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Verksamhetsbeskrivning
Ansvarsområde
Förvaltningsgemensamt
Den förvaltningsgemensamma verksamheten omfattar administrativt stöd till politisk verksamhet i
socialnämnden och arbetsutskottet, gemensam administration med ekonomifunktioner, arbetsmiljöoch verksamhetsutveckling, utredningar, projekt, förvaltningsspecifika utbildningar, IT-utveckling,
systematiskt kvalitetsarbete, MAS, anhörigsamordning, äldre- och handikappomsorgens ledningsorganisation, etc. Serveringstillstånd för alkohol är ett annat ansvarsområde som sköts i samverkan
med fler kommuner.
Äldreomsorg
Äldreomsorg omfattar huvudsakligen insatser riktade till personer över 65 år. Till äldreomsorgen
finns även knuten den kommunala hälso- och sjukvårdsorganisationen som omfattar även yngre
personer. De vanligaste insatserna är äldreboende, korttidsvistelse, hemtjänst, dagvård, hemsjukvård, färdtjänst, bostadsanpassning, sjukgymnastik, arbetsterapi, hjälpmedelsansvar samt uppsökande verksamhet. I verksamheten ingår ett omfattande arbete med myndighetsutövning inklusive
avgiftsbeslut.
Det kommunala ansvaret för hälso- och sjukvård (HSL) omfattar verksamheten upp t o m sjuksköterskenivå i särskilda boenden. Genom överenskommelser mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna har ansvaret för all hemsjukvård lagts på kommunerna. Detta har inga åldersbegränsningar eller krav på minsta varaktighet, vilket innebär att även nyfödda, sjuka barn som vårdas i
hemmet kan omfattas av äldreomsorgens resurser. Såväl HSL-insatser i särskilt boende som i ordinärt boende ingår i äldreomsorgen. Inom ramen för hälso- och sjukvård ges även insatser utförda
eller ordinerade/delegerade av fysioterapeuter och arbetsterapeuter.
Individ och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen (IFO) omfattar bl. a. kommunens ansvar enl. socialtjänstlagen för
försörjningsstöd, insatser till barn- och ungdomar som lever under oordnade och otrygga förhållanden, riskerar att skadas av missbruk eller lever i kriminella miljöer, familjerätt med samarbetsavtal,
vårdnadsfrågor, fastställande av faderskap etc. samt familjerådgivning, vuxna som riskerar att skadas av eget missbruk av alkohol och droger. IFO arbetar även med stöd till personer som utsätts för
relationsnära våld. IFO har ansvar för de nyanlända som på grund av sjukdom eller någon annan
nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan, är förhindrad att delta i etableringsinsatser till minst 25% av heltid, nyanlända innan etableringsplan upprättas av arbetsförmedlingen
samt för dem som genomgått etableringsarbetet men inte blivit självförsörjande. Ensamkommande
barn hanteras inom IFO. IFO utför även utredningar och fattar beslut enligt LSS liksom utredningar
och beslut inom socialpsykiatrin.
Funktionsnedsättning
Arbetet med funktionshindrade innebär utförande av stöd enligt LSS av personlig assistent samt
finansiering av den del av kostnaderna som inte täcks av staten (de 20 första timmarna), ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, korttidstillsyn för ungdom över 12
år, bostad med särskild service, särskilt anpassad bostad samt daglig verksamhet för personer i yr-
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kesverksam ålder i personkretsen. Dessutom ingår ansvaret för insatser såsom särskilt boende, dagverksamhet mm till personer med långvariga psykiska funktionshinder.

Antal brukare och volymförändringar inom Individ- och familjeomsorg
I nedanstående tabell visas antalet brukare i respektive ansvarsområde.
Tabell: Antal brukare/ansvarsområde alt verksamhet
Individ- och familjeomsorg

Myndighetsutövning
Antal anmälningar och ansökningar
barn och unga, 0-20 år
Antal barn i familjehem/HVB SoL
Antal barn i familjehem/HVB LVU
Antal ensamkommande barn
Antal vuxna i familjehem/HVB SoL
Antal vuxna i HVB LVM
Antal hushåll med försörjningsstöd
Antal barn som lever i hushåll med
försörjningsstöd

År
2015*)

År 2016

År 2017

År 2018

707

700

700

700

57
17
117
9
6
875
745

60
17
150
9
1
875
745

60
17
180
9
1
875
745

60
17
200
9
1
900
765

*) Placeringar 150101-151130

Antal brukare och volymförändringar inom Äldreomsorg och funktionsnedsättning
Äldreomsorg och funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning
Antal platser i gruppboende och
boende med särskild service
Antal personer i daglig verksamhet
Antal personer med personlig
assistans
Äldreomsorg
Antal brukare med hemtjänst och
delegerad HSL
Antal utförda timmar hos brukare
med hemtjänst och delegerad HSL
Antal brukare med trygghetslarm
Antal platser i äldre- och
demensboende samt
korttidsvistelse

År 2015

År 2016

År 2017

År 2018

88

100

100

100

135
88

155
90

175
92

200
94

802

820

840

860

295 000

300 000

310 000

315 000

917
445

930
445

950
445

950
445
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Fördelning av nettobudget

Miljontal

I nedanstående tabell visas hur kostnaderna för de olika ansvarsområdena fördelar sig.
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

437,295 449,476
430,727

126,447
129,146

127,573

2014

114,343
108,543
105,227
37,918 37,918
38,406

2015
2016

Diagram: Fördelning av nettobudget. Detaljbudgeten kommer att beslutas i socialnämnden i februari 2016.
Ramjustering kommer att göras p.g.a. omorganisation.

Organisation
Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt.

Socialchef

Gemensam
administration

Avdelning individ- och
familjeomsorg

Avdelning
funktionsnedsättning

Avdelning äldreboende

Avdelning hemtjänst,
inkl.
larm/natt,dagverksamhet

Gemensamma
avdelningen,
biståndsenhet, hälso- och
sjukvård, korttid
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Måluppfyllelse
Ett socialt hållbart Falköping
Mål

Verksamheterna ska genom förebyggande arbete
bidra till social hållbarhet

Verksamheterna ska ha ett tydligt barnperspektiv

Indikator

Trygghet och trivsel
i äldreboenden
Åtgärder för
sysselsättning
/arbete
Frivilligas
engagemang
Barn i familjer med
försörjningsstöd
Stöd till barn med
föräldrar som har
särskilda behov

Uppföljning

Årlig brukarundersökning
Årligen genom
verksamheter
Årligen genom
verksamheter
Årlig statistik
Årligen genom
verksamheter

Kvalitén inom verksamheten ska öka
Mål

Verksamheterna ska arbeta för att varje individ känner delaktighet och ges möjlighet att påverka utförandet av stödet.

Indikator

Uppföljning

Samordnat och
anpassat stöd

Årlig mätning
SIP/Gf-plan

Kontinuitet inom
hemtjänst

Årlig kontinuitetsmätning

Därtill har socialnämnden antagit två ytterligare mål som är grundförutsättningar för såväl social
hållbarhet som kvalitet:
Ekonomisk hållbarhet
Verksamheterna ska skapa ekonomisk hållbarhet genom att hushålla effektivt med sina tilldelade
resurser så att bästa möjliga resultat uppnås på både kort och lång sikt.
Attraktiva arbetsplatser
Att rekrytera och behålla medarbetare med god kompetens är grunden för att bedriva en socialtjänst
av hög kvalitet. Verksamheterna ska verka för attraktiva arbetsplatser där medarbetar-och ledarskap
präglas av en vilja till god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och utvecklande arbetsuppgifter.
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Utveckling inom ansvarsområdet
Under de kommande åren kommer behovet av platser inom daglig verksamhet att öka. Flera är personer som fått diagnos sent och som tidigare inte varit kända av förvaltningen samt personer som
går ur gymnasiet och som har behov av insatsen efter avslutad utbildning. Bostadsanpassning är ett
område som skiftat mycket över tid och som är svårprognostiserad.
I Falköping tillämpas Lagen om valfrihetssystem (LOV) vilket innebär att den kommunala hemtjänsten är konkurrensutsatt. För närvarande finns tre privata hemtjänstutförare och de har kontinuerligt ökat sin andel av den utförda hemtjänsten. Idag (oktober 2015) utför de 29 % av den totala
hemtjänsttiden. Under 2015 har ett arbete pågått för att anpassa den kommunala verksamheten till
den befintliga volymen och resultatet har förbättrats under senare delen av hösten. Arbetet med anpassningen kommer behöva fortsätta under 2016.
Arbetet med heltidsprojektet har intensifierats under 2015. De ekonomiska konsekvenserna är inte
till fullo klarlagda eftersom de avtals- och schemaöversyner som pågår ännu inte är färdiga. Detta
kommer dock att klarna under 2016. Att det kommer vara förknippat med ökade kostnader är dock
ställt utom tvivel.
Det råder bostadsbrist i Falköping vilket leder till att redan utsatta grupper har än större svårigheter
att etablera sig på bostadsmarknaden. Detta gäller såväl enskilda med rena försörjningssvårigheter
som enskilda med mer omfattande svårigheter som till exempel samsjuklighet. Det pågår ett utredningsarbete inom IFO inom ramen för en typ av verksamhet som kallas Bostad först.
Ombyggnationen av Floby har påbörjats under året och kommer vara klara under 2016. Det råder en
stor efterfrågan på demensboenden och det är angeläget att nödvändiga beslut tas för att ett
demenscentrum ska bli verklighet. Sådana beslut skulle utgöra en nödvändig grund för andra
ställningstaganden kring såväl äldreboende- och demensboendeplatsers förläggning samt alternativa
användningsområden av befintligt bestånd.
Den verksamhet som ökat mest under året och som ställt stora krav på lokaler är mottagningen av
ensamkommande barn. Med prognostiserat inflöde kopplat till planerade lokaler kommer
platsbristen vara ett faktum i mars 2016. Det kommer således vara helt nödvändigt att planera för
fler lösningar kring boendesituationen samt för kommunen som helhet att i en nära framtid planera
för verksamheternas utveckling även efter att det akuta inflödet har stannat av.
Inriktningen inom IT-området har tre utvecklingslinjer, dels att säkerställa skydd mot obehörig användning av verksamhetssystem, inriktning mot nettobesparingar genom att söka rationaliseringseffekter i arbetet samt att underlätta för statistikinsamlande.
Nu aktuella verksamhetsförändringar inom IT-området:


E-hälsa genom samverkan med kommuner inom hela Västra Götalandsregionen, VGR, SKL
och socialstyrelsen.



SITHS-kort för alla som arbetar med att dokumentera sekretessbelagda uppgifter i verksamhetssystem införs i hela förvaltningen.



Nyckelfri hemtjänst införs genom s.k. digitala nycklar.



Nya tekniska lösningar presenteras för närvarande i en strid ström inom vård- och omsorgssektorn. Det kan gälla allt från nya modeller för bättre kvalitet i dygnet-runt-tillsynen till
möjlighet för den enskilde medborgaren att själv kunna logga in och följa handläggningsprocessen fram till och med beslut.
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Omvärldsförändringar
Den enskilt största faktor som idag påverkar socialnämndens verksamheter är flyktingsituationen.
Behovet av att ta emot såväl ensamkommande barn som andra asylsökanden kommer öka
kommande år enligt Migrationsverkets prognoser. Socialnämnden har till idag öppnat fyra boenden
för ensamkommande barn och behovet av fler platser är stort. Situationen som helhet ställer stora
krav på såväl lokal- som personalförsörjning. Den aktuella situationen har också påverkat att
arbetsmarknaden för socionomer har förändrats och det är idag en mycket svårrekryterad grupp.

Regel- och lagförändringar
Inom äldreomsorgen har en nationell utredning (SOU 2015:20) presenterats, där Falköpings Kommun varit remissinstans. Utredningen föreslår att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag - lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser
så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Patienter ska inte vara på sjukhus när de inte behöver. Målgruppen för den föreslagna lagen är patienter som efter utskrivning från
den slutna vården behöver insatser från den kommunalt finansierade socialtjänsten eller hälso- och
sjukvården och som också kan ha behov av insatser från den landstingsfinansierade öppna vården,
inklusive primärvården. Vid ett införande kommer detta ställa krav på ett snabbare mottagande av
enskilda från kommunens sidas men också ett större ansvarstagande från primärvården.
Den föreslagna bemanningsföreskriften är fortfarande föremål för diskussioner på nationell nivå
och något införande är ännu inte beslutat. Det pågår dock en parallell process kring införande av ett
behovsbedömningsinstrument, kallat ÄBIC. Även om det inte påverkar bemanningen på samma
konkreta sätt som de föreslagna föreskrifterna så är utgångspunkten att personer som är beviljade
särskilda boenden ska få sina behov preciserade precis som vid hemtjänst och därmed också beslut
som är anpassade till detta. Detta kan komma att påverka utförandet av stödet inom boendet men
exakt vilka effekter det kan få går idag inte att säga.
Inom personlig assistans så kommer nya ersättningsregler från staten träda i kraft 1 januari 2016.
Dessa innebär att staten kommer höja den årliga ersättningen till utförarverksamheten med endast
1,4 %. Detta kommer inte täcka kommande kostnadsökningar för löner, vilket i praktiken innebär
ett behov av besparingar inom området.
Knutet till den ansträngda flyktingsituationen pågår flera nationella processer som det idag är svårt
att överblicka konsekvenserna av. Dels pågår diskussioner kring regelverk som inte kans anses anpassade till dagens situation och dessutom är trögrörliga. Samtidigt fortskrider det nationella arbetet
som startade för flera år sedan och som fokuserar på den sociala barn- och ungdomsvården.

Verksamhets- och ambitionsförändringar
Under 2015 har ett arbete kring socialnämndens mål ägt rum. Aktiviteter knutna till måluppfyllelse
kommer att påbörjas under 2016. Under 2015 har även en översyn av hemtjänsten ägt rum som
kommer leda till såväl test av förändrat utförande för att öka kontinuiteten samt en tätare ekonomisk
uppföljning.
Under 2016 kommer ett försök att göras kring införande av trygghetskamera. Syftet är att kunna
erbjuda ett alternativ till tillsynsbesök under natten som kan upplevas som störande av brukare. Som
nämndes under utveckling inom ansvarsområdet så är IT- samt den tekniska utvecklingen inom
välfärdsområdet inne i en mycket expansiv fas där Falköping både infört nya verktyg och tagit
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beslut om fortsatt införande av andra, t ex digital nyckelhantering.

Resursbehov – drift och investeringar
Drift

Volymförändringar
Antal insatser inom LSS och ASS
Antal personer i daglig verksamhet LSS
Antal insatser inom äldreomsorg ökar
Verksamhets- och
ambitionsförändringar
IT – trygghetskamera i nattillsyn
Utökat datorbehov/licenser

2016
(tkr)

2017
(tkr)

2018

2 000
500
2 000

4 000
1 000
4 000

6 000
1 000
6 000

240

240
1 500

240
1 500

2016
(tkr)

2017
(tkr)
X
X
8 000

2018

(tkr)

Investeringar
Inventarier
Investeringsplan
socialnämnden
Trygghetskameror
Verksamhetssystem
Övrigt löpande investeringsbehov

4 000

(tkr)

12 000

Fastigheter och anläggningar
Investeringsobjekt
socialnämnden
Demenscenter
Arbetsmiljöverkets krav på hygienutrymmen
Lokaler för individ- och familjeomsorg
Lokaler för bistånds- och resursenheterna

2016

2017

2018

(tkr)

(tkr)

(tkr)

X
X
X
X

X
X
X
X

X
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