vad som förväntas av kommunen
gällande praktiskt stöd, språkundervisning och sysselsättning under tiden i
anläggningsboendet.

Justerarnas signaturer
,

Protokollsutdraget bestyrks
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Enligt lagförslaget ska kommuner som har anvisats att ordna boende för
personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ha rätt till statlig
ersättning för sina kostnader. Regler om detta ska ges i förordning.
Bedömningen i lagförslaget är att ersättning bör lämnas i form av
schablonbelopp som avser att täcka de genomsnittliga kostnaderna som
kommunerna får för att ordna boende. Här gör förvaltningen bedömningen
att kostnader som överstiger schablonbelopp bör ersättas med faktiska
kostnader. En förutsättning är dock att kostnaderna är skäliga och att de kan
styrkas.

Det är också viktigt att Migrationsverket, som har ansvaret, är den som står
för den ekonomiska risken, så att inte det vältras över på kommunerna som
riskerar att står för kostnaden för boendeplatser som inte utnyttjas.
Ersättningen bör därför utgå ifrån antalet erbjudna platser, inte mottagna
personer.

Ansvaret för boendeplatser för personer med särskilda behov, t ex behov av
särskilt anpassat boende, bör också klargöras och om kommunerna ska
tillhandahålla dessa platser bör de få ersättning för sina faktiska kostnader.
Kommunen behöver också få ersättning för andra insatser, t ex insatser enligt
LSS, LVU, LVM mm

Förvaltningen ser också att det är viktigt att systemet för anvisningar
utformas så att det minskar antalet flyttar för de enskilda personerna, för att
säkerställa att barn kan gå kvar i skolan och för att säkerställa
barnperspektivet. Att det finns en stabilitet i systemet gynnar såväl
kommunerna som de enskilda personerna som kommer att bli anvisade
boendeplatser i kommunerna.

Finansier ing

Av förslaget till lagrådsremiss framgår att kommunerna ska ersättas för sina
kostnader. Eftersom förordningarna kring detta inte är klara är det omöjligt
att i dagsläget bedöma vilka ekonomiska konsekvenser lagförslagen får för
kommunen.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 106/2022

Checklista barnkonventionen

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen

PM Utkast till lagrådsremiss Åtgärder för en jämnare fördelning av boende
för vissa skyddsbehövande

Remisslista Utkast till lagrådsremiss Åtgärder för en jämnare fördelning av
boende för vissa skyddsbehövande

Justerarnas signaturer
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Remiss av Utkast till lagrådsremiss Åtgärder för en jämnare fördelning av
boende för vissa skyddsbehövande

Paragrafen skickas t i l l
Justitiedepartementet

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§36 Dnr 2022/00045

Yttrande till kommunrevisionen avseende granskning
av äldreomsorgen

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att lämna nedanstående svar till revisionen
avseende granskningen av äldreomsorgen.

Reservat ion

Roger Lundberg (S), Kovan Akrawi (S), Maria Henriksson (S) och Lisbeth
Ek (S) reserverar sig till förmån för Roger Lundbergs yrkande.

Ajourner ing

Socialnämnden ajournerar sig mellan 10:57 - 11:07

Protokollsanteckning

Roger Lundberg (S) inkommer med en protokollsanteckning som redovisas i
slutet av paragrafen.

Marita Ljus (SD) inkommer med en protokollsanteckning som redovisas i
slutet av paragrafen.

Sammanfat tn ing

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. Då det saknas fastställda mål från
socialnämnden, vad gäller äldreomsorgens verksamhet menar de att det är
svårt att säkerställa att äldreomsorgen styrs mot önskad riktning kvalitativt.

Socialnämnden lämnar i detta yttrande sina bedömningar och förslag på
justeringar efter KPMG:s rapport.

Bakgrund

Syftet med granskningen har varit att bedöma om äldreomsorgen styrs och
bedrivs på ett sätt som säkerställer kvalitet i enlighet med politiska mål samt
om nämnden bedriver ett ändamålsenligt arbete utifrån den nationella
värdegrunden för äldreomsorgen.

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument så som budget med plan,
socialnämndens verksamhetsplan, protokoll, kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelser etc.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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• Intervjuer/avstämningar med socialnämndens presidium, socialchef,
biträdande socialchef, verksamhetschef för hemstöd, verksamhetschef för
äldreboende, enhetschefer för hemtjänst samt enhetschefer för
äldreboende.

• Falköpings kommuns nyckeltal har jämförts över tid men även i vissa
fall med riket, kommungruppen mindre stad/tätort (vilken Falköping
ingår i) samt Västra Götalands läns kommuner. Öppna jämförelser samt
Kolada (brukarundersökning) har använts vid jämförelse.

KPMG rekommenderar socialnämnden att:

• stärka äldreomsorgens styrning

• fastställa mål för äldreomsorgens verksamhet och därmed en uttalad
politisk ambitionsnivå

• tydliggöra uppföljning av den nationella värdegrunden

• att styra mot och följa upp en tydlig värdighetsgaranti som är specifikt
för den egna kommunen är enklare än att styra mot och följa upp en
generell värdegrund. Därför rekommenderar vi att en lokal
värdighetsgaranti fastställts

• ta fram en utbildningsplan kopplat till arbetet med värdegrund

• säkerställa brukarnas inflytande och delaktighet

• säkerställa att brukarna inom de särskilda boendena känner sig trygga

• säkerställa att regelbundna egenkontroller genomförs i syfte att minimera
riskerna för bristande uppföljning och verkställighet av
genomförandeplanerna inom ramen för IBIC metodstöd

• följa och analysera personalkontinuitetsutvecklingen och vidta åtgärder
för att bromsa personalomsättningen

• säkerställa samt kontinuerligt följa upp att rutinerna för utbildning av
vikarier och nyanställda efterlevs

Förvaltn ingens bedömning

ICPMG konstaterar att socialnämnden inte har fastställda mål vad gäller
äldreomsorgens verksamhet. Tidigare har nämnden fastställt fokusområden
som byggt på kommunens övergripande mål. Fokusområdena sattes i
samband med den kommande mandatperioden och skulle gälla för perioden
som helhet. Förvaltningen skulle sedan årligen, genom årsredovisningen,
rapportera aktiviteter kopplade till fokusområdena. Denna ordning sattes av
den tidigare majoriteten i full enighet med socialnämnden.

Efter att maktskiftet skett under innevarande mandatperiod gjordes ingen
förändring i tillvägagångssättet. Dock skall konstateras att en större
omorganisation av såväl den politiska som förvaltningsmässiga

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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organisationen ägt rum genom arbetet med arbetsmarknadsstrategin varför
det finns skäl att se över fokusområdena då de inte längre bär samma
aktualitet för socialnämndens räkning.

Socialförvaltningen föreslår att den majoritet som skall tillträda efter valet i
september ges möjlighet att utarbeta sin form för fastställande av mål och
hur dessa bör följas upp och i det arbetet tar med KPMG:s förslag som ett
underlag inför beslut.

KPMG kopplar värdegrundsarbetet bland annat till ett inrättande av
värdighetsgarantier. Här delar förvaltningen inte KPMG:s bedömning, utan
anser att värdegrundsarbetet utgår ifrån det arbete som görs kring brukarnas
inflytande över verksamheten, t ex bemötande, arbete med
genomförandeplaner, brukarråd etc. Nämnden har tidigare haft specifika
värdighetsgarantier, men såg att de inte fyllde den funktion som avsetts, utan
att värdegrundsarbetet bör ske på annat sätt, i närmare dialog med brukarna.
Förvaltningen har därför för avsikt att återinföra arbetet med att ha
fokusgrupper med brukare från olika delar av verksamheten för att ta del av
deras syn och på ett tydligare sätt ge brukarna inflytande. Förvaltningen gör
bedömningen att det ger en bättre styrning mot värdegrunden, än fastställda
värdegrunds- eller kvalitetsgarantier.

Förvaltningen fastställer årligen en utbildningsplan kopplat till identifierade
behov. Förvaltningen har under 2021 genomfört utbildningsinsatser gällande
bemötande och etik, som är en viktig del i värdegrundsarbetet. Värdegrund
och bemötande är en ständig del i arbetet och återkommer i
utbildningsplanen för förvaltningen, bland annat genom
kontaktpersonsutbildningar, utbildning i bemötande etc. Socialförvaltningen
ser därför inget behov att skapa en specifik utbildningsplan för
värdegrundsarbetet, utan menar snarare att värdegrundsarbetet får bäst
genomslag genom att dess intentioner genomsyrar alla de utbildningar
personalen genomgår kopplade till det brukarnära arbetet.

Utbildningsplanen är ett förvaltningsbeslut som omfattar samtliga
utbildningar såsom kontaktpersonskap, HLR, förflyttningsteknik,
genomförandeplan, våld i nära relationer, samtalsteknik och en mängd fler
områden som berör samtliga personalkategorier inom förvaltningen. Vill
socialnämnden äga beslutet om den utbildningsplanen är det en nyordning
som tidigare inte varit aktuell. Socialförvaltningen föreslår att den
hittillsvarande ordningen kring att utbildningsplanen är ett förvaltningsbeslut
kvarstår.

När det gäller uppföljning av genomförandeplaner har verksamheten en
pågående egenkontroll av dessa, där enhetschef kontrollerar att
genomförandeplaner upprättas och revideras enligt fastställda rutiner. Det
finns framtagna granskningsmallar för ändamålet. Om nämnden så önskar
kan egenkontrollen rapporteras till nämnden, förslagsvis årligen inom ramen
för internkontroll. Det sätt nämnden arbetat med internkontroll har dock varit

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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att inom ramen för internkontrollen granska de delar där nämnden befarat att
rutiner inte fungerat. Det som granskats är de kontrollpunkter som efter
riskanalys bedöms vara de med högst risk för avvikelser och störst
konsekvenser för verksamheten. Det finns ingenting som indikerat att arbetet
med att upprätta och revidera genomförandeplaner inte fungerar. Tvärtom är
genomförandeplaner ett dagligt verktyg för större delen av våra medarbetare,
varför det är viktigt för hela verksamheten att denna rutin fungerar.

Förvaltningen delar KPMG:s bedömning kring att resultaten gällande
brukarperspektivet inom verksamhet äldreboende behöver förbättras. Om
situationen runt Covid -19 nu lugnar sig och stabiliseras kommer
förutsättningarna förbättras för att påbörja ett nödvändigt förbättringsarbete
både gällande att återinföra fokusgrupper, genomföra utbildningsinsatser
samt arbeta mer med bemötandefrågorna. Insatser behöver genomföras för
att förbättra brukarnas och anhörigas upplevelse av sin boendesituation på
kommunens äldreboenden. Detta är starkt kopplat till att säkerställa
brukarnas inflytande och delaktighet.

När det gäller frågor kring bemanning, både personalomsättning samt
rekrytering och introduktion är det en fråga som är ständigt aktuell. Arbete
med att stärka yrkesrollen samt att långsiktigt säkra personalbemanningen
ingår i den strukturerade samverkan inom Vård- och omsorgscollege. Här
pågår en återcertifieringsprocess där Vård- och omsorgscollege mål ses över
och kan vässas så att arbetet mot att skapa en attraktivitet till yrket och en
långsiktig kompetensförsörjning kan stärkas.

En ny modell för delegationsutbildning riktad till undersköterskor prövas
och ska utvärderas inom kort. Förvaltningen bedriver ett aktivt arbete för att
stärka arbetsmiljön och att öka attraktiviteten till Falköpings kommun som
arbetsgivare, bla genom att erbjuda ett brett utbildningsutbud. Det är dock
inte så enkelt att bromsa en personalomsättning som är en del av en nationell
trend. Minskat antal sökande till vård- och omsorgsutbildningen och
svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens är inte ett problem bara
för Falköping, utan för hela landet. När andelen utbildad personal minskar
ökar också konkurrensen mellan arbetsgivare, vilket leder till större
personalomsättning.

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. Förslagsvis läggs det då i någon
av de verksamhetsuppföljningar som redan görs, i verksamhetsredovisning,
kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse eller inom ramen för internkontroll.

Sammanfattningsvis gör förvaltningen följande bedömning:

• Arbetet med att ta fram specifika mål för äldreomsorgen kan
genomföras i samband med en ny mandatperiod för nämnden

Justerarnas signaturer
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• Att värdegrundsgarantier inte ska införas och att värdegrundsarbetet
istället ska ske genom att intensifiera arbetet med brukarnas medverkan
och delaktighet. Det arbetet följs upp både genom
verksamhetsberättelserna två gånger per år samt genom den årliga
kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen

• Ett arbete behöver genomföras för att förbättra brukarnas upplevelse av
trygghet, medverkan och delaktighet på äldreboenden. Det följs upp
genom Socialstyrelsens årliga enkätundersökning för äldreomsorgen och
rapporteras till nämnden i Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen

• Egenkontroller av genomförandeplaner kan rapporteras till nämnden på
det sätt nämnden önskar

• Att arbetet med personalbemanning, introduktion och utbildning av
personal även fortsatt ska vara ett ansvar för förvaltningen

Förvaltningen kan konstatera att mycket av det som KPMG angivit i sin
granskningsrapport är arbete som pågår på förvaltningen, men som inte
rapporteras till nämnd. Granskningen väcker frågan kring gränsdragningen
mellan nämndens och förvaltningens ansvarsområden. Förvaltningen ser
därför att det skulle vara ett lämpligt område att diskutera och klargöra när
en ny nämnd finns på plats efter valet 2022.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 109/2022

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-04-08

Checklista barnkonventionen

Rapport Slutlig Granskning av ÄO Falköping

Missiv Granskning Äldreomsorgen Falköping

Yrkanden

Roger Lundberg (S) yrkar att

"Socialnämnden beslutar att lämna följande svar till revisionen
beträffande granskning av äldreomsorgen

1. Nämnden skall snarast ta fram och fastställa specifika mål vad
gäller äldreomsorgens verksamhet

2. Nämnden skall snarast ta fram och fastställa en långsiktig plan
för hur värdegrundsarbetet ska implementeras i äldreomsorgen

3. Nämnden skall snarast ta fram och fastställa en
långsiktig plan för personal -bemanning och personal -kontinuitet"

Justerarnas signaturer
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Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut
respektive Roger Lundbergs yrkande och finner att nämnden har beslutat
enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Protokollsanteckning

Roger Lundberg (S) inkommer med följande protokollsanteckning.

"Socialdemokraterna anser att KPMGs rapport på ett tydlig sätt
beskriver hur nämndens styrning av äldreomsorgen kan stärkas

Socialdemokraterna anser det angeläget att nämnden snarast
fastställer specifika mål för äldreomsorgens verksamhet samt en
plan för hur värdegrundsarbetet ska implementeras

Det är speciellt viktigt att ta fram en långsiktig plan för att förbättra
personalbemanning och personalkontinuitet

Det trygghetsskapande arbetet måste förbättras."

Marita Ljus (SD) inkommer med följande protokollsanteckning.

" Sverigedemokraterna ställer sig bakom förvaltningens yttrande
till kommunrevisionen. Vi strävar efter en nära äldrevård, kunnig
personal och trygghet för våra äldre. Arbetet ska uppföljas och
utvärderas kontinuerligt.
Marita Ljus
Jonas Larsson"

Paragrafen skickas t i l l
Magnus Schedin, socialchef
Eva Olofsson, biträdande socialchef
Kommunrevisionen

Justerarnas signaturer
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§37 Dnr 2022/00005

Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut för perioden
2022-03-01 —2022-03-31.

Bakgrund

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till
socialnämnden.

Beslutsunder lag

Deleeationslistor  för  mar s 2022
Individ- och familjeomsorg — VIVA 229

Äldreomsorg och funktionsnedsättning — VIVA 729

Bostadsanpassningsbidrag 7

Jämkning dubbla boendekostnader 3

Tillståndsenheten i samverkan 0

Per sonal/anställninear  mar s 2022
Tillsvidare 68
Visstid 29

Timanställda 47

Socialnämndens ar betsutskott  mar s 2022
Socialnämndens arbetsutskott, 2022-03-02 §§ 50— 54
Socialnämndens arbetsutskott, 2022-03-16 §§ 55 — 72
Socialnämndens arbetsutskott, 2022-03-30 §§ 73 — 91

Allmänna är enden
Diarienummer Beslut Delegat
SN 2022/49 Anmälan till Biträdande socialchef

integritetsskyddsmyndigheten
SN 2020/48 Beslut om att låta Ung Omsorg Socialnämndens

genomföra verksamhet på ordförande
äldreboende

SN 2022/40 Fullmakt till förvaltningsjurist att Socialchef
föra nämndens talan i Skaraborgs
Tingsrätt, mål nr T 1155-21

Paragrafen skickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§38 Dnr 2022/00004

Rapporter till socialnämnden 2022

Socialnämndens beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfat tn ing

Socialchef Magnus Schedin informerar nämnden om följande;

• Sommarplaneringen fortgår men läget ser problematiskt ut för personlig
assistans och äldreomsorg.

• Socialförvaltningen kommer ha flera verksamheter representerade på
nationaldagsfirandet i Plantis.

• Inga misstänkta eller rapporterade fall av Covid-19. Besöksreglerna har
tagits bort och det som kvarstår är regler kring munskydd.

• Ukrainakriget. Falköping är sedan slutet på mars avaktiverad som
mottagarkommun tillsammans med flera andra. Med förslaget till ny lag
kommer kommunerna återaktiveras. Enligt framtagna tal för mottagande
ser det ut som att Falköping ska ta emot 171 flyktingar fram till
halvårsskiftet. Enligt de senaste siffrorna finns idag 29 flyktingar i
Falköping som tagit sig hit på egen hand eller med hjälp från andra. Det
råder mycket stor osäkerhet kring hur många som faktiskt kommer
komma.

• Förvaltningen samverkar med barn- och utbildning för att hitta
gemensamma stödformer för unga. Vi har fler SiS-placeringar jämfört
med föregående år vilket förklarar en del av de ökade
placeringskostnaderna.

Rapport från förtroendevalda

Rune Lennartsson rapporterar från rådet för funktionshinderfrågors senaste
möte. Två frågeställningar lyfts särskilt vilka är busslinje till Tåstorp samt
skyltning till Tåstorps demenscentrum.

Roger Lundberg informerar om att han gjort verksamhetsbesök hos
nattpatrullen.

Beslutsunder lag

Minnesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor

Skrivelse - Ledsagarservicen hotad

Barnombudsmannens årsrapport 2022

Justerarnas signaturer 4, Protokollsutdraget bestyrks
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Verksamhetsberättelse Barnhus 2021

Statistik Barnahus 2021

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

Sammanträdesdatum
2022-04-27

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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