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       § 42                                                         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. 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet.  
 
Yrkande under mötet 
Under sammanträdet framställer ordförande Jomark Polintan (S) följande 
yrkande: 

1. att socialförvaltningen återkommer med redovisning av aktuella 
siffror på antalet ärenden som överstiger brytpunkten på 72 h,  
redovisningen ska också belysa om ärenden är i glesbygd eller  
tätort,  

2. att redovisa antal lediga särskilt boende platser.  
 

Christer Olsson (M) yrkar bifall till ordförandes båda förslag. 
 
Socialnämnden beslutar 
att   godkänna informationen. 
att  ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med redovisning av 
aktuella siffror på antalet ärenden som överstiger brytpunkten på 72 h, 
redovisningen ska också belysa om ärenden är i glesbygd eller tätort. 
att uppdra till förvaltningen att redovisa antal lediga särskilt boende 
platser.  
_________                                                                                    
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       § 43                                                         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 MBL handlingar. 
 
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: 
 
Socialnämnden föreslås besluta  

1. att   ej återbesätta 2,0 åa fysioterapeuter resten av året då 
tjänsterna blir vakanta från juni. 

2. att    ej återbesätta vakant tjänst som IFO-chef Barn och unga 
200301-201231. 

3. att   återbesätta vakant tjänst som LSS-handläggare 1,0 åa inom 
ramen för Barn- och ungdomsgruppen samt bistånd SoL (0,5 åa 
per verksamhet). 

4. 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. 

5. att   återbesätta vakant tjänst 0,5 åa undersköterska i 
demensteamet med 0,5 åa rehabassistent inom befintlig ram för 
Kommunrehab. 

 

Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet.  
 

Yrkande under mötet 
Ordförande Jomark Polintan (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag  
nr 1. Jomark Polintan (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag nr 2-5. 
 
Christer Olsson (M) yrkar bifall till förvaltningens samtliga förslag.  
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Forts  § 43                                                         Dnr 2020/40 

 
Beslutsgång 
Jomark Polintan (S) ställer sitt eget avslagsyrkande gällande 
förvaltningens förslag nr 1 under proposition. 
 
Votering begärs och genomförs   
De som röstar nej röstar för ordförande Jomark Polintans (S) 
avslagsyrkande. De som röstar ja bifaller förvaltningens förslag.  
 
Jomark Polintan (S), Britt-Marie Wall (S), Monica Samuelsson (S), 
Claes-Erik Eriksson (S) röstar nej. 
Christer Olsson (M), Lotta Jonsson (M) och Eva Eriksson (SD) röstar ja.  
 
Med 4 röster mot 3 avslås förvaltningens förslag nr 1.  
Ordförande konstaterar att nämnden bifaller ordförandes 
avslagsyrkande. 
 
 
Tilläggsyrkande under mötet 
Under sammanträdet framställer Christer Olsson (M) följande 
tilläggsyrkande.   
 

1. att uppdra till förvaltningen (se bilaga) att ytterligare utreda 
möjligheten att reducera tjänster.  
 

2. att en komplett personalredovisning tas fram och redovisas på 
socialnämndens sammanträde 2020-06-15.  

 
Ordförande Jomark Polintan (S) yrkar avslag till tilläggsyrkande 1 och 
bifall till tilläggsyrkande 2.   
 
Beslutsgång 
Jomark Polintan (S) ställer yrkande 1 under proposition, och finner att 
nämnden beslutar att bifalla ordförandes avslagsyrkande. 
 
Votering begärs och genomförs   
De som röstar ja röstar för Christer Olssons (M) tilläggsyrkande nr 1. De 
som röstar nej bifaller Jomark Polintans S) avslagsyrkande.  
 
Jomark Polintan (S), Britt-Marie Wall (S), Monica Samuelsson (S), 
Claes-Erik Eriksson (S) röstar nej. 
Christer Olsson (M), Lotta Jonsson (M) och Eva Eriksson (SD) röstar ja.  
 
Med 4 röster mot 3 avslås Christer Olssons (M) tilläggsyrkande nr 1.  
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Forts  § 43                                                         Dnr 2020/40 

 
Socialnämnden beslutar  
att   avslå förvaltningens förslag 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. 
 
att en komplett personalredovisning tas fram och redovisas på 
socialnämndens sammanträde 2020-06-15. 
   

 

 

Reservation 
Christer Olsson (M) reserverar sig mot beslut 1 samt till förmån för eget 
förslag med instämmande av Lotta Jonsson (M) och Eva Eriksson (SD).  
    

 ________ 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                                                           Utdragsbestyrkande 
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       § 44                                                         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. 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet.  
 
Socialnämnden beslutar  
att   godkänna informationen. 
_______ 
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       § 45                                                         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. 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar  
att   godkänna förslaget. 
_______ 
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       § 46                                                         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. 
 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att   godkänna redovisningen. 
_______ 
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       § 47                                                          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. 
 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar  
att   godkänna informationen. 
________ 
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       § 48                                                         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. 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar  
att   uppdraget förlängs till dess att förvaltningen har utrett färdigt 
möjligheterna till förändrad beredskapsorganisation. 
________ 
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       § 49                                                         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. 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar  
att   socialförvaltningen får fortsätta att utreda möjligheten att inte köpa 
insatsen extern. 
________ 
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       § 50                                                         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. 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar  
att   godkänna informationen. 
_______ 
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       § 51                                                         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. 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar  
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. 
_________                                                                                Utdragsbestyrkande 
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       § 52                                                        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. 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   heltidsmåttet för förvaltningens poolverksamhet ökas till 37 timmar 
per vecka. 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar  
att   heltidsmåttet för förvaltningens poolverksamhet ökas till 37 timmar 
per vecka. 
________ 
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       § 53                                                         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. 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar  
att   ta del av informationen och godkänna förslaget. 
________ 
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       § 54                                                         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. 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar  
att   verkställa beslut om trygghetsbesök nattetid med trygghetskamera i 
de fall det är möjligt efter en individuell biståndsbedömning. 
________ 
 
 
   

                                                                                           

                                                                                                 

 

 

 

 

 

                 

                                                                                                           Utdragsbestyrkande 
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       § 55                                                         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. 
 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar  
att   lägga informationen till handlingarna. 
_________ 
       

 

                                                                                                           Utdragsbestyrkande 
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       § 56                                                         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. 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 
 

Socialnämnden beslutar  
att   successivt utöka antalet personer som erbjuds läkemedelsfördelare 
när personen endast har stöd med läkemedelsfördelning. 
________ 
 
     

                                                                                           

                                                                                                 

 

 

 

 

 

                 

                                                                                                           Utdragsbestyrkande 
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       § 57                                                               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.  
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   ta del av uppföljningen. 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 
 
 
 
Yrkande under mötet 
Under sammanträdet framställer ordförande Jomark Polintan (S) 
följande tilläggsyrkande: 

1. att  socialförvaltningen får i uppdrag att göra en analys av 
samtliga vuxenplaceringar. I analysen ska det framgå vilken 
som är den huvudsakliga orsaken till placering (enbart 
missbruk eller samsjuklighet). I analysen ska det också framgå 
vilka öppenvårdsinsatser som genomförts innan placering samt 
om öppenvårdsinsatser inte genomförts och anledningen till 
det.  
 

2. att  socialförvaltningen får i uppdrag att snarast möjligt 
återkomma med hur vi kan använda Skanshöjds boende på ett 
bra sätt och erbjuda en helhetsbehandling med allt ifrån 
avgiftning (via vårdförbundet) till utsluss.  

 
 
Christer Olsson (M) yrkar bifall till ordförandes förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Forts  § 57                                                               Dnr 2020/2 
 

Socialnämnden beslutar 
 
att   ta del av uppföljningen. 
 
att  socialförvaltningen får i uppdrag att göra en analys av samtliga 
vuxenplaceringar. I analysen ska det framgå vilken som är den 
huvudsakliga orsaken till placering (enbart missbruk eller 
samsjuklighet). I analysen ska det också framgå vilka 
öppenvårdsinsatser som genomförts innan placering samt om 
öppenvårdsinsatser inte genomförts och anledningen till det.  
 
att  socialförvaltningen får i uppdrag att snarast möjligt återkomma 
med hur vi kan använda Skanshöjds boende på ett bra sätt och 
erbjuda en helhetsbehandling med allt ifrån avgiftning (via 
vårdförbundet) till utsluss.  
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 58   

                                                       Dnr 2020/35 
 
Information om 1 Lex Maria anmälning.  
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialnämnden beslutar 
att ta del av informationen. 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                       Utdragsbestyrkande 
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       § 59                                                         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. 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att  godkänna reviderad länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och 
missbruk. 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar  
att  godkänna reviderad länsöverenskommelse för barn och unga i risk- 
och missbruk. 
_______ 
 
                                                                                                          
 
                                                                                                          Utdragsbestyrkande 
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       § 60                                                         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. 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   godkänna reviderad Länsöverenskommelse för vård och stöd vid 
missbruk och beroende 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet 
 
Socialnämnden beslutar  
att   godkänna reviderad Länsöverenskommelse för vård och stöd vid 
missbruk och beroende 
_______ 
 
 
 
 
 
          

                                                                                                           Utdragsbestyrkande 
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 § 61                                                                 
                                                                           
 
Individärende    
  
  
Socialnämnden beslutar i varje enskilt ärende enligt bilaga.    
 
Sekretess 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 62                                                                    Dnr 2020/1 
 

Statistik Socialförvaltningen.  
Verksamhetsstatistik avseende april 2020 presenteras socialnämnden.  
 
 
 
 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   godkänna informationen. 
 
 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 
 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att   godkänna informationen. 
________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 63                                                                  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. 
 
 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 
 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  ta del av informationen. 
________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 64  
 

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

- Protokoll individutskottet, 2020-04-15 samt 2020-04-22. 
 

- 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. 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att   med godkännande lägga redovisning av 
delegationsbeslut till handlingarna. 
________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 65  
 

Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson informerar nämnden om 
Ljusnarsbergs arbete för att hålla budget.  
 
Vidare informerar Åsa om hur arbetet om och kring Covid-19 fortskrider.  

- Möte med Kommunal. 
- Utbildning basal hygien och hur man använder skyddskläder. 
- Utbildning av Covid-team.  
- Sommarsemester. 
- Nya riskbedömningar i alla verksamheter. 

______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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