
 FÖREDRAGNINGSLISTA 

Socialnämnden 
 

Tid: 
 

Plats: 

 
Jomark Polintan 

Ordförande  
 

onsdag 13 maj, kl. 09:00 
 

Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, vån 4, (ingång vårdcentralen)  

 ÄRENDEN 
 

FÖREDRAGANDE 

1.  Närvaro 
 

 

2.  Val av justerare-förslag Christer Olsson 
 

 

3.  Val till IU 
 

Marie Eriksson, 5 min 

4.  Val till pensionärsråd 
 

Marie Eriksson, 5 min 

5.  Kompletterande beslutanderätt 
 

Marie Eriksson, 5 min  

6.  Verksamhetsuppföljning 4 mån 
 

Malin Karlsson, 15 min 

7.  Rapport brytpunkt 2020 Malin Karlsson, 5 min 
 

8.  Utreda möjligheten att reducera tjänster inom förvaltningen 
 

Åsa Andersson, 15 min 

9.  Samverkansmöjligheter mellan Filipstad, Storfors och Kristinehamn 
 

Åsa Andersson, 5 min 

10.  Utreda möjligheten att minska extern handledning 
 

Åsa Andersson, 5 min 

11.  Djupgående analys samtliga barn- och ungdomsplaceringar 
 

Åsa Andersson, 10 min 

12.  Intensifiera utvecklingsarbetet med elevhälsan 
 

Åsa Andersson, 5 min 

13.  Utreda socialjouren 
 

Åsa Andersson, 5 min 

14.  Se över avtalet med familjerådgivningen i Karlstads kommun  
 

Åsa Andersson, 5 min 

15.  Möjliga kostnadsreduceringar i och med implementering av Lifecare  
 

Åsa Andersson, 10 min 

16.  Lägenhet i Lesjöfors-familjer i behov av akutflytt 
 

Åsa Andersson, 5 min  

17.  Heltidsmåttet förvaltningens poolverksamhet 
 

Åsa Andersson, 10 min 

18.  Statsbidrag för demens och ensamhet 
 

Åsa Andersson, 15 min 

19.  Trygghetsbesök i hemtjänsten, trygghetskamera 
 

Åsa Andersson, 10 min 

20.  Inte bevilja inhandling som serviceinsats hjälp i hemmet 
 

Åsa Andersson, 10 min 

21.  Erbjuda läkemedelsfördelare till personer med endast läkemedelsfördelning 
 

Åsa Andersson, 10 min 

22.  Lex Maria rapport 
 
 

Marie Berggren, 10 min 



 FÖREDRAGNINGSLISTA 

Socialnämnden 
 

23.  Revidering länsöverenskommelse - För barn och unga i risk och missbruk 
 

Åsa Andersson, 5 min 

24.  Revidering länsöverenskommelse - Vård och stöd vid missbruk och 
beroende i Värmland 
 

Åsa Andersson, 5 min  

25.  Individärende, sekretess 
 

Åsa Andersson, 5 min 

26.  Statistik                       Åsa Andersson 
 

27.  Sjukfrånvaro Åsa Andersson 

28.  Anmälningsärende                   
 

Pärm 

29.  Delgivningar    Pärm 
 

30.  Kurser och konferenser   Pärm 
 

31.  Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering Åsa Andersson 

 

 

 

 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2019-05-13   

 
       §                                                           

Fyllnadsval av ledamöter och ersättare till socialnämndens 
individutskott 
Nya representanter till individutskottet ska utses på grund av ny 
sammansättning av nämnd.  
 

Socialnämnden beslutar 
att   utse följande ledamöter och ersättare till individutskottet återstoden 
av mandatperiod 2019-2022 
 
 
Ledamot                                                Ersättare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         

                                                                                                 

                                                                                                      
                                                                                                      

           



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2020-05-13   

 
       §                                                            

Val av 1 ledamot till kommunala pensionärsrådet 
Då Anders Nilsson (V) avsagt sig sitt uppdrag i socialnämnden samt 
ledamot i kommunala pensionärsrådet behöver en ny representant 
utses.   
Sedan tidigare är Frida Olsson (M) ledamot med ersättare Lotta Jonsson 
(M) samt Jomark Polintan (S) ersättare till Anders Nilsson (V).   
 

Socialnämnden beslutar 
att   som ny ledamot i pensionärsrådet i stället för Anders Nilsson utses 
 
 
                                                                                         

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

           



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2019-05-13   

 
       §                                                        

Kompletterande beslutanderätt enligt lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) samt enligt lag (1988:870) om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
Enligt lag har socialnämndens ordförande rätt att fatta vissa brådskande 
beslut i individärenden. Socialnämnden kan även ge andra ledamöter 
den rätten genom förordnande. För vissa lagrum kan även tjänstemän 
förordnas rätten till kompletterande beslutanderätt.  
Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att nämnden måste 
ange vem förordnandet avser. 
Vissa beslut kan enligt LVU ibland vara så brådskande att det inte går att 
invänta beslut av nämnden eller individutskottet.  

- 10 kap 4 § Socialtjänstlagen (SoL)  
- 6 § 2 st. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU)  
- 11 § 3 st. (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU)  
- 27 § 2 st. (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU)  
- 43 § p. 2. (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU)   
- 13 § Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

 
I tidigare beslut 2019-01-15 § 6 samt 2019-04-15 § 45 utsågs Anders 
Nilsson (V) (ordförande), Jomark Polintan (S) (förste vice ordförande), 
Christer Olsson (M) (andra vice ordförande) Britt-Marie Wall (S), Torgeir 
Pettersen (S) samt Lotta Jonsson (M) i socialnämnden att fatta beslut i 
enlighet med kompletterande beslutsrätt. På grund av ny 
sammansättning av nämnd behöver nytt beslut tas.  
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   utse …………………..att fatta beslut i enlighet med kompletterande 
beslutsrätt i angivna lagrum: 4 § (SoL), 6 § 2 st. (LVU), 11 § 3 st. (LVU), 
27 § 2 st. LVU, 13 § (LVM), 43 § p. 2 (LVU) 
 
 

 

                                                                                         

                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

 

 

 

           



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Socialnämnden   2020-05-13    

 
 

       §                                                                Dnr 2020/2 
 

 
Verksamhetsuppföljning 4 månader  
Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för 
verksamheterna efter 4 månader. Prognos för året har beräknats till 
ett underskott med – 7 310 tkr (7 300 tkr).  
 
De stora avvikelseposterna finns inom placeringskostnader BoU, 
försörjningsstöd, våld i nära relation samt hemtjänst.  
 
På grund av rådande läge med Covid-19 är prognoserna väldigt 
svåra att beräkna. För närvarande uppgår kostnaderna till 1 700 
tkr.  
 
 
Bilaga – verksamhetsuppföljning januari-april 
2020 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   ta del av uppföljningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



Verksamhetsuppföljning 

Januari – April 2020 

Socialförvaltningen 



 

 
 

    
 
Socialförvaltningen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-05-07 
 

 

 

Diarienummer 

2020/2 
 

 

 

  

 

Verksamhetsuppföljning januari – april 2020 

 

Förslag till beslut 

Att  ta del av uppföljningen. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna 

efter 4 månader. Prognos för året har beräknats till ett underskott med                   

– 7 310 tkr (7 300 tkr).  

De stora avvikelseposterna finns inom placeringskostnader BoU, 

försörjningsstöd, våld i nära relation samt hemtjänst. 

På grund av rådande läge med Covid-19 är prognoserna väldigt svåra att 

beräkna. För närvarande uppgår kostnaderna till 1 700 tkr. 

 

Socialnämnden redovisar en balanserad budget. 

 

Förvaltningsledning (Gemensam administration) redovisar ett överskott med 

50 tkr (50 tkr) på grund av lägre försäkringskostnader. 

 

Färdtjänst redovisar ett prognostiserat underskott på -400 tkr (-200 tkr) på 

grund av att färdtjänstkostnaderna är högre än budgeterat. Det genomförs färre 

resor utifrån rådande situation och det har aviserats att kommunerna eventuellt 

kommer att få debiteras en lägre kostnad men än så länge så finns en stor 

osäkerhet vilket gör att prognosen korrigerats något. 

         

Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovisar totalt ett prognostiserat 

underskott med ca -5 260 tkr (– 7 050 tkr). Underskottet beror på 

försörjningsstödet, våld i nära relation och placeringskostnader BoU. 

IFO vuxna redovisar ett prognostiserat underskott på – 3 000 tkr (-2 450 tkr). 

Prognosen för försörjningsstöd uppgår till ca 31 500 tkr vilket ger ett 

underskott med ca –2 400 tkr mot budget som är ca 29 100 tkr. Under 

Coronatider finns inget krav på aktivitetsrapportering från 



2 (3) 

 

Arbetsförmedlingen och vuxenstudier sker på distans. I och med detta går det 

inte att bedöma om den enskilde har följt den uppgjorda planen så mängden 

avslagsbeslut bedöms minska på sikt. Prognosen för försörjningsstöd är 

korrigerad något utifrån detta.  

Våld i nära relation har en budget på 700 tkr, prognosen är beräknad till 1 500 

tkr vilket ger ett underskott på -800 tkr. Förvaltningen har genomfört ett stort 

arbete med ärenden som rör våld i nära relation och för närvarande är alla 

ärenden avslutade. Nya ärenden kan tillkomma men utifrån ett förbättrat 

arbetssätt har förvaltningen lyckats korta ner placeringstiden.  

Placeringskostnader vuxna beräknas hålla budget under 2020. Prognosen 

bygger på kända placeringar. Idag verkställs två LVM varav ett är beslutat i 

år och ett är beslutat under 2019. Beslutet som togs under 2019 har inte kunnat 

verkställas i sin helhet vilket gör att kostnaderna kvarstår under en längre tid 

fram till dess att beslutet är verkställt i sin helhet. 

Barn och unga redovisar ett prognostiserat underskott på -2 260 tkr, en 

förbättring med 2 340 tkr mot föregående månad. Den prognostiserade 

kostnaden för placeringar uppgår till ca 25 700 tkr. Budget är på 23 000 tkr 

vilket ger ett underskott på -2 700 tkr. Den förändrade prognosen beror främst 

på en analys av kommande avslut under året. Flera placeringar avslutas helt 

och vissa blir omplacerade till familjehem med en lägre kostnad. Avvikelsen 

beror främst på ungdomar som är fortsatt placerade på HVB-hem. Flera 

vårdnadsöverflyttärenden ligger hos tingsrätten i väntan på dom. 

Domstolsförhandlingarna är framflyttade delvis p.g.a. Corona.  

Verksamhetens planering har tidigare varit att vårdnadsöverflyttarna skulle ha 

varit beslutade och verkställda i början av 2020. Beräknad prognos bygger på 

att inga nya ärenden inkommer under året.  

Administrationen har en förbättrad prognos med ca 300 tkr på grund av att 

IFO-chefstjänsten inte tillsats ännu samt minskning av tillfälliga vikarier. 

 

Vård och omsorg redovisar ett underskott på -1 500 tkr (0 tkr) Försämringen 

beror främst på ökade kostnader inom hemtjänsten på grund av Corona samt 

ett ökat antal ärenden. En faktura från Samhall som betalts i år men tillhör 

förra året bidrar också till underskottet. Vård och omsorg är ett av de 

verksamhetsområden som bedöms kommer att drabbas hårt av en eventuell 

spridning av Corona i kommunen. Det pågår ett arbete med att skapa 

begränsningsytor mellan och inom verksamheter vilket gör att det kommer att 

behövas en stor utökning av antal medarbetare vilket i sig kommer att generera 

i ökade kostnader. Det är svårt at bedöma hur stor den ekonomiska påverkan 

kommer att bli och prognosen bygger därav på det som verksamheten känner 

till idag. 

 

Kommunrehab redovisar en balanserad budget.  

 

Rehab- och korttidsenheten inkl. nattpatrull redovisar en balanserad budget. 

Här kommer med stor sannolikhet ett underskott att uppstå p.g.a. situationen 

runt Corona. Enheten har separerats från nattpatrullen vilket gör att det 

kommer att krävas fler medarbetare.  

 



3 (3) 

 

Hemsjukvården redovisar ett prognostiserat underskott med -800 tkr (– 500 

tkr). Underskottet beror främst på att bemanningsföretag kommer att behöva 

anlitas för att klara semestern samt ökade kostnader p.g.a. Covid- 19. För 

närvarande är tre tjänster vakanta, två assisterande undersköterskor har 

anställts och en sjuksköterska har rekryterats som tillträder i juni.  

 

 

Funktionsstöd (LSS) redovisar en ett överskott på 600 tkr (400 tkr). 

Överskottet beror på att ett privat assistansteam är avslutat samt att två 

enheter har gått från vaken natt till sovande jour. 

 

 

 

Investeringar 

Prognosen för investeringar 2020 beräknas till 1 000 tkr. 

 

 

Beslutsunderlag 

Resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna samt 

kommentarer prioriterade områden. 

 

 

Åsa Andersson  Malin Karlsson 

Socialchef   Ekonom 



SOCIALNÄMND

Period: April 2020

Budget Redov. Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse Varav Covid-

period period kostnader

Socialnämndens ordförande 228 235 -7 683 683 0 0

Förvaltningsledning 3 409 3 270 139 9 864 9 814 50 0

Färdtjänst 892 1 101 -209 2 638 3 038 -400 0

Summa 4 301 4 371 -70 12 502 12 852 -350 0

Individ- och familjeomsorg Vuxna 15 386 18 741 -3 355 46 349 49 349 -3 000 22

Individ- och familjeomsorg Barn o Unga 11 892 15 235 -3 343 35 582 37 842 -2 260 2

Summa 27 278 33 976 -6 698 81 931 87 191 -5 260 24

Handläggare SoL och LSS 1 230 1 140 90 3 675 3 675 0 0

Älvkullen 11 097 10 912 185 34 556 34 456 100 146

Nykroppa 5 857 5 519 338 18 198 17 698 500 71

Lesjöfors 8 284 8 220 64 25 716 25 716 0 89

Gullvivan och Tallhöjden 3 086 2 887 199 9 594 9 394 200 46

Hemtjänsten Sparbanksgruppen 4 278 4 996 -718 13 463 14 963 -1 500 109

Hemtjänsten Stora Torgetgruppen 3 171 3 951 -780 10 072 11 572 -1 500 100

Hemtjänsten Södra 5 015 4 846 169 15 555 15 155 400 183

Hemtjänsten Norra 5 076 5 278 -202 16 070 16 470 -400 75

Assistent- och bemanningscentral ABC 967 541 426 2 989 2 289 700 23

Summa 46 831 47 150 -319 146 213 147 713 -1 500 842

Kommunrehab 3 335 3 055 280 10 129 10 129 0 61

Rehab- och korttidsenheten 3 589 3 490 99 10 579 10 579 0 50

Hemsjukvård 4 631 4 658 -27 14 084 14 884 -800 278

Summa 11 555 11 203 352 34 792 35 592 -800 389

LSS 2151 Daglig verksamhet, elevhem 7 284 7 330 -46 22 398 22 498 -100 204

LSS 2152 Personliga assistansärenden 3 338 3 145 193 11 142 10 942 200 174

LSS 2153 Gruppbostäder, fritids, korttis 4 542 4 168 374 14 199 13 699 500 40

LSS 2156 Stödinsatser 1 302 1 017 285 3 909 3 909 0 0

LSS 2157 Social psykiatri 1 633 1 663 -30 5 058 5 058 0 29

Övrigt

Summa 18 099 17 323 776 56 706 56 106 600 447

Summa socialförvaltningen 109 522 115 398 -5 876 336 501 343 812 1 702

Diff mot budget -7 310



Uppföljning: SOCIALNÄMNDEN Ansvar. 20000

Period: April 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Socialnämnden (10400) 204 211 -7 613 402 613 0

Pensionärsråd (10410) 12 7 5 35 29 35 0

Rådet för funktionshinderfrågor (10430) 11 17 -6 34 17 34 0

 Summa SOCIALNÄMNDEN 228 235 -8 683 448 683

Diff mot budget 0

Kommentarer:

Ansvaret redovisar en budget i balans

Åtgärder:

Underskrift

Malin Karlsson



Uppföljning: Förvaltningsledning Ansvar 21

Period: April 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Gemensam administration  (50000) 3 206 3 070 136 9 422 6 354 9 372 50

Färdtjänst (53000) 892 1 101 -209 2 638 1 537 3 038 -400

Verksamhetsbidrag (53540) 202 200 3 442 243 442 0

Summa förvaltningsledning 4 301 4 371 -70 12 502 8 134 12 852

Diff mot budget -350

Kommentarer:

Ansvaret redovisar ett prognostiserat underskott på -350 tkr beroende på att kostnaden för färdtjänst blir högre än budgeterat.

Gemensamadministration har en avvikelse på 136 tkr vilket beror att arbetskläder inte inhandlats än samt att försäkringskostnaderna blev ca 50 tkr lägre än budgeterat.

Avvikelsen på färdtjänst beror på att kostnaden för färdtjänst är högre än budgeterat. På grund av den rådande Covid-19 pandemin är den prognostiserade kostnaden mycket oviss. 

Åtgärder:

Underskrift

Malin Karlsson



Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) 

Period: April 2020 Ansvar 211

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration, IFO (55110) 3 532 3 620 -88 10 781 7 161 10 781 0

HVB Vuxna enl SoL (55210) 1 458 2 001 -543 4 300 2 299 3 250 1 050

HVB Vuxna LVM (55220) 0 425 -425 0 -425 1 050 -1 050

Öppen missbr.vård SoL Vux (55810) 257 280 -23 780 500 780 0

Kontaktpersoner, ind behov (55821) 17 14 3 51 37 42 9

Vårdförbundet (57520) 0 0 0 50 50 50 0

Försörjningsstöd (57530) 9 709 10 924 -1 214 29 140 18 216 31 500 -2 360

Stöd vid våld i nära relation (57540) 233 1 423 -1 190 700 -723 1 516 -816

Administration flyktingar (60100) 179 53 126 547 494 380 167

Summa IFO 15 386 18 741 -3 355 46 349 27 608 49 349

Diff mot budget -3 000

Kommentarer:

Förvaltningen har ett pågående LVM från 2019 där c:a 2,5 månad ej kunnat verkställas, då personen avvikit.

Det har beslutats om ytterligare ett LVM under februari som kommer att kosta  c:a 730 tkr.

Prognosen för försörjningsstödet står för största underskottet med 2 360 tkr mot budget.

Utifrån Coronatider finns det inte krav på aktivitetsrapportering från AF och vuxenstudier på distans. IFO ser en risk utifrån detta då det inte

går att bedöma om den enskilde har följt uppgjord plan. Mängden avslag bedöms minska utifrån detta.

Alla ärenden gällande våld i nära relation är f n avslutade. 

Åtgärder:

Underskrift

Ewa Sundberg



Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) 

Period: April 2020 Barn och unga Ansvar 212

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Admin, IFO barn o unga (55120) 3 230 3 087 143 9 936 6 849 9 606 330

Särskild förårdnad vårdnadshav (55140) 77 167 -90 230 63 280 -50

HVB barn o ungd. enl SoL/LVU (55410-20) 1 504 6 699 -5 195 4 320 -2 379 13 400 -9 080

Fam.h barn o ungd. SoL/LVU (55710-20) 6 291 4 470 1 821 18 721 14 251 12 310 6 411

Öppen v. barn o ungd. ind bev (56810) 222 10 212 673 663 375 298

Kontaktpersoner barn o ungd. (56811) 273 263 10 821 557 821 0

Kontaktfamiljer barn o ungd. (56812) 294 470 -176 882 412 1 000 -118

Adm nyanlända barn o unga (60110) 0 1 -1 0 -1 0 0

Familjehemsvård B/U SOL (60710) 0 68 -68 0 -68 50 -50

Summa IFO 11 891 15 235 -3 344 35 582 20 347 37 842

Diff mot budget -2 260

Kommentarer:

Prognosen avviker med - 2 260 tkr mot lagd budget vilket är lägre än tidigare prognos 2020. Den förändrade prognosen beror främst på en analys av 

kommande avslut under året som kommer medföra en lägre summa. 

Flera placeringar kommar att  avslutas helt eller bli omplacerade till familjehem med en lägre kostnad. Flera vårdnadsöverflyttsärenden ligger hos Tingsrätten 

för avgörande och dom har inte fastställts. 

Beräknad prognos bygger dock på att inga nya ärenden inkommer under året.

Åtgärder:

Underskrift

Charlotte Sjöberg



Uppföljning: HANDLÄGGARE SoL och LSS Ansvar:213

Period: April 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Handläggare SoL (51010) 833 835 -2 2 464 1 629 2464 0

Handläggare LSS (51310) 397 305 93 1 211 907 1211 0

Summa 1 230 1 140 91 3 675 2 535 3 675

Diff mot budget 0

Kommentarer:

Ansvaret följer budget. Positiva avvikelsen beror på 25% sjukfrånvaro som ej är tillsatt, men tillsätts från och med 200501. LSS-handläggartjänsten är för närvarande vakant och 

arbetsuppgifterna utförs av befintliga biståndsbedömare (50%) och av verksamheten IFO barn och unga (50%).

Åtgärder:

Underskrift

Katarina Hammargren



Uppföljning: ÄLVKULLEN Ansvar. 21401

Period: April 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001-51003) 188 137 51 573 436 573 0

Servicehus (51021) 7 473 7 319 154 23 272 15 953 23 172 100

Demensboende (51026) 3 436 3 455 -19 10 711 7 256 10 711 0

Summa Älvkullen 11 097 10 912 186 34 556 23 644 34 456

Diff mot budget 100

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 186 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen: 

Ökade personalkostnader för fyllnad, övertid samt sjuklön motsvarande 472 tkr

Förstärkningar görs då vårdtyngden på vissa avdelningar har ökat 

och grundbemanningen inte räcker till, förstärkningarna utvärderas kontinuerligt. 

Sjuk -och vård av barn har ökat till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Corona.

De ökade kostnaderna för Corona uppgår nu till 146 tkr och ligger med i prognosen.

Underskrift:

Eva-Lena Svensson



Uppföljning: NYKROPPA Ansvar 21403

Period: April 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001) 188 184 4 573 389 573 0

Servicehus (51021) 2 869 2 615 254 8 930 6 315 8 530 400

Hemtjänst (51030) 2 427 2 311 116 7 529 5 218 7 429 100

Nattpatrull (51032) 297 297 0 906 609 906 0

Matdistribution (51033) -1 10 -11 -4 -14 -4 0

Inhandling (51034) 17 26 -9 52 26 52 0

Städ (51036) 23 46 -22 103 57 103 0

Tvätt (51037) 30 31 -1 91 60 91 0

Trygghetslarm (51051) 6 -1 7 18 19 18 0

 Summa NYKROPPA 5 857 5 519 338 18 198 12 679 17 698

Diff mot budget 500

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 338 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen:

Kostnader för fyllnadslön, övertid och sjuklön motsvarar 348 tkr för hela ansvaret 21403.

Sjuk -och vård av barn har ökat till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Corona.

De ökade kostnaderna för Corona uppgår nu till 71 tkr och ligger med i prognosen.

Samhalls faktura för december 2019 belastar budget 2020 med 49 tkr vilket kommer att påverkar resultatet negativt.

Underskrift

Carina Andersson



Uppföljning: LESJÖFORS Ansvar 21404

Period: April 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001) 188 187 1 573 386 573 0

Servicehus (51021) 1 178 947 230 3 502 2 555 3 502 0

Gruppboende (51023) 1 655 1 702 -47 5 153 3 452 5 153 0

Hemtjänst (51030) 3 438 3 662 -224 10 652 6 990 10 652 0

Anhörigvård (51031) 55 0 55 164 164 0 164

Nattpatrull (51032) 1 663 1 459 204 5 062 3 603 5 227 -165

Matdistribution (51033) -62 15 -77 -109 -124 -109 0

Inhandling (51034) 25 44 -19 107 63 107 0

Städ (51036) 73 96 -23 310 214 310 0

Tvätt (51037) 72 124 -52 299 175 299 0

Trygghetslarm (51051) 1 -17 17 2 19 2 0

 Summa LESJÖFORS 8 284 8 220 65 25 716 17 497 25 716

Diff mot budget 0

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger  med ett överskott på 65 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen :

Under året har det varit ökade personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 289 tkr församtliga verksamheter

Verksamhet 51021 Trygghetsboendet har i dagsläget 8 tomma lägenheter och svårt att få in nya hyresgäster.

Verksamhet 51032 Nattpatrull har en förstärkning med 1,51 åa pga lång resväg till brukare som inte ryms inom ramen för grundbemanning

Samhalls faktura för december 2019 belastar budget 2020 med 165 tkr vilket kommer att påverkar resultatet negativt.

Verksamhet 51031 Ingen pågående verkställighet förnärvarande

Sjuk -och vård av barn har ökat till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Corona vilket medfört ökade kostnader för kvalificerad övertid

samt för timavlönande vikarier. De ökade kostnaderna för Corona uppgår nu till 89 tkr och ligger med i prognosen.

Åtgärder:

Förstärkning utvärderas kontnuerligt

Ulla Olsson



Uppföljning: HÖJDEN Ansvar:21405

Period: April 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001) 188 185 3 573 388 573 0

Tallhöjden (51022) 1 453 1 500 -47 4 537 3 037 4 537 0

Gullvivan (51023) 1 445 1 202 243 4 484 3 282 4 284 200

 Summa Tallhöjden o Gullvivan 3 086 2 887 199 9 594 6 708 9 394

Diff mot budget 200

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 199 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen:

Personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 110 tkr.

Sjuk -och vård av barn har ökat till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Corona.

De ökade kostnaderna för Corona uppgår nu till 46 tkr och ligger med i prognosen.

Underskrift:

Lottie Berg



Uppföljning: SPARBANKSGRUPPEN Ansvar:21410100

Period: April 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001-51002) 169 159 9 515 355 515 0

Hemtjänst (51030) 3 924 4 623 -699 12 192 7 569 13 692 -1 500

Anhörigvård (51031) 28 0 28 83 83 83 0

Matdistribution (51033) -7 13 -20 53 40 53 0

Inhandling (51034) 32 48 -16 129 81 129 0

Städ (51036) 34 67 -33 139 72 139 0

Tvätt (51037) 61 72 -11 241 169 241 0

Trygghetslarm (51051) 37 14 23 111 97 111 0

Summa hemtjänsten Sparbanksgruppen 4 278 4 996 -718 13 463 8 467 14 963

Diff mot budget -1 500

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett underskott på - 718 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen:

Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 197 tkr.

Samhalls faktura för december 2019 belastar budget 2020 med 79 tkr vilket kommer att påverkar resultatet negativt.

Sjuk -och vård av barn har ökat till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Corona 

vilket medfört ökade kostnader för kvalificerad övertid samt timavlönade vikarier.

De ökade kostnaderna för Corona uppgår nu till 109 tkr och ligger med i prognosen .

Underskrift

Robin Hero



Uppföljning: STORA TORGET GRUPPEN Ansvar:21410200

Period: April 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Hemtjänst (51030) 3 060 3 779 -719 9 534 5 755 11 034 -1 500

Matdistribution (51033) 0 6 -6 80 74 80 0

Inhandling (51034) 25 38 -13 103 65 103 0

Städ (51036) 31 69 -38 140 71 140 0

Tvätt (51037) 44 79 -34 185 106 185 0

Trygghetslarm (51051) 10 -20 30 30 50 30 0

Summa hemtjänsten Stora Torget 3 171 3 951 -780 10 072 6 121 11 572

Diff mot budget -1 500

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett underskott på - 780 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen:

Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 179 tkr.

Samhalls faktura för december 2019 belastar budget 2020 med 91 tkr vilket kommer att påverkar resultatet negativt.

Sjuk -och vård av barn har ökat till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Corona 

vilket medfört ökade kostnader för kvalificerad övertid samt timavlönade vikarier.

De ökade kostnaderna för Corona uppgår nu till 100 tkr och ligger med i prognosen .

Underskrift

Robin Hero



Uppföljning: HEMTJÄNSTEN SÖDRA Ansvar:21411100

Period: April 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001-51002) 194 155 39 590 436 590 0

Hemtjänst (51030) 4 631 4 494 137 14 098 9 604 13 699 399

Anhörigvård (51031) 88 49 40 265 217 265 0

Matdistribution (51033) -32 11 -43 25 14 25 0

Inhandling (51034) 21 29 -8 88 59 88 0

Städ (51036) 60 43 17 259 216 259 0

Tvätt (51037) 61 82 -21 258 176 258 0

Trygghetslarm (51051) -10 -16 6 -29 -13 -29 0

Summa hemtjänsten Södra 5 015 4 846 169 15 555 10 709 15 155

Diff mot budget 400

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 169 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året, samt från föregående år.

Förklaring till avvikelsen:

Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 212 tkr.

Sjuk -och vård av barn har ökat till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Corona vilket medfört ökade kostnader för kvalificerad övertid

samt för timavlönade vikarier.

De ökade kostnaderna för Corona uppgår nu till 183 tkr och ligger med i prognosen.

Samhalls faktura för december 2019 belastar budget 2020 med 120 tkr vilket kommer att påverkar resultatet negativt.

Underskrift:

Nathalie Lindqvist



Uppföljning: HEMTJÄNSTEN NORRA Ansvar:21411200

Period: April 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Hemtjänst (51030) 4 983 5 085 -102 15 483 10 398 15 883 -400

Matdistribution (51033) -42 22 -64 -6 -28 -6 0

Inhandling (51034) 29 43 -13 121 78 121 0

Städ (51036) 58 90 -32 259 169 259 0

Tvätt (51037) 57 49 8 239 190 239 0

Trygghetslarm (51051) -9 -10 2 -26 -16 -26 0

Summa hemtjänsten Norra 5 076 5 278 -202 16 070 10 792 16 470

Diff mot budget -400

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett underskott på -202 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen:

Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 200 tkr.

Samhalls faktura för december 2019 belastar budget 2020 med 153 tkr vilket kommer att påverkar resultatet negativt.

Sjuk -och vård av barn har ökat till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Corona vilket medfört ökade kostnader för kvalificerad övertid

samt för timavlönande vikarier. 

De ökade kostnaderna för Corona uppgår nu till 75 tkr och ligger med i prognosen.

Underskrift:

Nathalie Lindqvist



Uppföljning: ABC Ansvar:21411300

Period: April 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020  mot budget

Administration (51001) 470 384 85 1 481 1 096 1331 150

Pool (51013) 497 157 340 1 508 1 351 958 550

Summa ABC 967 541 426 2 989 2 447 2 289

Diff mot budget 700

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 426 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen:

Personalkostnader inom poolen för sjuklön motsvarar 58 tkr.

Sjuk -och vård av barn har ökat till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Corona.

De ökade kostanderna för Corona uppgår för närvarande 23 tkr och ligger med i prognosen.

Underskrift

Eva-Lena Svensson



Uppföljning: KOMMUNREHAB Ansvar:21414

Period: April 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Bostadsanpassning (52010) 370 256 114 1 110 854 1 110 0

Arbetsterapi/sjukgymnastik (52501) 2 266 2 097 169 6 912 4 815 6 912 0

Hjälpmedelsverksamhet (52502) 571 569 2 1 716 1 148 1 716 0

Sinnesträning (52503) 128 134 -6 391 257 391 0

 Summa KOMMUNREHAB 3 335 3 055 280 10 129 7 074 10 129

Diff mot budget 0

Kommentarer:

Avvikelse bostadsanpassning: prognosen bygger på idag kända ärenden.

6 pågående ärenden uppskattas kosta ca 70 tkr.  

Ett pågående omfattande barnärende som legat vilande i väntan på att den sökande ska ansöka om bygglov för en ombyggnation i samband med 

bostadsanpassningen, har nu återupptagits. Ärendet förväntas bli mycket kostsamt. Ett ärende är överklagat till förvaltningsrätten

12 nya ärenden är inte påbörjade. Ett av dessa avser en omfattande och därmed kostsam anpassning. 

Avvikelse hjälpmedel: Kostnad för inköp av hjälpmedel april med 81 tkr saknas i redovisningen. Avvikelsen blir -79 tkr

Sammanlagd avvikelse mot budget blir 198 tkr för april

Åtgärder: Före inköp av kostsamma hjälpmedel ska alltid verksamhetschefen konsulteras 

Covidrelaterade kostnader: 61 tkr

Underskrift

Ulla Kjellemar



Uppföljning: Rehab- o korrtidsenhet/nattpatrull Ansvar:21415

Period: April 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001) 63 61 3 193 133 193 0

Nattpatrull (51032) 1 001 969 32 2 641 1 672 2 641 0

Rehab- och korttidsenheten (52507) 2 537 2 460 77 7 745 5 285 7 745 0

Summa 3 602 3 490 112 10 579 7 089 10 579

Diff mot budget 0

Genomsnittlig beläggning: 8,3

Kommentarer:

Verksamheten har bytt ansvar från 214141 till 21415

Under januari - april så har endast enstaka personalförstärkningar krävts med anledning av hög vårdtyngd

Prognos förutsätter att inga överbeläggningar kommer att ske under året och att ingen personalförstärkning krävs utifrån hög vårdtyngd

Åtgärder: Undvika överbeläggning. Gemensamt ansvar att följa rutiner för beslut om korttidsboende

Beslut om insatser nattetid ska följas upp regelbundet.

Covid 19 relaterade kostnader: 50 tkr

Underskrift

Rebecka Johansson



Uppföljning: HEMSJUKVÅRDEN Ansvar. 21416

Period: April 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51004) 137 108 29 417 310 417 0

Utskrivningsklara (51025) 12 0 12 35 35 0 35

Hemsjukvård (51040) 4 483 4 550 -68 13 632 9 081 14 467 -835

 Summa HEMSJUKVÅRDEN 4 631 4 658 -27 14 084 9 426 14 884

Diff mot budget -800

Kommentarer:

För närvarande är 3 tjänster vakanta och 2 assisterande undersköterskor är anställda. Rekrytering av en sjuksköterska är klar och tillträder i juni.

2 sjuksköterskor har sagt upp sig och slutar i juni. 4 lediga tjänster annonseras för närvarande

För att klara av sommarsemestern så har ett avrop gällande 2 bemanningssköterskor på heltid gått ut till upphandlade bemanningsföretag,

ännu inte klart vilket medför svårigheter att räkna ut kostnader, tidigare år har bemanningssköterskor kostat ca 500 tkr. Sen tillkommer kostnader

för extra ersättningar till ordinarie personal under sommarsemestern och ökade timkostnader för timvikarier.

Förra årets resultat hade varit närmare -1 000 tkr om verksamheten inte fått ta del av 800 tkr i stimulansmedel.

Ett nytt avtal mellan Vårdförbundet och SKR som träder i kraft 200401 reglerar veckoarbetstiden för de sjuksköterskor som har tjänstgöring natt mer än 30 % av

sin arbetstid. Veckoarbetstiden ändras från 36,33 till 34,20 timmar/vecka. Detta medför en kostnadsökning för hemsjukvården.

Verksamheten använder 3 st läkemedelsautomater till en kostnad av 69 300 kr/år. Detta är inte budgeterat men kan ge minskade kostnader inom vård och omsorg

till följd av minskat antal besök för enbart läkemedelstilldelning

Covid 19 relaterade kostnader:  278 tkr, verksamheten har köpt in stor del av den skyddsutrustning som har krävts i alla verksamheter. Tillkommer kostnad för

en större kvantitet handdesinfektion som ännu inte fakturerats.

Åtgärder:

Att lyckas med rekrytering av både ordinarie personal och vikarier.

Underskrift

Sofie Lovsjö/Ulla Kjellemar



Uppföljning: LSS Ansvar 2151

Period: April 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

LSS administration (51300) 196 192 4 598 406 598 0

Gruppboende vuxna (51311) 2 740 2 903 -163 8 377 5 474 8 537 -160

Personlig ass enl LASS/FK (51330) 1 126 1 089 36 3 620 2 531 3 620 0

Kommunal assistans (51332) 522 537 -14 1 585 1 049 1 585 0

Daglig verksamhet (51350) 2 099 1 854 245 6 394 4 542 6 158 236

Korttidsföräldrar (51393) 455 535 -79 1 381 850 1 450 -69

Fritidstillsyn (51398) 145 220 -75 442 221 550 -108

Summa LSS ansvar 2151 7 284 7 331 -46 22 398 15 072 22 498

Diff mot budget -100

Kommentarer:

Avvikelse gruppbostäder på grund av sjukkostnader och semesterlöneskuld.

Avvikelse kortis och fritids, utökning personal på grund av nya ärenden. 

Ansvar 2151 visar en kostad för Covid-19 på 204 tkr

Åtgärder:

Underskrift

Susanne Persson



Uppföljning: LSS Ansvar. 2152

Period: April 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

LSS adm (51300) 199 187 12 603 416 603 0

Personlig ass enl LASS/FK (51330) 2 047 1 991 55 6 954 4 963 6 754 200

Kommunal ass (51332) 1 092 967 125 3 585 2 618 3 585 0

 Summa LSS ansvar 2152 3 338 3 145 193 11 142 7 997 10 942

Diff mot budget 200

Kommentarer:

Ansvar 2152 visar ett överskott på 200 tkr pga ett avslutat privat assistansteam, där vi sparar kostnad för de 20 första timmarna.

Ansvar 2152 visar en kostad för Covid-19 på 174 tkr.

Nytt privat assistansärende har startat, kommunalassistans, fått fler assistanstimmar än  vad de haft avlösaservice timmar.

Eftersläp på debitering från de privata utförarna. 

Eftersläp på debitering av de 20 första timmarna som kommunen alltid står för.

Åtgärder:

Underskrift

Karin Bergqvist



Uppföljning: LSS Ansvar 2153

Period: April 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

LSS administration (51300) 193 204 -11 588 384 700 -112

Gruppboende vuxna (51311) 3 637 3 424 213 11 224 7 800 10 914 310

Personlig ass enl LASS/FK (51330) 712 540 172 2 387 1 846 2 085 302

 Summa LSS ansvar 2153 4 542 4 168 374 14 199 10 031 13 699

Diff mot budget 500

Kommentarer:

Negativ avvikelse i prognos på 51300 är  löner för 0,50 tjänst utökning administrativ assistent

På 2 enheter har vi gått från vaken natt till sovande jour vilket ger en positiv avvikelse

Åtgärder:

Underskrift

Susanne Werner



Uppföljning: LSS Ansvar: 2156

Period: April 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Kontaktpersoner SoL (51012) 368 349 19 1 104 756 1 104 0

Administration (51300) 0 -4 5 1 6 0 1

Elevhem (51314) 180 76 104 540 464 540 0

Familjehem (51315) 45 0 45 135 135 137 -2

Ledsagning (51391) 140 115 25 423 308 423 0

Avlösarservice (51392) 227 170 57 680 511 680 0

Kontaktpersoner (51394) 341 311 30 1 025 714 1 025 0

 Summa LSS 2156 1 302 1 017 285 3 909 2 893 3 909

Diff mot budget 0

Kommentarer:

Vi söker familjehem/elevhem vilket idag ger en positiv avvikelse. Förhoppning är vi kommer att kunna verkställa den under året

Idagsläget löser vi det med skolskjuts 

Åtgärder:

Ny annons elevhem 

Underskrift

Susanne Werner



Uppföljning: SOCIAL PSYKIATRI Ansvar:2157

Period: April 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Paradisgården (51024) 1 633 1 663 -29 5 058 3 395 5 058 0

Summa social psykiatri 1 633 1 663 -29 5 058 3 395 5 058

Diff mot budget 0

Kommentarer:

Ansvar 2157 visar en kostnad för Covid-19 på 29 tkr.

Åtgärder:

Underskrift

Karin Bergqvist



Prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar enligt budget 
2019 – 2021 som pågår och som föreslås fortlöpa 

 
 
 
 Boende inom Funktionsstöd (LSS)  

Socialförvaltningen ges i uppdrag att utreda framtida utveckling av behovet av boende inom Funktionsstöd (LSS).  
Måluppfyllelse: 

       Socialförvaltningen kommer att ta upp uppdraget i socialnämnden inom kort. Socialförvaltningen bedömer att uppdraget     
       är svårt att slutföra i dagsläget då en förändrad lagstiftning utreds. 
 
 
 

Nya prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar budget 2020-
2022 
 
 Närsjukvårdsplatser  

Att intensifiera arbetet med regionen för att få till en etablering av närvårdsplatser i vår kommun. 
Måluppfyllelse: 
Socialförvaltningen har ett pågående samverkansarbete tillsammans med Region Värmland. I arbetet ingår lokala 
vårdcentralen. Ett av uppdragen är att utreda möjligheten att starta upp närsjukvårdsplatser i Filipstad inom ramen för 
kommunens rehab- och korttidsenhet Eklunden. Fram tills nu har inte regionen och kommunen hittat en gemensam lösning 
då det i dagsläget saknas resurser för att starta upp närsjukvårdsplatser. Bland annat finns behov av en annan läkar- och 
sjuksköterskenärvaro än vad som finns idag. Diskussionerna pågår dock än men har stannat upp för stunden på grund av 
Covid 19. Inom ramen för samverkansarbetet har en inventering av mångsökande patienter genomförts för att se om det 
går att säkerställa snabb inläggningsplats på NÄVA i Kristinehamn för dessa (sk VIP-plats) patienter. Socialförvaltningen 
ingår också i omställningsarbetet till en god och nära vård som sker inom regionerna. En del i det arbetet handlar om att 
mer vård ska ske i hemmen och på vårdcentralerna för att minska behov av slutenvård. 
 
 

 Samarbete med närliggande kommuner: 
Att Filipstads kommun utreder och initierar ytterligare samarbeten med närliggande kommuner.  
Måluppfyllelse: 

      Socialförvaltningen har kontaktat Kristinehamns och Storfors kommun för att titta på samverkansmöjligheter. Ett möte är     
      genomfört och nästa möte sker i början av maj. Fokus i dagsläget är att titta på samverkan inom familjerätt och      
      familjehemsverksamheten. 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2020-05-13   

 
       §                                                          Dnr 2018/57 

 
Redovisning av brytpunkten där insatsen särskilt boende 
är en mer kostnadseffektiv insats jämfört med insatser i 
ordinärt boende  
 
Socialnämnden beslutade i februari 2019 att ge förvaltningen i uppdrag 
att årligen återkomma med en framräknad brytpunkt. Brytpunkten 
innebär när insatsen särskild boende är mer kostnadseffektivt än 
insatser i ordinärt boende. För att kunna räkna ut brytpunkten används 
en räknesnurra framtagen av Sveriges kommuner och regioner, SKR.  
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   godkänna informationen 
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Redovisning av brytpunkten där insatsen särskilt 
boende är en mer kostnadseffektiv insats jämfört med 
insatser i ordinärt boende. 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att  ta del av informationen 
 
 
 
Ärendet  
Socialnämnden beslutade 2018-06-18 att ge förvaltningen i uppdrag att till 
socialnämnden i oktober redovisa vad kostnaden för en hemtjänsttimma är 
för att därefter kunna fastställa en brytpunkt. Då utredningsuppdraget är 
komplicerat begärde förvaltningen uppskov till sammanträdet i februari 2019 
för att närmare kunna analysera och säkerställa utredningsuppdraget. Syftet 
med uppdraget var att räkna ut brytpunkten för att se om det är mer 
kostnadseffektivt att bevilja insatsen särskilt boende istället för insatser i 
ordinärt boende. För att kunna räkna ut brytpunkten används en räknesnurra 
framtagen av Sveriges kommuner och regioner, SKR. 
2019 redovisades en brytpunkt på 80 timmar per månad baserat på en 
hemtjänsttimme värderad till 511 kronor för tätort och 586 kronor för 
glesbygd. 2020 redovisas nu en brytpunkt på 72 timmar per månad baserat 
på en hemtjänsttimme värderad till 532 kronor för tätort och 609 kronor för 
glesbygd. Detta innebär att insatsen särskilt boende är mer kostnadseffektivt 
för samtliga brukare med beviljade insatser i ordinärt boende överstigande 
72 timmar per månad. Filipstads kommun har genom sin personaltäthet 
(0,55/0,59) en relativt låg kostnad för särskilt boende vilket är grunden i att 
brytpunkten blir så låg. I Filipstads kommun finns idag 33 brukare som har 
mer än 72 timmar beviljat per månad i rena omvårdnadsinsatser, utöver det 
finns det 29 brukare som har omvårdnadsinsatser och serviceinsatser som 
tillsammans överstiger framräknad brytpunkt. 
Socialtjänstlagen har sin grund i en brukares behov och vilja. Frivillighet och 
självbestämmande ska vara vägledande vid handläggningen av enskilda 
ärenden. När det gäller omsorgen om äldre och personer med olika slags 
funktionsnedsättning är huvudsyftet med biståndet att förstärka deras 
möjligheter till eget boende. Den enskilde har ändå inte en obegränsad frihet 
att välja sociala tjänster oberoende av kostnad. Dock för att en kommun ska 
kunna neka insatser som ger den enskilde möjlighet att bo kvar i det egna 
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hemmet krävs att det alternativet är så kostnadskrävande att det inte kan vara 
rimligt i förhållande till kostnaderna för ett annat alternativ som kommunen 
erbjuder (dom i Kammarrätten i Göteborg 12 februari 2019, mål nr 3089-
18). 
 
Utifrån 2020 års framräknade brytpunkt blir insatsen särskilt boende mer 
kostnadseffektiv för alla som har insatser i ordinärt boende överstigande 72 
timmar per månad. Med en så låg brytpunkt som 72 timmar per månad blir 
antalet brukare som ska beviljas annan insats än den sökta väldigt 
omfattande (mer än 33 brukare). Idag är antalet platser inom särskilt boende 
väl dimensionerat utifrån behov. Förvaltningen klarar idag av att verkställa 
beviljat särskilt boende inom de av lagen stipulerade tre månaderna. Beviljat 
särskilt boende som inte verkställs i tid föranleder som regel höga 
vitesbelopp. 
 
Det går inte heller att bara bestämma en annan brytpunkt eftersom det måste, 
genom redovisning, kunna uppvisas hur brytpunkten räknats fram dvs genom 
att ställa kostnader inom ordinärt boende mot kostnader inom särskilt boende 
 
 
Åsa Andersson             Eva-Lena Svensson     Malin Karlsson  
Förvaltningschef          Verksamhetschef         Förvaltningsekonom 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
  



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2020-05-13   

 
       §                                                          Dnr 2020/40 

 
Förslag på reducering av tjänster inom socialförvaltningen 
 
Socialförvaltningen har utifrån rådande ekonomiska situation gjort en 
bedömning vilka tjänster som är möjliga att reducera. Att reducera 
tjänster innebär som regel att uthålligheten inom förvaltningen försämras 
och att nya sätt att arbeta måste implementeras. Konsekvenserna 
beskrivs i separata bilagor. 
 
Utifrån nuvarande situation ska samtliga tjänster förutom de som rör 
baspersonal, godkännas av förvaltningschef innan rekrytering påbörjas. 
 
Förvaltningen bedömer att det är möjligt att föreslå en reducering av 
följande tjänster: 
 
Bilaga:  
Protokoll MBL 19 
Protokoll MBL 11 samt riskbedömningar delges på sammanträdet 
Konsekvensbeskrivningar 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   ej återbesätta 2,0 åa fysioterapeuter resten av året då tjänsterna blir 
vakanta från juni. 
att    ej återbesätta vakant tjänst som IFO-chef Barn och unga 200301-
201231. 
att   återbesätta vakant tjänst som LSS-handläggare 1,0 åa inom ramen 
för Barn- och ungdomsgruppen samt bistånd SoL (0,5 åa per 
verksamhet). 
att   ej återbesätta 1,0 åa vakant tjänst inom IFO:s 
öppenvårdsverksamhet 200401 och fram till dess att förvaltningen 
återkommit till socialnämnden med ett förslag på förbättrad användning 
av stödboendet Skanshöjd. 
att   återbesätta vakant tjänst 0,5 åa undersköterska i demensteamet 
med 0,5 åa rehabassistent inom befintlig ram för Kommunrehab 
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   Förslag på reducering av tjänster inom 

socialförvaltningen 
 
 
Förslag till beslut  
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
att   ej återbesätta 2,0 åa fysioterapeuter resten av året då tjänsterna blir  
       vakanta från juni. 
att    ej återbesätta vakant tjänst som IFO-chef Barn och unga 200301- 
        201231. 
att   återbesätta vakant tjänst som LSS-handläggare 1,0 åa inom ramen för  
        Barn- och ungdomsgruppen samt verksamheten för bistånd SoL (0,5 åa  
        per verksamhet). 
att   ej återbesätta 1,0 åa vakant tjänst inom IFO:s öppenvårdsverksamhet  
       200401 och fram till dess att förvaltningen återkommit till  
       socialnämnden med ett förslag på förbättrad användning av stödboendet  
       Skanshöjd. 
att   återbesätta vakant tjänst 0,5 åa undersköterska i demensteamet med 0,5  
        åa rehabassistent inom befintlig ram för Kommunrehab 
 

Ärendet  
Socialförvaltningen har utifrån rådande ekonomiska situation gjort en 
bedömning vilka tjänster som är möjliga att reducera. Att reducera tjänster 
innebär som regel att uthålligheten inom förvaltningen försämras och att nya 
sätt att arbeta måste implementeras. Konsekvenserna beskrivs i separata 
bilagor. 
 
Utifrån nuvarande situation ska samtliga tjänster förutom de som rör 
baspersonal, godkännas av förvaltningschef innan rekrytering påbörjas. 
 
Förvaltningen bedömer att det är möjligt att föreslå en reducering av följande 
tjänster: 
 

• Ej återbesätta 2,0 fysioterapeuter resten av året då två tjänster blir 
vakanta från juni i år. Förvaltningen lägger dock inte förslaget att 
tjänsterna ska tas bort permanent. Förvaltningen vill utreda det totala 
behovet av kompetens både avseende legitimerad personal och 
rehabassistenter och återkomma med förslag inför budget 2021. 
Ekonomiskt effekt 2020: 610 tkr 

• Ej återbesätta vakant tjänst som IFO-chef Barn och unga 200301-
201231. Förvaltningen vet inte om det är möjligt att reducera en 
chefstjänst inom IFO men har i uppgörelse med verksamheten valt att 
testa att låta nuvarande verksamhetschef ta direkt ansvar över 
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verksamheten Barn och unga. Utifrån tidigare MBL-förhandling med 
SSR och Vision ska en uppföljning genomföras efter årsskiftet. 
Förvaltningen får då återkomma till socialnämnden med information 
och eventuellt nytt förslag. Ekonomisk effekt 2020: 513 tkr. 

• Återbesätta vakant tjänst som LSS-handläggare 1,0 åa inom ramen 
för Barn- och ungdomsgruppen samt bistånd SoL (0,5 åa per 
verksamhet). Ekonomisk effekt 2020: 424 tkr och ekonomisk 
effekt 2021: 637 tkr.  

• Ej återbesätta vakant tjänst inom IFO:s öppenvårdsverksamhet 
200401 och fram till dess att förvaltningen återkommit till 
socialnämnden med ett förslag på förbättrad användning av 
stödboendet Skanshöjd. Idag används inte verksamheten optimalt och 
utredning pågår för att kunna anpassa verksamheten utifrån behov 
(ingår i förvaltningens utredningsuppdrag gällande boendeprocesser 
för vuxna). Ekonomisk effekt 2020: 380 tkr samt eventuell effekt 
2021: 504 tkr. 

• Återbesätta vakant tjänst 0,5 åa undersköterska i demensteamet med  
0,5 åa rehabassistent inom befintlig ram för Kommunrehab 
Ekonomisk effekt 2020: 240 tkr och ekonomisk effekt 2021: 240 
tkr. 

 
Bilagor  
Protokoll MBL 19 
Protokoll MBL 11 samt riskbedömningar delges på sammanträdet 
Konsekvensbeskrivningar 
 
 
Åsa Andersson 
Förvaltningschef 
 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2020-05-13   

 
       §                                                          Dnr 2020/42 

 

Undersöka samverkansmöjligheter mellan Filipstad, 
Storfors och Kristinehamn inom hela socialtjänstens 
område 
Filipstads, Kristinehamns och Storfors kommuner har påbörjat 
gemensamma diskussioner för att hitta möjlig samverkan inom 
socialtjänsten. Nästa möte genomförs i maj och då kommer 
kommunerna att påbörja mer konkreta diskussioner om möjlig 
samverkan inom familjerätts- och familjehemsverksamheterna. 
Socialförvaltningen kan idag inte ange möjlig ekonomisk effekt då 
diskussionerna inte är klara än, dock pågår de. 
 
Socialförvaltningen ser främst en möjlig effektivisering inför 2021. 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   godkänna informationen 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                 

 

 

 

 

 

                 

                                                                                                           Utdragsbestyrkande 

           



 

 
 

    
 
Socialförvaltningen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-04-24 
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Undersöka samverkansmöjligheter mellan Filipstad, 
Storfors och Kristinehamn inom hela socialtjänstens 
område 
 
 
Förslag till beslut  
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att  ta del av informationen 
 
Bilagor 
Protokoll MBL 19 
Protokoll MBL 11 samt ev. riskbedömningar delges på sammanträdet 
 
Ärendet  
Filipstads, Kristinehamns och Storfors kommuner har påbörjat gemensamma 
diskussioner för att hitta möjlig samverkan inom socialtjänsten. Nästa möte 
genomförs i maj och då kommer kommunerna att påbörja mer konkreta 
diskussioner om möjlig samverkan inom familjerätts- och 
familjehemsverksamheterna. Socialförvaltningen kan idag inte ange möjlig 
ekonomisk effekt då diskussionerna inte är klara än, dock pågår de. 
 
Socialförvaltningen ser främst en möjlig effektivisering inför 2021. 
 
 
Åsa Andersson                    Charlotte Sjöberg 
Förvaltningschef                 Verksamhetschef IFO 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
  



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2020-05-13   

 
       §                                                          Dnr 2020/36 

 

Utreda möjligheten att minska användandet av extern 
handledning till verksamheter inom förvaltningen 
Vissa verksamheter köper idag in tjänsten extern handledning. Extern 
handledning används som regel till att arbeta med gruppdynamik eller att 
processa enskilda ärenden. Individ- och familjeomsorgen är en av de 
verksamheter som av tradition använt sig av extern handledning mycket 
genom åren.  
 
Naturligtvis kan extern handledning ge god effekt i en arbetsgrupp. 
Förvaltningen bedömer det dock som rimligt att det är ansvarig chef som 
handleder medarbetarna i sina egna verksamheter. När det gäller köp av 
handledning utifrån vissa särskilt komplexa ärenden så måste den 
möjligheten kvarstå dock ser inte förvaltningen det som handledning i 
den bemärkelse som förvaltningen anger som besparingsåtgärd i detta 
ärende 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   godkänna förslaget 
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Utreda möjligenheten att minska användningen av 
extern handledning till verksamheter inom 
förvaltningen 
 
 
Förslag till beslut  
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att  godkänna förslaget 
 
Bilagor 
Protokoll MBL 19 
Protokoll MBL 11 samt riskbedömningar delges på sammanträdet 
 
Ärendet  
Vissa verksamheter köper idag in tjänsten extern handledning. Extern 
handledning används som regel till att arbeta med gruppdynamik eller att 
processa enskilda ärenden. Individ- och familjeomsorgen är en av de 
verksamheter som av tradition använt sig av extern handledning mycket 
genom åren.  
 
Naturligtvis kan extern handledning ge god effekt i en arbetsgrupp. 
Förvaltningen bedömer det dock som rimligt att det är ansvarig chef som 
handleder medarbetarna i sina egna verksamheter. När det gäller köp av 
handledning utifrån vissa särskilt komplexa ärenden så måste den 
möjligheten kvarstå dock ser inte förvaltningen det som handledning i den 
bemärkelse som förvaltningen anger som besparingsåtgärd i detta ärende. 
 
Ekonomisk effekt 2020: 0 pga befintliga avtal 2020 
Ekonomisk effekt 2021: 200 tkr 
 
Enskilt stöd till medarbetare via företagshälsovården ingår inte i ovanstående 
ärende utan erbjuds även fortsättningsvis vid behov. 
 
 
Åsa Andersson               
Förvaltningschef            
  



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2020-05-13   

 
       §                                                          Dnr 2020/41 

 

Analys placeringar Barn och unga 
Socialförvaltningen fick 2020-03-09 § 20 i uppdrag är att göra en 
analys av pågående placeringar för barn och unga samt göra en 
översyn av planerade avslut.  
 
Resultat redovisas i tjänsteskrivelse daterad 2020-04-21.  
 
 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   godkänna redovisningen 
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Analys placeringar Barn och unga 
Förslag till beslut 
Att godkänna redovisning 

Sammanfattning av ärendet 
Uppdraget är att göra en analys av pågående placeringar för barn och unga 
och göra en översyn av planerade avslut. 

 
Ärendet 
Bakgrund 
Barn och unga har idag 59 placerade barn i familjehem, detta inkluderar 
ensamkommande barn som har placering hos närstående.  
Det finns också 6 placeringar på HVB-hem. 
 
Analys 
Analys har gjorts av samtliga placeringar för att se om det är möjligt till 
avslut under 2020.  
Följande resultat kan redovisas 
Vårdnadsöverflytt under 2020  
Vårdnadsöverflytt innebär att vården enligt SoL eller LVU upphör och att 
ansvaret för barnet övergår till familjehemmet. Det kvarstår dock en kostnad 
för socialnämnden men i de fall familjehemmet rekryterats genom konsulent 
sker en kostnadsminskning för den del som tillfallit konsulenten och endast 
familjehemmets arvode kvarstår. I många fall beräknas den minskningen ske 
med ungefär hälften av den kostnad förvaltningen tidigare haft.   
8 barn/ unga är inskickade till tingsrätten för dom om vårdnadsöverflytt.  
2 domar har inkommit i skrivandet stund med gynnande beslut. Dessa med 
familjehem av egen rekrytering varvid kostnaden kvarstår utan större 
förändring. Kostnad i dag ca 22tkr /mån. 
6 ärenden inväntas dom för. Dessa har konsulentstött familjehem med en 
kostnad av 70tkr/ mån/ ärende. 
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Kostnader kommer sänkas i samband med att vårdnadsöverflytten genomförs 
och för 6 kvarstående ärende räknas en minskning från tredje kvartalet 2020 
med halverad kostnad för årets tre sista månader 
 
Avslut HVB- hem 
Av de 6 placeringar HVB-hem är 4 möjliga för avslut under året. 
Beräkning på avslut under 2020 görs med ett ärende på halvårsbasis och  
3 ärenden under tredje kvartalet. 
Dock ska tilläggas att de 3 ärenden som beräknas med avslut under tredje 
kvartalet kan ha behov av insatser som genererar kostnader men inte lika 
omfattande. 
 
Avslut övriga familjehemsplaceringar  
Det finns ytterligare 9 familjehemsplacerade barn där det i dag pågår eller 
planeras en utslussning ur familjehemmet. Skälet till planeringen är att den 
unge fyller 18 år och kommer att bli självständig, att planering hem till 
hemmet påbörjats eller att ärendet kommer överflyttas till annan kommun. 
Beräkning är gjord på halvårsbasis på vissa ärenden och vissa med avslut 
under tredje kvartalet. 
Dock ska tilläggas att vissa ärenden kan vara i behov av insatser även efter 
avslut, dock inte lika omfattande. En skattad kostnad är med för eventuella 
insatser efter avslutat familjehem.  
 
Summa sänkta kostnader under 2020 för placeringar familjehem och 
HVB- placeringar: 2 840 000:- 
 
Undertecknad vill dock belysa i samband med beräkningen av sänkta 
kostnader för placeringar, att detta är en preliminär beräkning där yttre, ej 
påverkbara faktorer kan påverka den uppskattade siffran.  
Även nya placeringar kan påverka den summa som skattats här. 
 
 
 
Åsa Andersson  Charlotte Sjöberg 
Förvaltningschef  Verksamhetschef IFO 
 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 
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Socialnämnden  2020-05-13   

 
       §                                                          Dnr 2020/38 

 

Att intensifiera det påbörjade utvecklingsarbetet med 
elevhälsan för att se om utökad samverkan kan ge 
ekonomiska effekter och bättre förutsättningar för barn 
och unga i kommunen 
Socialförvaltningen tillsammans med elevhälsoverksamheten inom BUN 
har sedan tidigare ett gemensamt uppdrag att hitta 
samverkansmöjligheter som ger en mer effektiv verksamhet som också 
gagnar barn och unga i Filipstad. Uppdraget är initialt givet inom ramen 
för presidiesamverkan mellan socialnämnden och BUN. Uppdraget finns 
således redan. Socialförvaltningen ser det ändå som viktigt att ärendet 
delges socialnämnden.  
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   godkänna informationen 
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Att intensifiera det påbörjade utvecklingsarbetet med 
elevhälsan för att se om utökad samverkan kan ge 
ekonomiska effekter och bättre förutsättningar för barn 
och unga i kommunen 
 
 
Förslag till beslut  
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att  ta del av informationen 
 
Bilagor 
Protokoll MBL 19 
Protokoll MBL 11 samt ev. riskbedömningar delges på sammanträdet 
 
Ärendet  
Socialförvaltningen tillsammans med elevhälsoverksamheten inom BUN har 
sedan tidigare ett gemensamt uppdrag att hitta samverkansmöjligheter som 
ger en mer effektiv verksamhet som också gagnar barn och unga i Filipstad. 
Uppdraget är initialt givet inom ramen för presidiesamverkan mellan 
socialnämnden och BUN. Uppdraget finns således redan. 
Socialförvaltningen ser det ändå som viktigt att ärendet delges 
socialnämnden.  
 
Uppdraget är stort och kräver en hel del utredning. Arbetet är påbörjat. Dels 
genomgår barn- och ungdomsverksamheten inom IFO ett förändringsarbete, 
elevhälsoverksamheten genomgår ett förändrings- och utvecklingsarbete och 
tillsammans ska förvaltningarna sen försöka att hitta samverkansmöjligheter 
som gör att de insatser och det stöd som ges ska kunna ske mer samordnat. 
Uppdraget ligger också inom ramen för ”En välmående kommun” där en av 
målsättningarna till 2025 är att antalet barn- och ungdomsplaceringar ska 
halveras. 
 
Uppdraget är på lång sikt och förvaltningen ser inte att det är möjligt att idag 
ange en ekonomisk effekt under 2020, dock finns goda möjligheter att nå 
ekonomisk effekt och möjligheter att skapa goda förutsättningar för barn och 
unga, på lite längre sikt. Förvaltningen ser det som ytterst viktigt att 
uppdraget får fortgå och att det är en del i uppdraget att arbeta mer proaktivt. 
 
 
Åsa Andersson                    Charlotte Sjöberg 
Förvaltningschef                 Verksamhetschef IFO 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2020-05-13   

 
       §                                                          Dnr 2020/44 

 

Att utreda beredskapsorganisationen inom förvaltningen 
(socialjour). I detta ingår att se över om samordning kan 
ske med annan verksamhet som har medarbetare i tjänst 
obekväm tid. 
Förvaltningen har påbörjat en översyn av beredskapsorganisationen. I 
dagsläget finns dock inget färdigt förslag pga att det finns svårigheter att 
hitta en godtagbar hållbarhet i de förslag som förvaltningen utreder. 
Förvaltningen behöver således förlängd utredningstid för att kunna 
bedöma fler alternativa lösningar till förändrad beredskapsorganisation. 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   uppdraget förlängs till dess att förvaltningen har utrett färdigt 
möjligheterna till förändrad beredskapsorganisation 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                 

 

 

 

 

 

                 

                                                                                                           Utdragsbestyrkande 

           



 

 
 

    
 
Socialförvaltningen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-04-24 
 

 
 

Diarienummer 
2020/44 

 
 

 
  

  

Att utreda beredskapsorganisationen inom  
förvaltningen (socialjour). I detta ingår att se över om 
samordning kan ske med annan verksamhet som har 
medarbetare i tjänst obekväm tid. 
 
 
Förslag till beslut  
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att uppdraget förlängs till dess att förvaltningen har utrett färdigt 
möjligheterna till förändrad beredskapsorganisation 
 
Ärendet  
Förvaltningen har påbörjat en översyn av beredskapsorganisationen. I 
dagsläget finns dock inget färdigt förslag pga att det finns svårigheter att 
hitta en godtagbar hållbarhet i de förslag som förvaltningen utreder. 
Förvaltningen behöver således förlängd utredningstid för att kunna bedöma 
fler alternativa lösningar till förändrad beredskapsorganisation. 
 
Åsa Andersson               
Förvaltningschef                  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 



2 

 

  



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2020-05-13   

 
       §                                                          Dnr 2020/43 

 

Se över avtalet med Karlstads kommun gällande 
familjerådgivning. Kan det genomföras på annat sätt, till 
en mindre kostnad? 
 
Socialförvaltningen betalar ca 180 000:- per år till Karlstads kommun för 
att de ska erbjuda familjerådgivningen till invånarna i Filipstad. 
Familjerådgivning är ingen insats som beviljas av socialförvaltningen 
utan det är något som den enskilde söker sig till själv. 
Socialförvaltningen är dock behjälpliga med att förmedla kontakt. 
Familjerådgivarna kommer till Filipstad 2 heldagar per fyra veckor och 
ger då stöd till föräldrar. Det är också möjligt för föräldrarna att åka till 
Karlstad.  
 
Socialförvaltningen bedömer i dagsläget inte att verksamheten inom IFO 
kan genomföra rådgivningen själva till en lägre kostnad, snarare tvärtom. 
Förvaltningen bedömer ändå att möjligheten att förändra utförandet ska 
kvarstå som utredningsuppdrag då andra lösningar kan komma att bli 
aktuella inom ramen för samverkansarbetet ihop med de andra 
kommunerna i östra Värmland. 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   socialförvaltningen får fortsätta att utreda möjligheten att inte köpa 
insatsen extern. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                 

 

 

 

 

 

           



 

 
 

    
 
Socialförvaltningen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-04-24 
 

 
 

Diarienummer 
2020/43 

 
 

 
  

  

Se över avtalet med Karlstads kommun gällande 
familjerådgivning. Kan det genomföras på annat sätt, 
till en mindre kostnad? 
 
 
Förslag till beslut  
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att  socialförvaltningen får fortsätta att utreda möjligheten att inte köpa 
insatsen extern. 
 
Ärendet  
Socialförvaltningen betalar ca 180 000:- per år till Karlstads kommun för att 
de ska erbjuda familjerådgivningen till invånarna i Filipstad. 
Familjerådgivning är ingen insats som beviljas av socialförvaltningen utan 
det är något som den enskilde söker sig till själv. Socialförvaltningen är dock 
behjälpliga med att förmedla kontakt. Familjerådgivarna kommer till 
Filipstad 2 heldagar per fyra veckor och ger då stöd till föräldrar. Det är 
också möjligt för föräldrarna att åka till Karlstad.  
 
Socialförvaltningen bedömer i dagsläget inte att verksamheten inom IFO kan 
genomföra rådgivningen själva till en lägre kostnad, snarare tvärtom. 
Förvaltningen bedömer ändå att möjligheten att förändra utförandet ska 
kvarstå som utredningsuppdrag då andra lösningar kan komma att bli 
aktuella inom samen för samverkansarbetet ihop med de andra kommunerna 
i östra Värmland. 
 
 
Åsa Andersson               
Förvaltningschef                  
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FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2020-05-13   

 
       §                                                          Dnr 2020/39 

 

Bedömning av möjliga kostnadsreduceringar i och med 
att verksamheten för ekonomiskt bistånd påbörjar 
implementeringen av Lifecare. 
 
Utifrån socialförvaltningens ekonomiska situation och höga kostnader för 
ekonomiskt bistånd har förvaltningen valt att börja med implementering 
av Lifecare ekonomiskt bistånd. Tieto kan påbörja installation av 
modulen direkt efter sommaren. Till installationen kommer också 
utbildning till handläggare, systemadministratör m fl. Lifecare medger 
också möjligheten att införa en äkta e-tjänst vilket innebär att klienten 
ansöker digitalt samt kan följa sitt eget ärende digitalt.  
 
Förvaltningen har i dagsläget svårt att bedöma ekonomisk effektivisering 
i närtid då installationen tar en stund tillsammans med 
utbildningsinsatser och det omstartsarbete som krävs. Förvaltningen ser 
det dock som nödvändigt att effektivisera handläggningen genom att 
börja använda Lifecare. Lifecare är helt processuppbyggt vilket innebär 
en hel del färre arbetsmoment för en handläggare. När sen majoriteten 
av våra klienter själva kommer att kunna hantera delar av det som en 
handläggare gör idag, finns goda möjligheter till ekonomisk 
effektivisering. I planen ingår att viss handläggartid ska föras över till AIE 
efter att belastningen minskat inom IFO. 
 
Förvaltningen bedömer att ekonomisk effektivitet kommer att nås 
successivt i och med att implementeringen blir klar. Störst effekt bedöms 
ändå uppnås från 2021. Förvaltningen får i och med det göra en 
bedömning av hur behovet av budgetram för ekonomiskt bistånd 
kommer att se ut inför 2021. 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   godkänna informationen 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

      

           



 

 
 

    
 
Socialförvaltningen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-04-24 
 

 
 

Diarienummer 
2020/39 

 
 

 
  

 
 

Bedömning av möjliga kostnadsreduceringar i och med 
att verksamheten för ekonomiskt bistånd påbörjar 
implementeringen av Lifecare. 
 
 
Förslag till beslut  
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att  godkänna informationen 
 
Bilagor 
Protokoll MBL 19 
Protokoll MBL 11 samt ev. riskbedömningar delges på sammanträdet 
 
Ärendet  
Socialförvaltningen har i lite drygt 20 år använt sig av 
dokumentationssystemet Procapita. En socialtjänst måste hantera sina 
ärenden via ett dokumentationssystem. Nuvarande system behöver 
uppdateras och processinriktas.  
 
Förvaltningen har under några års tid, tillsammans med kommunens 
inköpsavdelning, arbetat med ett underlag inför en upphandling av nytt 
system, vilket är en tidskrävande och komplicerad process. Den traditionella 
upphandlingen som genomfördes gav inte något resultat varav förvaltningen 
i samråd med inköpsavdelningen gjorde en annonsering om att kommunen 
ämnade teckna nytt avtal med Tieto som är leverantör av Procapita och 
Lifecare. 
 
Socialförvaltningen har nu tecknat ett nytt underhållsavtal med Procapita för 
de delar som kommunen äger och ämnar fortsätta med då vi växlar upp 
systemet till en molntjänst, Lifecare. All handläggning kan ske i Lifecare 
men också i de gamla delarna ända fram till dess att förvaltningen väljer att 
stänga ner den äldre delen. Tieto kan idag leverera Procapita Lifecare inom 
de flesta av socialförvaltningens områden. Några återstår men är på gång 
inom kort.  
 
Utifrån socialförvaltningens ekonomiska situation och höga kostnader för 
ekonomiskt bistånd har förvaltningen valt att börja med implementering av 
Lifecare ekonomiskt bistånd. Tieto kan påbörja installation av modulen 
direkt efter sommaren. Till installationen kommer också utbildning till 
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handläggare, systemadministratör m fl. Lifecare medger också möjligheten 
att införa en äkta e-tjänst vilket innebär att klienten ansöker digitalt samt kan 
följa sitt eget ärende digitalt. Under sommaren påbörjas ett 
omställningsarbete där Tieto förbereder för att kunna påbörja en installation 
efter sommaren. 
 
Förvaltningen har i dagsläget svårt att bedöma ekonomisk effektivisering i 
närtid då installationen tar en stund tillsammans med utbildningsinsatser och 
det omstartsarbete som krävs. Förvaltningen ser det dock som nödvändigt att 
effektivisera handläggningen genom att börja använda Lifecare. Lifecare är 
helt processuppbyggt vilket innebär en hel del färre arbetsmoment för en 
handläggare. När sen majoriteten av våra klienter själva kommer att kunna 
hantera delar av det som en handläggare gör idag, finns goda möjligheter till 
ekonomisk effektivisering. I planen ingår att viss handläggartid ska föras 
över till AIE efter att belastningen minskat inom IFO. 
 
Förvaltningen bedömer att ekonomisk effektivitet kommer att nås successivt 
i och med att implementeringen blir klar. Störst effekt bedöms ändå uppnås 
från 2021. Förvaltningen får i och med det göra en bedömning av hur 
behovet av budgetram för ekonomiskt bistånd kommer att se ut inför 2021. 
 
 
Åsa Andersson                    Ewa Sundberg 
Förvaltningschef                 IFO-chef 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
  



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2020-05-13   

 
       §                                                          Dnr 2020/47 

 

Att utreda möjligheten att upplåta en lägenhet i Lesjöfors 
för familjer som akut behöver flytta från sin egen bostad. I 
dag köps insatsen.  
För att förbättra agerandet i den akuta fasen och möjliggöra en mer 
grundläggande bedömning för fortsatta insatser har många kommuner 
en bostad till sitt förfogande för det första placeringsdygnet/ dygnen. 
Detta medför att man har längre tid att utreda omfattningen av den 
uppkomna situationen och den enskildes egna vilja till förändring. 
Socialförvaltningen har därmed tittat på möjligheter att inneha en sådan 
bostad som kan nyttjas först och främst i det akuta skedet av ett 
ärende. 
Kriterierna för en sådan bostad bör vara att den inte är för tillgänglig 
och ”känd” och att den också kan ge möjlighet att placera med barn. 
Det bör ses som en fördel om personal finns i närheten av boendet 
även om de inte aktivt utför insatser för de placerade. 
Då det idag finns lägenheter som står tomma inom ramen för 
förvaltningens verksamheter har undertecknad tittat på möjligheten att 
nyttja en av de tomma lägenheterna för att kunna placera en familj eller 
ensamstående under en kortare period. Det finns tomma lägenheter 
som uppfyller kriterierna som är satta med att inte vara för tillgängligt, 
inte för känt samt att det finns möjlighet att placera barn i samma 
bostad.  
Flera av de ärendena som under 2019 placerats externt från första dag, 
har varit med kort placeringslängd där den fortsatta utredningen visat 
att behovet inte varit så omfattande eller motivationen att förändra 
situationen inte varit så stort.  
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   en lägenhet ställs i ordning inom ramen för redan befintlig 
verksamhet inom socialförvaltningen som tillfällig insats för familjer som 
akut behöver flytta från sin egen bostad. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

           



 

 
 

 
 
Socialförvaltningen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-05-04 

 
 

Diarienummer 
2020/47 

 
 

 
  

 
Att utreda möjligheten att upplåta en lägenhet i 
Lesjöfors för familjer som akut behöver flytta från sin 
egen bostad. Idag köps insatsen. 

 
Förslag till beslut 
att  en lägenhet ställs i ordning inom ramen för redan befintlig verksamhet 
inom socialförvaltningen som tillfällig insats för familjer som akut behöver 
flytta från sin egen bostad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten att upplåta en 
lägenhet i Lesjöfors för familjer som akut behöver flytta från sin egen 
bostad. Idag köps insatsen. 
 

Ärendet 
 
Bakgrund 
Under 2019 verkställdes 13 ärenden där delar av en familj akut behövde 
lämna sitt eget hem. För att kunna verkställa ett akut stöd runt familjen 
köptes insatsen externt.  
När ett ärende som rör en akut situation aktualiseras, skall en första 
bedömning göras för att se hur situationen ser ut. Denna bedömning ska 
sedan leda till att avgöra vilken form av insatser som kan vara aktuella för att 
säkerställa den utsattes situation. 
När dessa ärenden kommer till förvaltningen är det oftast i ett akut skede där 
agerandet i ärendet är direkt vilket innebär att vi redan från första dygnet 
placerar den utsatta familjen externt.  
Under 2019 uppgick kostnaderna för dessa ärenden, till 2 400 mkr. 
 
Utredningsuppdrag 
För att förbättra agerandet i den akuta fasen och möjliggöra en mer 
grundläggande bedömning för fortsatta insatser har många kommuner en 
bostad till sitt förfogande för det första placeringsdygnet/ dygnen. 
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Detta medför att man har längre tid att utreda omfattningen av den 
uppkomna situationen och den enskildes egna vilja till förändring. 
Socialförvaltningen har därmed tittat på möjligheter att inneha en sådan 
bostad som kan nyttjas först och främst i det akuta skedet av ett ärende. 
Kriterierna för en sådan bostad bör vara att den inte är för tillgänglig och 
”känd” och att den också kan ge möjlighet att placera med barn. 
Det bör ses som en fördel om personal finns i närheten av boendet även om 
de inte aktivt utför insatser för de placerade. 
 
Då det idag finns lägenheter som står tomma inom ramen för förvaltningens 
verksamheter har undertecknad tittat på möjligheten att nyttja en av de 
tomma lägenheterna för att kunna placera en familj eller ensamstående under 
en kortare period. Det finns tomma lägenheter som uppfyller kriterierna som 
är satta med att inte vara för tillgängligt, inte för känt samt att det finns 
möjlighet att placera barn i samma bostad.  
 
Flera av de ärendena som under 2019 placerats externt från första dag, har 
varit med kort placeringslängd där den fortsatta utredningen visat att behovet 
inte varit så omfattande eller motivationen att förändra situationen inte varit 
så stort.  
 
Åsa Andersson  Charlotte Sjöberg 
Socialchef   Verksamhetschef IFO 

Beslutet ska skickas till 
"[Skriv text här]"  



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2020-05-13   

 
       §                                                          Dnr 2020/48 

 
 

Att öka heltidsmåttet för förvaltningens poolverksamhet 
 
Socialförvaltningen har efter den ekonomiska uppföljningen efter februari månad bett  
socialnämnden att få utreda konsekvenser och möjligheter med att öka heltidsmåttet för  
poolen från 33 timmar/vecka till 37 timmar/vecka. 
 
Bilaga: Tjänsteskrivelse 
              Protokoll MBL 19 
              Protokoll MBL 11  delges på sammanträdet 
              Konsekvens- och riskbedömning delges på sammanträdet 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   heltidsmåttet för förvaltningens poolverksamhet ökas till 37 timmar per vecka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 
 

 
Socialförvaltningen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 202004 
 

 
 

Diarienummer 
2020/48 

 
 

 
  

 

Att öka heltidsmåttet för förvaltningens poolverksamhet 
 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden  
att  heltidsmåttet för förvaltningens poolverksamhet ökas till 37 
timmar/vecka.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll MBL 19 
Protokoll MBL 11 delges på sammanträdet 
Konsekvens- och riskbedömning delges på sammanträdet 

 
Ärendet 
Socialförvaltningen har efter den ekonomiska uppföljningen efter februari 
månad bett socialnämnden att få utreda konsekvenser och möjligheter med 
att öka heltidsmåttet för poolen från 33 timmar/vecka till 37 timmar/vecka. 
Socialnämnden fattade ett beslut i mars 2012 om att ge socialförvaltningen i 
uppdrag att verkställa inrättandet av en pool. Det nuvarande lokala 
kollektivavtalet gällande personalpool inom socialförvaltningen tecknades 
mellan parterna 2012-05-10. I avtalet regleras bland annat arbetstiden. När 
det gäller arbetstiden innebär det dels att den personal som ansluts till avtalet 
ska erbjudas heltid men också ges en minskad veckoarbetstid med 4 
timmar/vecka för sin flexibilitet att arbeta på olika arbetsplatser. För 
närvarande är det 10 personer som är anställda inom poolen. Två är idag 
utlånade till andra verksamheter, en är föräldraledig och en studieledig. När 
det gäller de övriga anställda i poolen är det endast tre som är flexibla och 
arbetar både inom hemtjänst och särskilt boende. Övriga tre arbetar enbart 
inom hemtjänst eller inom särskilt boende.  
Vid en förändrad veckoarbetstid för samtliga anställda motsvarar det 1,02 åa 
utifrån deras nuvarande anställningsavtal förutsatt att alla är i tjänst. Det 
skulle bli en besparing på cirka 485 tkr på årsbasis. En förändring på 
veckoarbetstiden för de sex personer som just nu arbetar inom poolen  
motsvarar cirka 0,57 åa och ger en besparing på cirka 90 tkr på fyra månader 
(270 tkr på helår). Utifrån att det i dagsläget är svårt att bedöma exakt hur 
många av de som är anställda i poolen som kommer att få sin lön via poolen 
får förvaltningen göra en uppskattning för att få fram en exakt 
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besparingssumma. Förvaltningen kan inte se några större allvarliga 
konsekvenser för de anställda då all annan omvårdnadspersonal tjänstgör 37 
timmar/vecka. Det är mer en kvalitetssänkning för de berörda att inte ha en 
arbetstidsförkortning på 4 timmar/vecka. Rådande avtal har en 
uppsägningstid på 3 månader. 
 
 
Åsa Andersson   Eva-Lena Svensson 
Förvaltningschef   Verksamhetschef  

Vård och omsorg 
 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2020-05-13   

 
       §                                                          Dnr 2020/37 

 

Statsbidrag för att motverka ensamhet hos äldre och för 
ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med 
demenssjukdom. 
Filipstads kommun har beviljats 1 028 180 kronor i statsbidrag för att 
motverka ensamhet hos äldre och för ökad kvalitet i vården och 
omsorgen om personer med demenssjukdom. Socialstyrelsen fördelar 
medlen till kommunerna utifrån en fördelningsnyckel. Medlen ska vara 
förbrukade innan 2020-12-31. Pengarna kan med fördel användas till 
fristående aktörer samt till att förbättra och höja ambitionsnivån i redan 
existerande verksamhet.  
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   ta del av informationen och godkänna förslaget 
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Socialförvaltningen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-04-24 
 

 
 

Diarienummer 
2020/37 

 
 

 
  

 
 

Statsbidrag för att motverka ensamhet hos äldre och 
för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer 
med demenssjukdom. 
 
 
Förslag till beslut  
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att  ta del av informationen och godkänna förslaget 
 
 
Ärendet  
Filipstads kommun har beviljats 1 028 180 kronor i statsbidrag för att 
motverka ensamhet hos äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen 
om personer med demenssjukdom. Socialstyrelsen fördelar medlen till 
kommunerna utifrån en fördelningsnyckel. Medlen ska vara förbrukade 
innan 2020-12-31. Pengarna kan med fördel användas till fristående aktörer 
samt till att förbättra och höja ambitionsnivån i redan existerande 
verksamhet.  
 
Under hösten 2020 startar kommunen upp ett nytt demensboende med 40 
platser. Förvaltningen utreder möjligheten att starta upp en mer nischad 
hemtjänst i samarbete med det nya demensboendet. Förvaltningen föreslår 
att den största delen av statsbidraget används till att fortsätta att utreda 
möjligheten till en specialiserad demenshemtjänst, utbildningsinsatser till de 
som ska arbeta på nya boendet och eventuellt till medarbetare inom 
hemtjänst samt inköp av aktivitetsredskap utformade för att stimulera 
personer med en demenssjukdom. När det gäller att motverka ensamhet för 
äldre föreslår förvaltningen att verksamheten inom PH-center utökas med en 
dag per vecka för att bättre kunna möta målgruppen äldre med psykisk 
ohälsa och risk för ensamhet. Den utökade öppettiden föreslås börja att gälla 
som tidigast efter sommaren pga situationen runt Covid 19. 
 
Åsa Andersson                    
Förvaltningschef           



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2020-05-13   

 
       §                                                          Dnr 2020/46 

 

Verkställa trygghetsbesök nattetid i hemtjänsten med 
trygghetskamera i stället för fysiskt besök 
 

Socialförvaltningen påbörjade redan 2014 ett försök att införa 
trygghetskamera som ett alternativ till fysiskt besök nattetid. 
Trygghetsbesök nattetid med kamera innebär att det hos den enskilde 
görs tillsyn vid avtalade tidpunkter för att denne ska känna sig trygg i sin 
hemmiljö. Insatsen kan beviljas enskild som nattetid har behov av tillsyn 
eller som på grund av oro behöver extra omsorg och trygghet i sitt hem.  
 
Trygghetskamera är ett alternativ till besök av nattpatrull och passar den 
som blir väckt vid trygghetsbesök av nattpatrullen eller av annan orsak 
inte vill att någon annan person ska komma in i bostaden när man sover. 
Valfriheten ökas också då insatsen kan ges fler gånger per natt och vid 
tidpunkter den enskilde själv väljer.  
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   verkställa beslut om trygghetsbesök nattetid med trygghetskamera i 
de fall det är möjligt efter en individuell biståndsbedömning 
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2020/46 
 
 

 
  

 Verkställa trygghetsbesök nattetid i hemtjänsten med 
trygghetskamera i stället för fysiskt besök 
 
 
Förslag till beslut 
att   verkställa beslut om trygghetsbesök nattetid med trygghetskamera i de fall  
        det är möjligt efter en individuell biståndsbedömning 
 

Ärendet 
Socialförvaltningen påbörjade redan 2014 ett försök att införa trygghetskamera 
som ett alternativ till fysiskt besök nattetid. Trygghetsbesök nattetid med kamera 
innebär att det hos den enskilde görs tillsyn vid avtalade tidpunkter för att denne 
ska känna sig trygg i sin hemmiljö. Insatsen kan beviljas enskild som nattetid har 
behov av tillsyn eller som på grund av oro behöver extra omsorg och trygghet i 
sitt hem.  
Trygghetskamera är ett alternativ till besök av nattpatrull och passar den som blir 
väckt vid trygghetsbesök av nattpatrullen eller av annan orsak inte vill att någon 
annan person ska komma in i bostaden när man sover. Valfriheten ökas också då 
insatsen kan ges fler gånger per natt och vid tidpunkter den enskilde själv väljer.  
 
Trygghetsbesöket med kamera genomförs av larmoperatör på Bergslagens 
räddningstjänst. Om kameran inte fungerar eller om något hänt den enskilde, till 
exempel vid fall ur sängen, larmas nattpatrullen i sedvanlig ordning. Kameran kan 
endast aktiveras under det/de tidsspann som avtalats med den enskilde. Inga 
bilder lagras och kameran är avslagen övrig tid. 
Implementeringen har gått trögt hittills. Att införa nya digitala lösningar kräver 
mycket information både till personal och aktuella brukare. Hittills har det varit 
möjligt för brukarna att kunna välja trygghetskamera i de fall som det varit 
möjligt. För närvarande har vi 5 kameror monterade hemma hos brukare och 
ytterligare en kamera ”på hyllan” för att snabbt kunna leverera ut till en ny 
brukare vid behov. Kostnaden för kamerorna är 1950 kr/kamera/månad, totalt 
11 700 kr/månad. Kostnad för att BRT utför tjänsten tillkommer med 500 
kr/månad och ärende för tillsyn en gång/natt (2019). I dagsläget finns det 
ytterligare 5 brukare som har enbart trygghetsbesök nattetid och som inte har 
någon kamera, besöken utförs i dessa fall av nattpatrullen.  
 
Trygghetsbesök beviljas enligt 4 kap 1 § i socialtjänstlagen. Vid valet av insats 
ska den enskildes integritet och självbestämmande respekteras och vara 
utgångspunkten. Däremot finns ingen obegränsad frihet för den enskilde att välja 
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insats oberoende av kostnad. Ofta är den enskilde och socialtjänsten överens om 
lämplig insats, men om det finns flera likvärdiga alternativ ska socialnämnden 
göra en sammanvägning av olika omständigheter. Bland annat beaktas insatsens 
lämplighet, kostnaden för insatsen och den enskildes önskemål. Det finns inget 
som juridiskt hindrar kommunen att verkställa insatsen via trygghetskamera om 
inga andra behov föreligger i samband med besöket. 
 
Socialförvaltningen önskar nu att påskynda införandet av att fler ska kunna 
använda trygghetskamera istället för fysiska besök och föreslår därför att alla 
trygghetsbesök nattetid verkställs med trygghetskamera i de fall det är möjligt. 
Det är inte möjligt att beräkna någon ekonomisk effekt på att fler får 
trygghetskamera men det kan minska kostnader på sikt om de befintliga 
nattpatrullerna klarar av att utföra alla nattbesök och det kan också minska 
reskostnader.  
 
 
 
Åsa Andersson  Katarina Hammargren  
Socialchef   Verksamhetschef  
 
Ulla Kjellemar 
Verksamhetschef 
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   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2020-05-13   

 
       §                                                          Dnr 2020/49 

 

Att inte bevilja inhandling som serviceinsats hjälp i 
hemmet 
 

Bruttokostnaderna för inhandlingsservice i Filipstads kommun uppgick till 
ca. 610 000 kr fördelat på drygt 3 600 inhandlingstillfällen år 2019. 
Socialförvaltningen har i uppdrag att utreda om det finns möjlighet att 
avslå insatsen inhandlingsservice med hänvisning till att inköp kan ske 
online och att butiken sedan kör hem varorna till kunden. 
 
Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen gäller att den som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 
rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och 
för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras 
en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans 
eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 
 
Genom 5 kap. 4 § socialtjänstlagen åläggs socialnämnden att verka för 
att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under 
trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 
med andra. 
 
Insatsen inhandling ingår i hjälp i hemmet som kommunerna ska 
tillhandahålla om den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt. 
 
Den sammantagna bedömningen idag är att kommunen inte rakt av kan 
hänvisa till inhandling online, utan socialtjänsten får se handlarnas 
initiativ som ett komplement till socialtjänstens insatser. 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   lägga informationen till handlingarna 
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Att inte bevilja inhandling som serviceinsats hjälp i 
hemmet 
 

Förslag till beslut 
att   lägga informationen till handlingarna 
 

Ärendet 
Bruttokostnaderna för inhandlingsservice i Filipstads kommun uppgick till 
ca. 610 000 kr fördelat på drygt 3 600 inhandlingstillfällen år 2019. 
Socialförvaltningen har i uppdrag att utreda om det finns möjlighet att avslå 
insatsen inhandlingsservice med hänvisning till att inköp kan ske online och 
att butiken sedan kör hem varorna till kunden. 
 
Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen gäller att den som inte själv kan tillgodose 
sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av 
socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i 
övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes 
möjligheter att leva ett självständigt liv. 
 
Genom 5 kap. 4 § socialtjänstlagen åläggs socialnämnden att verka för att 
äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 
andra. 
 
Insatsen inhandling ingår i hjälp i hemmet som kommunerna ska 
tillhandahålla om den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt. 
 
Regeringsrätten har prövat frågan om kommunen kan ge avslag på insatser 
med hänvisning till, i detta aktuella fallet, frivilligorganisationer 
(Regeringsrättens dom, 2007-09-13, mål nr 339-06). Regeringsrätten uttalade 
sig enligt följande: Det är kommunerna som ansvarar för insatser enligt 
socialtjänstlagen. De kan inte avsäga sig detta ansvar genom att hänvisa de 
enskilda till frivilligorganisationer. Kommunen har således inte haft rätt att 
neka bistånd. Denna skrivning från regeringsrätten anser socialförvaltningen 
kan överföras på frågan att hänvisa till privata handlare. 
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I denna utredning som rör insatsen inhandling finns ytterligare ett problem. 
Butikerna som tillhandahåller hemkörning tar ut en avgift för detta. 2018 blev 
frågan uppmärksammad av media, då Lunds kommun beslutade att avslå 
insatsen inhandling med motiveringen att behovet kan tillgodoses via 
näthandel i butik. Titti Mattsson, professor i juridik vid Lunds universitet och 
särskilt inriktad på rättsfrågor för äldre uttalade sig då. Hon hävdar att de 
kommuner som enbart erbjuder e-handel för matinköp, som Lunds kommun, 
bryter mot socialtjänstlagen. I vart fall då hemtjänstvårdtagaren själv får stå 
för de extra avgifterna. Som vårdtagare betalar man en avgift till kommunen 
för hemtjänsten som är fastställd utifrån betalningsförmågan. Avgiften man 
ska betala inkomstprövas. Det får inte komma till några extra avgifter utöver 
denna. Det här är ett rättsligt problem (Källa: E55.se). Det finns idag ingen 
rättslig prövning i om frågan om hänvisning till näthandel håller.  
Den sammantagna bedömningen idag är att kommunen inte rakt av kan 
hänvisa till inhandling online, utan socialtjänsten får se handlarnas initiativ 
som ett komplement till socialtjänstens insatser. 
Förvaltningen har också undersökt vad hemsändningsbidrag är och om det 
skulle kunna vara en möjlighet som ersättning till inhandling som 
serviceinsats hjälp i hemmet. 
Hemsändningsbidrag är ett bidrag som kommuner kan ansöka om hos 
länsstyrelsen. Kommunen kan söka ca ett halvt basbelopp (strax över 20 tkr) 
per år för att bekosta hemkörning till hushåll som av olika anledningar inte 
kan ta sig till affären (endast i glesbygd). Socialförvaltningen har idag avtal 
med Samhall gällande utförande av serviceinsatser och då bland annat 
inhandling. Hemsändningsbidrag är således inte något som kan ersätta 
biståndsbedömd inhandling som serviceinsats hjälp i hemmet. 
 
 
Åsa Andersson  Katarina Hammargren  
Socialchef   Verksamhetschef  
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       §                                                          Dnr 2020/45 

Uppdrag att utreda möjlighet att erbjuda 
läkemedelsfördelare till personer som endast har stöd 
med läkemedelsfördelning 
 
Socialnämnden beslutade 2020-03-16 att ge förvaltningen i uppdrag att 
vidare utreda möjligheten att erbjuda läkemedelsfördelare till personer 
som endast har stöd med läkemedelfördelning. 
Hemtjänsten utför vissa besök hos brukare enbart för att leverera 
dosdispenserade läkemedel och att tillse att brukaren tar sina ordinerade 
läkemedel. Med ökad övergång till att använda läkemedelsfördelare i 
stället för dessa besök kan det leda till att brukarens självständighet ökar 
och ett minskat behov av hemtjänstbesök. 
I första hand erbjuds läkemedelsfördelaren till de personer som endast 
har hjälp med läkemedelsfördelning, men även personer som har behov 
av andra hemtjänstinsatser kan ha nytta av en läkemedelsfördelare. På 
så sätt kan vissa besök tas bort eller att besöken kan utföras på andra 
tider än som tidigare var möjligt. 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   successivt utöka antalet personer som erbjuds läkemedelsfördelare 
när personen endast har stöd med läkemedelsfördelning 
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Uppdrag att utreda möjlighet att erbjuda 
läkemedelsfördelare till personer som endast har stöd 
med läkemedelsfördelning 
 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
att successivt utöka antalet personer som erbjuds läkemedelsfördelare när 
personen endast har stöd med läkemedelsfördelning 
 

Ärendet 
Socialnämnden beslutade 2020-03-16 att ge förvaltningen i uppdrag att 
vidare utreda möjligheten att erbjuda läkemedelsfördelare till personer som 
endast har stöd med läkemedelfördelning. 
Hemtjänsten utför vissa besök hos brukare enbart för att leverera 
dosdispenserade läkemedel och att tillse att brukaren tar sina ordinerade 
läkemedel. Med ökad övergång till att använda läkemedelsfördelare i stället 
för dessa besök kan det leda till att brukarens självständighet ökar och ett 
minskat behov av hemtjänstbesök. 
I första hand erbjuds läkemedelsfördelaren till de personer som endast har 
hjälp med läkemedelsfördelning, men även personer som har behov av andra 
hemtjänstinsatser kan ha nytta av en läkemedelsfördelare. På så sätt kan 
vissa besök tas bort eller att besöken kan utföras på andra tider än som 
tidigare var möjligt. 
 
Enligt Vision e-hälsa 2025 (överenskommelse mellan staten och SKR) ska: 
Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-
hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och 
jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad 
självständighet och delaktighet i samhällslivet. 
 
En gemensam upphandling av läkemedelsfördelare genomfördes i 
Värmlands kommuner 2018 och detta resulterade i att avtal skrevs 2018-05-
07 med två leverantörer som kan leverera läkemedelsfördelare. Det är två 
typer av läkemedelsfördelare som fungerar på lite olika sätt. Avtalet skrevs 
så att det var möjligt för kommunerna att själva bestämma vilket antal 
läkemedels-fördelare som behövdes i verksamheten. Filipstad valde att 
avropa 3 läkemedelsfördelare, från en av leverantörerna, att börja med. 
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Apparaterna leasas från leverantören till en kostnad av 1 950 
kr/månad/apparat. Information och utbildning genomfördes till 
distriktssköterskor/sjuksköterskor och assisterande undersköterskor, de 
sistnämnda fick också ansvaret för apparaterna. 
Distriktssköterskor/sjuksköterskor har ansvaret för att utreda vilka brukare 
som kan ha nytta av en läkemedelsfördelare och erbjuda dessa att prova. Det 
är inte helt lätt att införa nya digitala lösningar, både medarbetare och 
brukare behöver mycket information för att kunna se fördelarna med det nya 
arbetssättet.  
De ansvariga assisterande undersköterskorna har vid två tillfällen tagit fram 
en lägesrapport om användningen av de tre läkemedelsfördelarna. De 
brukare som har använt apparaterna har varit mycket positiva. Effekterna har 
varierat alltifrån att bli helt självständig till att vissa besök tagits bort eller att 
ändå klara att ta medicin själv även om andra insatser har behövts. Några 
citat från brukare: 
”Läkemedelsautomaten säger högt och tydligt till när det är dags att ta sin 
medicin” 
”Man behöver inte vara beroende av personalen, jag känner mig mer 
självständig” 
”Roligt att få vara med i utvecklingen” 
 
Den ekonomisk effekt som användandet av läkemedelsfördelarna kan 
medföra är omöjlig att redovisa eftersom den blir beroende av hur det ser ut i 
det enskilda fallet. Alltifrån att minska antalet besök, minska antalet resor till 
och från brukaren till att brukaren blir helt självständig och därmed bara 
behöver besök när apparaterna ska fyllas på med dosdispenserade läkemedel. 
Vissa kommuner har breddinfört användandet av läkemedelsfördelare och 
har räknat ut stora ekonomiska effekter.  
Förvaltningen anser att det är viktigt att införa användandet succesivt så att 
det antal apparater som vi avropar kan användas kontinuerligt för att ge 
största möjliga ekonomiska effekt. 
 
 
 
 
 
Åsa Andersson  Ulla Kjellemar               
Förvaltningschef  Verksamhetschef       
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       §    

                                                       Dnr 2020/35 
 
Information av medicinskt ansvarig sköterska (MAS) gällande 
1 Lex Maria anmälning 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
att ta del av informationen 
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       §                                                          Dnr 2020/34 

 
 

Revidering Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och 
missbruk 
Länsöverenskommelsen rör samarbete mellan Värmlands kommuner och 
Region Värmland. Verksamheter som berörs är hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, elevhälsa och övrig kommunal verksamhet som möter barn och 
unga. 
Syftet med länsöverenskommelsen är att lägga en struktur för att utveckla 
och stärka arbetet i länet med barn och unga (0-18 år), i risk- etter missbruk. 
Överenskommelsen utgår från lagstiftning och nationella riktlinjer med 
övergripande fokus på gemensamt ansvarstagande för barn som far illa eller 
riskerar att fara illa. Målsättningen med överenskommelsen är att bidra till att 
utsatta barn och unga upptäcks så tidigt som möjligt och får tillgång till rätt 
stöd och behandling på rätt nivå i rätt tid. Målsättningen är också att bidra till 
fungerande samverkan mellan kommuner och mellan kommun och Region 
Värmland. 
 
Den nuvarande länsöverenskommelsens giltighetstid har upphört att gälla. 
Den politiska styrgruppens för utveckling av den övergripande missbruks- 
och beroendevården i länet beslutade 2019-12-19 att ge Värmlands läns 
vårdförbund i uppdrag att revidera länsöverenskommelsen. En reviderings- 
och granskningsgrupp tillsattes bestående av representanter från 
kommunerna, Region Värmland och Värmlands län vårdförbund. 
Revideringen är genomförd och behöver godkännas av samtliga kommuner i 
Värmlands län samt av Region Värmland. 
 
Bilaga: Tjänsteskrivelse 
             Länsöverenskommelse 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att  godkänna reviderad länsöverenskommelse för barn och unga i risk- 
och missbruk 
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Revidering Länsöverenskommelse för barn och 
unga i risk- och missbruk 
 
Förslag till beslut 
Att godkänna reviderad länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och 
missbruk 

 
Sammanfattning av ärendet 
En revidering av länsöverenskommelsen har genomförts och lämnats för 
godkännande av länets kommuner och Region Värmland. 

 
Beslutsunderlag 
Länsöverenskommelse  
Tjänsteskrivelse revidering länsöverenskommelse för barn och unga i risk- 
och missbruk 

 
Ärendet 
Länsöverenskommelsen rör samarbete mellan Värmlands kommuner och 
Region Värmland. Verksamheter som berörs är hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, elevhälsa och övrig kommunal verksamhet som möter barn och 
unga. 
Syftet med länsöverenskommelsen är att lägga en struktur för att utveckla 
och stärka arbetet i länet med barn och unga (0-18 år), i risk- etter missbruk. 
Överenskommelsen utgår från lagstiftning och nationella riktlinjer med 
övergripande fokus på gemensamt ansvarstagande för barn som far illa eller 
riskerar att fara illa. Målsättningen med överenskommelsen är att bidra till 
att utsatta barn och unga upptäcks så tidigt som möjligt och får tillgång till 
rätt stöd och behandling på rätt nivå i rätt tid. Målsättningen är också att 
bidra till fungerande samverkan mellan kommuner och mellan kommun och 
Region Värmland. 
 
Den nuvarande länsöverenskommelsens giltighetstid har upphört att gälla. 
Den politiska styrgruppens för utveckling av den övergripande missbruks- 
och beroendevården i länet beslutade 2019-12-19 att ge Värmlands läns 
vårdförbund i uppdrag att revidera länsöverenskommelsen. En reviderings- 
och granskningsgrupp tillsattes bestående av representanter från 
kommunerna, Region Värmland och Värmlands län vårdförbund. 
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Revideringen är genomförd och behöver godkännas av samtliga kommuner i 
Värmlands län samt av Region Värmland. 
 
Åsa Andersson  Charlotte Sjöberg 
Förvaltningschef  Verksamhetschef IFO 
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       §                                                          Dnr 2020/34 

 
Revidering Länsöverenskommelse för vård och stöd vid missbruk 
och beroende 
 
Länsöverenskommelsen rör samarbete mellan Värmlands kommuner 
och Region Värmland gällande missbruk och beroende. För att tillgodose 
den enskildes behov av långsiktig förändring av sin livssituation ska 
Region Värmland och Värmlands kommuner i samverkan erbjuda vård 
och behandlingsinsatser för personer i Värmland med missbruks- och 
beroendeproblematik. Samverkan bedrivs både på länsövergripande 
nivå och på lokal nivå. Länsöverenskommelsen har tillkommit på 
uppdrag av tidigare Landstingsstyrelsen och av Värmlands läns 
Vårdförbund där samtliga kommuner i länet är representerade. 
 
Den nuvarande länsöverenskommelsens giltighetstid har upphört att 
gälla. Den politiska styrgruppen för utveckling av den övergripande 
missbruks- och beroendevården i länet beslutade 2019-12-19 att ge 
Värmlands läns vårdförbund i uppdrag att revidera 
länsöverenskommelsen. En reviderings- och granskningsgrupp tillsattes 
bestående av representanter från kommunerna, Region Värmland och 
Värmlands län vårdförbund. Revideringen är genomförd och behöver 
godkännas av samtliga kommuner i Värmlands län samt av Region 
Värmland. 
 
Bilaga:  
Länsöverenskommelse med tillhörande tjänsteskrivelse 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   godkänna reviderad Länsöverenskommelse för vård och stöd vid 
missbruk och beroende 
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Revidering Länsöverenskommelse för vård och 
stöd vid missbruk och beroende 
 
Förslag till beslut 
att  godkänna reviderad länsöverenskommelse för vård och stöd vid 
missbruk och beroende 

 
Sammanfattning av ärendet 
En revidering av länsöverenskommelsen har genomförts och lämnats för 
godkännande av länets kommuner och Region Värmland. 

 
Beslutsunderlag 
Länsöverenskommelse med tillhörande tjänsteskrivelse 

 
Ärendet 
Länsöverenskommelsen rör samarbete mellan Värmlands kommuner och 
Region Värmland gällande missbruk och beroende. För att tillgodose den 
enskildes behov av långsiktig förändring av sin livssituation ska Region 
Värmland och Värmlands kommuner i samverkan erbjuda vård och 
behandlingsinsatser för personer i Värmland med missbruks- och 
beroendeproblematik. Samverkan bedrivs både på länsövergripande nivå och 
på lokal nivå. Länsöverenskommelsen har tillkommit på uppdrag av tidigare 
Landstingsstyrelsen och av Värmlands läns Vårdförbund där samtliga 
kommuner i länet är representerade. 
 
Den nuvarande länsöverenskommelsens giltighetstid har upphört att gälla. 
Den politiska styrgruppen för utveckling av den övergripande missbruks- 
och beroendevården i länet beslutade 2019-12-19 att ge Värmlands läns 
vårdförbund i uppdrag att revidera länsöverenskommelsen. En reviderings- 
och granskningsgrupp tillsattes bestående av representanter från 
kommunerna, Region Värmland och Värmlands län vårdförbund. 
Revideringen är genomförd och behöver godkännas av samtliga kommuner i 
Värmlands län samt av Region Värmland. 
 
Åsa Andersson  Ewa Sundberg 
Förvaltningschef  IFO-Chef Vuxen 
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Individärenden    
  
  
Socialnämnden beslutar i varje enskilt ärende enligt bilaga    
 
Sekretess 
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       §                                                                     Dnr 2020/1 
 

Statistik Socialförvaltningen  
Verksamhetsstatistik avseende april 2020 presenteras socialnämnden.  
 
 
 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   godkänna informationen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



Volym- och kostnadsförändringar Socialförvaltningen 2014  -  2020
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Hemtjänst inkl servicehuset Lesjöfors januari februari mars april maj juni

Hemtjänst ärenden/mån 1) 330 334 327 313 286 282 305 296 297 316
Totalt timmar per/år/månad 2) 233 897 242 784 255 298 259 265 244 110 221 829 20 962 20 451 20 662 19 680
Timmar ärende/mån 59 61 65 69 73 66 69 69 70 62
Kostnad per månad i tkr 6 042 6 490 6 191 5 734 6 304 6 005 5 847 6 143
Kostnad per brukare 3) 197 933 206 632 221 740 248 359 259 762 243 873 20 669 20 287 19 687 19 440

IFO
Ekonomi ärenden/mån > 25 år* 316 387 4) 358 369 301 338 302 259 287 285
Ekonomi ärenden/mån < 25 år* 82 80 50 50 46 52
Kostnad per ärende/mån 5 599 5 578 6 082 5 856 6 313 6 294 7 769 8 163 7 758 7 666
Antal avslag och delavslag/mån 50 53 45 51
* Ärenden som fått utbetalt bistånd
Aktuella Plac BoU inst. Antal/mån 18 12 11 12 15 8 8 7 6
Kostnad per placering/mån 244 000 322 000 411 000 554 000 792 000 146 000 146 000 146 000 146 000

Aktuella Plac. BoU Familjehem Antal/mån 32 53 62 61 68 55 55 53 51
Kostnad per placering/mån 175 000 274 000 340 000 331 000 281 000 27 700 27 700 27 700 27 700

Beslutade Plac.Vux. Inst Antal/mån, ack 61 62 59 80 64 45 8 13 15 18
Kostnad per (inkl LVM)/mån, tot 48 672 95 710 147 000 95 000 149 000 170 000 636 000 582 000 463 000 745 000

1) Inkl servicehuset i Lesjöfors och delegerad hemsjukvård, exklusive serviceinsatser, nattpatrull och planerare
2) Inkl servicehuset i Lesjöfors, delegerad hemsjukvård, kring- och restid exkl serviceinsatser och nattpatrull. Löpande under året redovisas antal timmar/månad
3)  Kostnad per brukare per år 2014-2019. Under löpande år kostnad per brukare per månad
4) Inklusive "Glappet" från januari 2015

5) Från 170101 lyfts alla som fyllt 18-år ut ur hushållen och bildar eget hushåll. Detta innebär att antalet hushåll kan komma att öka. Kostnaden blir dock

den samma då det inte betalas ut mer pengar än innan. Det är en nationell ändring och inget som vi kan påverka själva.

Volym- och kostnadsförändringar Socialförvaltningen 2014  -  2020
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Hemtjänst inkl servicehuset Lesjöfors juli augusti september oktober november december

Hemtjänst ärenden/mån 1) 330 334 327 313 286 282
Totalt timmar per/år/månad 2) 233 897 242 784 255 298 259 265 244 110 221 829



Timmar ärende/mån 59 61 65 69 73 66
Kostnad per månad i tkr 6 042 6 490 6 191 5 734
Kostnad per brukare 3) 197 933 206 632 221 740 248 359 259 762 243 873

IFO
Ekonomi ärenden/mån > 25 år 316 387 4) 358 369 301 338
Ekonomi ärenden/mån < 25 år 82 80
Kostnad per ärende/mån 5 599 5 578 6 082 5 856 6 313 6 294
Antal avslag och delavslag/mån

Aktuella Plac BoU inst. Antal/år 18 12 11 12 15
Kostnad per placering/mån 244 000 322 000 411 000 554 000 792 000

Aktuella Plac. BoU Familjehem Antal/år 32 53 62 61 68
Kostnad per placering/mån 175 000 274 000 340 000 331 000 281 000

Beslutade Plac.Vux. Inst Antal/år 61 62 59 80 64 45
Kostnad per plac (inkl LVM)/år 48 672 95 710 147 000 95 000 149 000 170 000
Kostnad per månad i tkr

1) Inkl servicehuset i Lesjöfors och delegerad hemsjukvård, exklusive serviceinsatser, nattpatrull och planerare
2) Inkl servicehuset i Lesjöfors, delegerad hemsjukvård, kring- och restid exkl serviceinsatser och nattpatrull. Löpande under året redovisas antal timmar/månad
3)  Kostnad per brukare per år 2014-2019. Under löpande år kostnad per brukare per månad
4) Inklusive "Glappet" från januari 2015

5) Från 170101 lyfts alla som fyllt 18-år ut ur hushållen och bildar eget hushåll. Detta innebär att antalet hushåll kan komma att öka. Kostnaden blir dock

den samma då det inte betalas ut mer pengar än innan. Det är en nationell ändring och inget som vi kan påverka själva.
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§       Dnr 2020/3 

Sjukfrånvaro 

Socialförvaltningen redovisar statistik över sjukfrånvaro till och 
med mars 2020, sammanställd av personalavdelningen. 

Socialnämnden föreslås besluta 

att  ta del av informationen 

   Utdragsbestyrkande 



Månad
Förvaltning total sjfrv korttid långtid total sjfrv korttid långtid total sjfrv korttid långtid
Adm Social 0 0 0 4,83 4,83 0 0 0 0
Funktionsstöd 7,85 1,12 6,73 7,52 1,60 5,92 11,86 3,90 7,96
Hälso och sjukvård 6,39 1,88 4,51 7,03 1,62 5,41 12,66 7,30 5,36
Individ och familjeomsorg 7,2 3,22 3,98 13,79 4,93 8,86 17,85 6,66 11,19
Vård och Omsorg 12,99 2,8 10,19 13,6 2,72 10,88 18,58 5,71 12,87
Summa Socialförvaltn 10,21 2,48 7,73 11,27 2,5 8,77 15,98 5,33 10,65

2020
Mars

Sjukstatistik - 2019 (månadsavlönade)

Januari Februari
2020 2020
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       §  
 

Anmälningsärenden 
 
Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles 
och läggs till handlingarna 
 

- Protokoll individutskottet, 2020-04-15 
 

- Beslut om anställningar genom delegation   
 

- Delegationslistor för beslut fattade av tjänstemän; 
 
• Delegationsbeslut vuxen och försörjningsstöd 

200401-200430 
 

• Delegationsbeslut, barn- och ungdom 
200401-200430 
 

• Delegationsbeslut enligt SoL  
200401-200430 
 

• Delegationsbeslut enligt LSS 
                200401-200430 

 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   med godkännande lägga redovisning av 
delegationsbeslut till handlingarna 
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Delgivningar 
 
1.  Domar / beslut från förvaltningsrätt, kammarrätt, tingsrätt, 
     kronofogdemyndighet, länsstyrelse, IVO och socialstyrelsen 

 
 
 
 
 

 
 
2.  Övriga delgivningar 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   lägga delgivningarna till handlingarna  
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 §                                                                  
 

Kurs- och konferensinbjudan 
 
Nr 
 
1.  

  
       
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
           

Inbjudan från 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benämning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plats och tid 
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Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering 
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