
 FÖREDRAGNINGSLISTA 

Socialnämnden 
 

Tid: 
 

Plats: 

 
Anders Nilsson 

Ordförande  
 

måndag 16 mars, kl. 09:00 
 

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

 ÄRENDEN 
 

FÖREDRAGANDE 

1.  Närvaro 
 

 

2.  Val av justerare-förslag Christer Olsson 
 

 

3.  Information om Experio Work Lab Kristina Ling, 30 min 
 

4.  Internkontroll 2019 
 

Åsa Andersson, 15 min 

5.  Internkontrollplan 2020 
 

Åsa Andersson, 5 min 

6.  Patientsäkerhetsberättelse 
 

Marie Berggren, 10 min 

7.  Kvalitetsberättelse 
 

Åsa Andersson, 10 min 

8.  Kvalitetsundersökning 2019  
 

Åsa Andersson, 10 min  

9.  Bokslut 
 

Malin Karlsson, 10 min 

10.  Ekonomisk uppföljning efter februari Åsa Andersson, 15 min 
 

11.  Yrkesresan, SKR, omedelbar justering 
 

Åsa Andersson, 10 min 

12.  Samverkan mellan olika förvaltningar Åsa Andersson, 10 min 
 

13.  Information om kontaktpersonal och utvecklingsmöjligheter 
 

Åsa Andersson, 10 min 

14.  Statistik                       Åsa Andersson 
 

15.  Sjukfrånvaro Åsa Andersson 

16.  Anmälningsärende                   
 

Pärm 

17.  Delgivningar    Pärm 
 

18.  Kurser och konferenser   Pärm 
 

19.  Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering Åsa Andersson 
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 §                                                                  Dnr 2020/6 
 

 
Internkontroll 2019 
 
Förvaltningen har genomfört kontroller enligt internkontrollplanen.  
Resultatet av genomförda kontroller samt förslag till åtgärder presenteras i 
bilagorna.  
 
Punkt 8 i internkontrollplanen gällande avvikelser SoL och LSS redovisas i 
kvalitetberättelsen 2019 och avvikelser HSL redovisas i 
patientsäkerhetsberättelsen 2019.  
 
Bilagor 
Tjänsteskrivelse 
Internkontrollplan 2019 
Redovisning av kontrollmoment 
 
 
 
 
 
Socialnämnden förseslås besluta 
 
att   godkänna genomförd internkontroll 
 
att   redovisa genomförda kontroller till Kommunstyrelsen 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



 

 
 

 
 
Socialförvaltningen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1 

Datum 
2020-02-21 

 
 

Diarienummer 
2020/06 

 
 

 
  

 

Internkontroll 2019 
Förslag till beslut 
att    godkänna genomförd internkontroll 
att    redovisa genomförda kontroller till Kommunstyrelsen   

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har genomfört kontroller enligt Internkontrollplanen. Resultat 
av genomförda kontroller samt förslag till åtgärder presenteras i bilagorna. 
Punkt 8 i Internkontrollplanen gällande avvikelser SoL, LSS redovisas i 
Kvalitetsberättelsen 2019 och avvikelser inom HSL redovisas i 
Patientsäkerhetsberättelsen 2019.  

 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 
Redovisning av kontrollmoment 
 

Ärendet 
Förvaltningen har genomfört kontroller enligt Internkontrollplan 2019. 
Resultatet av genomförda kontroller samt förslag till åtgärder presenteras i 
bilagorna.  
 
Åsa Andersson  
Förvaltningschef   
    

Beslutet ska skickas till 
KS 
Revisorer 
Ledningsgrupp 



 

 
 

 
 
Socialförvaltningen 
 

 
Sida 
1(1) 

  
 

 
 

 
 

 
Stickprovskontroll  
Privata medel äldreomsorg 
Frekvens 1g/år 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontrollmoment 
Kontroll av att privata medel följer de riktlinjer och rutiner som är antagna 
av Socialnämnden.  
 
Sammanställning av kontroll 
 
Kontroll har skett av: 
10 boende på särskilt boende 
 
Kontrollen utvisade följande: 
Kontrollen visar att förvaring av kontanter sker i låsbara kassaskåp samt att 
varje enskild brukares kontanter förvaras åtskilt på samtliga boenden. 
Blankett A, samrådsavtal, fanns för två av de granskade ärendena. 
Blankett B, fickpengar, fanns inte i något av de granskade ärendena. 
Blankett C, överenskommelse om förvaring av summor över 1500:- fanns 
inte i något av de granskade ärendena. 
Blankett D, utsedd kassaansvarig fanns inte i något av de av granskade 
ärenden. 
Blankett E, redovisning av verifiering av in- och uttag användes i tre ärenden 
och för sista användes annan blankett.  
Blankett F, signaturlista för personer som signerar redovisningslista, fanns i 
inte i något av de granskade ärendena. 
Att riktlinjer och rutiner fanns för privata medel var inte känd av personalen 
på granskade boenden. 
 
Förslag på åtgärder: 
Säkerställa att alla boenden är kända med de riktlinjer och rutiner som är 
gällande för privata medel. 
Säkerställa att de blanketter som finns för privata medel används.  
 
 
Stickprov utfört av: 
Charlotte Sjöberg, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen  
Monica Löfgren-Larsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Marie Berggren, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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           Socialförvaltningen 
 
 
 
Stickprovskontroll Verksamhetsuppföljning av kvalitet 

och mål 
 
 
Kontrollmoment   Frekvens 

 Att antagna riktlinjer följs   2 ggr/år 
 
 
 
 

Kontroll har skett av:  
Att kvalitet och mål följs upp i samband med delårsbokslut och årsredovisning. 

 
Kontrollen utvisade följande: 
Ingen anmärkning, uppföljning har skett.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Karlsson, ekonom 
 
Datum: 2020-01-21 
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           Socialförvaltningen 
 
 
 
Stickprovskontroll Ekonomisk uppföljning 
 
 
Kontrollmoment   Frekvens 

 Att antagna riktlinjer följs   7 ggr/år 
 
 
 
 

Kontroll har skett av:  
Att ekonomisk uppföljning har skett enligt riktlinjerna. 

 
 
 
Kontrollen utvisade följande: 
Ingen anmärkning, uppföljning har skett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christina Angberg, ekonom 
 
Datum: 2020-01-21 
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           Socialförvaltningen 
 
 
Stickprovskontroll    Arbetsmiljöarbete 
    ÄoH, HSL, LSS samt IFO 
 
Kontrollmoment   Frekvens 

     4 gång/år 
 
Dokumentation kring arbetsmiljöpunkt i protokoll 
från arbetsplatsträffar.  

 
 
 

Kontroll har skett av: februari, april, september och november månads protokoll från 
arbetsplatsträff på samtliga verksamheter inom socialförvaltningen 

 
 

Kontrollen utvisade följande: 
 
Vid stickprovskontroll inom samtliga verksamheter framkommer det att samtliga  
arbetsplatser har en stående punkt gällande arbetsmiljöfrågor på dagordningen.  
På det protokoll som förs vid varje arbetsplatsträff skall det också föras notering om 
vilka arbetsmiljöfrågor som avhandlats. Om inga sådana funnits på agendan, skall det 
framgå av protokollet. Vid samtliga arbetsplatser som granskades framgick det av 
protokollen att arbetsmiljöfrågor behandlats även om inget ärende fanns på agendan. 
 
Någon av verksamheterna saknade APT-protokoll från någon av de efterfrågade 
verksamheterna pga att mötet ställts in. Undertecknad valde då att kontrollera en annan 
månad. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Stickprovet utfördes av 
Åsa Andersson 
Förvaltningschef 
 
Datum: 2020-01-07 
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           Socialförvaltningen 
 
 
Stickprovskontroll Loggranskning SOL, HSL, 

LSS  
                                                                            
    Frekvens 1g/mån 
 
Kontroll har skett av:  

 Samtliga verksamheter inom SOL, HSL samt LSS  
 
Kontrollmoment    
Verksamhetschef, Individ- och familjeomsorgen och medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS), har genomfört stickprovskontroll av vilka loggningar som förekommer, i 
journal SOL/LSS, HSL samt Meddix och NPÖ (nationell patientöversikt), hos 2 
slumpmässigt utvalda handläggare inom varje verksamhet samt legitimerad personal 
inom hälso- och sjukvård varje månad under 2019.  
Verksamhetschef IFO och medicinskt ansvarig sjuksköterska rapporterar resultatet till 
respektive verksamhetschef. 
    
 
Kontrollen utvisade följande: 
Ingen otillbörlig åtkomst har framkommit vid granskningen. 

 
Slutsatser 
Socialförvaltningen säkerställer på detta sätt, att den information som hämtas ur 
verksamhetssystemen, baseras på att personalen har en relation/vårdrelation med 
brukaren/patienten 
 
 

 
 
Charlotte Sjöberg, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen 

  
Monica Löfgren-Larsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 
Marie Berggren, medicinskt ansvarig sjuksköterska 



 

Socialförvaltningen 

 

 
 Stickprovskontroll    Ärendegranskning HSL  

(journalgranskning)  
 

Kontrollmoment    Frekvens  
Kontroll av 15 stycken slumpmässigt   1 gång/år  
utvalda hälso- och sjukvårdsjournaler 
påbörjade under 2019  
Granskningen utförd enligt framtagen plan  
 
Kontroll har skett av:  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 
 
 
Kontrollen utvisade följande:  
 
Kontaktorsak 
 
Kontaktorsak saknas i fyra av de granskade journalerna. I resterande finns kontaktorsak 
dokumenterat men det saknas uppgifter om uppföljning av behovet av hemsjukvård. 
 
Samtycke 
 
Dokumenterat samtycke gällande informationsöverföring fanns i tio av de granskade 
journalerna. I de granskade journalerna fanns samtycke om begränsningsåtgärder. 
 
Patientuppgifter/kundbild 
 
Flertalet journaler saknade uppgifter om patientansvarig distriktssköterska/sjuksköterska, 
läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Flertalet saknade uppgifter om kontakt 
ska ske även nattetid med anhöriga. I tre journaler fanns inget ifyllt i kundbilden.  
 
Läkemedelsansvar 
 
Dokumenterat övertagande av läkemedelsansvar finns i de granskade journalerna och 
läkemedelshantering är i övrigt väl dokumenterat. 
 
Riskbedömningar/ Hälsoplaner 
 
Fem av de granskade journalerna är föredömligt skrivna med, riskbedömningar, planer, 
åtgärder och mål. I åtta av journalerna är det mer otydligt skrivet där någon eller några av 
ovan nämnda komponenter saknas. Riskbedömning/hälsoplan saknas helt i två av journalerna. 



 
 
 
 
 Språket 
 
I samtliga journaler är språket objektivt och tydligt. 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Granskningen visar att dokumentationen brister inom samtliga områden förutom språket och 
ansvaret för läkemedelshanteringen. 
 
  
 
Planerade åtgärder/Förslag till åtgärd:  
 
Verksamheten har tagit ett beslut om obligatorisk dokumentationsutbildning för legitimerad 
personal den ska genomföras två gånger per år.  
De brister som granskningen visar kommer att redovisas och diskuteras i verksamheten, som 
ett led i att ytterligare utveckla dokumentationen.  

 

 

 

 

 

 

 

Stickprovet utfördes av: 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Marie Berggren 
Datum: 2020-01-14 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
Socialförvaltningen 
 

 
Sida 
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Stickprovskontroll  
Ärendegranskning SoL 
Frekvens 1g/år 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontroll har skett av: 
30 slumpvis utvalda personärenden inom hemtjänst och särskilt boende. 
Två ärenden faller bort då ett ärende är avliden och en flyttat till särskilt 
boende. 
 
Kontrollmoment handläggning: 
 
Att riktlinjer för handläggning följs avseende: 

- Vem som initierat ärendet 
- Vilken insats ansökan avser 
- Samtycke är inhämtat 
- Utredning är utförd 
- Målformulering finns angiven 
- Tillfredsställande underlag för verkställighet finns 

 
Sammanställning av kontroll 
 
Kontrollen utvisade följande: 
 
I 27 ärenden följs riktlinjer för utredning, samtycke fanns inhämtat i dessa 
ärenden. 
Ett beslut hade gått i datum vid granskningstillfället. 
I ett ärende fanns ingen aktualisering, utredning eller inhämtat samtycke.  
 
Kontrollmoment verkställighet: 
 
Enligt Socialstyrelsens handbok för dokumentation bör det av journalen bl.a. 
framgå 

- När insatsen eller olika delar av insatsen påbörjats, 
- När genomförandeplanen är upprättad och reviderad 
- På vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över det praktiska 

genomförandet av insatsen  
- Om det inträffat omständigheter som medfört att insatsen inte har 

kunnat genomföras som planerat 
- Vad som har kommit fram av betydles vid kontakter med den enskilde 

eller andra som lämnat uppgifter i samband med genomförandet 
- Om det gjorts en anmälan enligt 14 kap. 1§ SoL (Lex Sarah) 
- När en handling kommit in eller upprättats, och 
- När insatsen har avslutats och av vilka skäl. 

 
 



2 

 

 
 
Kontrollen utvisade följande: 
I 20 granskade ärenden återfinns dokumentation om påbörjad verkställighet 
av insatser, upprättande av genomförandeplaner, händelser av vikt, när 
handlingar inkommit. När insatser avslutats finns dokumenterat men inte 
skälet till varför.  
Den kontinuerliga dokumentationen som förs av baspersonal när insatser inte 
utförts av olika skäl görs utan anmärkning i samtliga ärenden.  
I övriga av granskade ärendena förekommer dåligt språkbruk, irrelevant 
information och inte kontinuerlig dokumentation.   
 
 
Förslag åtgärder: 
 
Verkställighet dokumentation: 
 
Fortsatt, kontinuerlig fortbildning i dokumentation. 
 
 
 
Stickproven utfördes av: 
Charlotte Sjöberg, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen 
Monica Löfgren-Larsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Marie Berggren, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 



 

 
 

 
 
Socialförvaltningen 
 

 
Sida 
1(2) 

  
 

 
 

 
 

 
Stickprovskontroll  
Ärendegranskning SoL Individ- och 
familjeomsorgen 
Frekvens 1g/år 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontroll har skett av: 
10 slumpvis utvalda personärenden inom barn och unga samt vuxengruppen 
 
Kontrollmoment handläggning: 
 
Att riktlinjer för handläggning följs avseende: 

- Vem som initierat ärendet 
- Vilken insats ansökan avser 
- Samtycke är inhämtat 
- Utredning är utförd 
- Målformulering finns angiven 
- Tillfredsställande underlag för verkställighet finns 

 
Sammanställning av kontroll 
 
Kontrollen utvisade följande: 
 
Barn och unga 
I samtliga ärenden följs riktlinjer för utredning, förutom att samtycke inte är 
inhämtat i ett ärende, målformulering och tillfredsställande underlag för 
verkställighet saknas i ett ärende. 
 
Vuxengruppen 
I samtliga ärenden finns en aktualisering som uppgift om vem som initierat 
ärendet. 
Samtycke finns inhämtat i samtliga granskade ärenden. 
Utredning återfinns i samtliga granskade ärenden. 
Ett ärende saknar vilken insats ansökan avser och i två ärenden saknas 
målformulering. 
Tillfredsställande underlag för verkställighet saknas i ett ärende. 
 
Kontrollmoment verkställighet: 
 
Enligt Socialstyrelsens handbok för dokumentation bör det av journalen bl.a. 
framgå 

- När insatsen eller olika delar av insatsen påbörjats, 
- När genomförandeplanen är upprättad och reviderad 
- På vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över det praktiska 

genomförandet av insatsen  
- Om det inträffat omständigheter som medfört att insatsen inte har 

kunnat genomföras som planerat 



2 

 

- Vad som har kommit fram av betydelse vid kontakter med den 
enskilde eller andra som lämnat uppgifter i samband med 
genomförandet 

 
- Om det gjorts en anmälan enligt 14 kap. 1§ SoL (Lex Sarah) 
- När en handling kommit in eller upprättats, och 
- När insatsen har avslutats och av vilka skäl. 

 
 
Kontrollen utvisade följande: 
Barn och unga 
Kontrollen utvisar att dokumentation förekommer kontinuerligt i samtliga 
granskade ärenden. Dokumentation återfinns om påbörjad verkställighet av 
insatser, händelser av vikt, när handlingar inkommit, osv.  
I ett ärende saknas genomförandeplan. 
 
Vuxengruppen 
Kontrollen utvisar att dokumentation förekommer kontinuerligt i samtliga 
granskade ärenden. Dokumentation återfinns om påbörjad verkställighet av 
insatser, händelser av vikt, när handlingar inkommit, osv.  
I ett ärende saknas genomförandeplan. 
I ett ärenden är insatsen avslutad men man kan inte utläsa när och varför. 
 
 
Förslag åtgärder: 
Att fortsatt arbeta med att följa riktlinjer för handläggning enligt SOSFS 
214:5 
 
 
 
 
Stickproven utfördes av: 
Katarina Hammargren, verksamhetschef Funktionsstöd och 
biståndsbedömning 



 

 
 

 
 
Socialförvaltningen 
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Stickprovskontroll  
Genomförandeplaner ÄoH 
Frekvens 1g/år 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontrollmoment 
Kontroll av att genomförandeplaner följer de riktlinjer och rutiner som är 
antagna av socialnämnd. 
 
Sammanställning av kontroll 
 
Kontroll har skett av: 
30 st ärenden inom hemtjänst och särskilt boende 
 
Kontrollen utvisade följande: 
Av 28 granskade ärenden finns genomförandeplan upprättad i tjugotvå 
ärenden. 
I sex ärenden finns inget hur beskrivet för brukarens insatser. 
I samtliga ärenden har den enskildes medverkan dokumenterad. 
Två ärenden har inte en dokumenterad revidering. 
I en genomförandeplaner har revidering gjorts med tippex och/eller blyerts.  
Kontaktpersonal finns namngiven på samtliga genomförandeplaner men är 
inte reviderade om kontaktpersonal bytts ut eller ändrats. 
Ett ärende var avliden men genomförandeplanen inte arkiverad. 
 
Förslag till åtgärd: 
 
Säkerställa att genomförandeplanen används i det dagliga arbetet. 
 
 
 
Stickprov utfördes av 
 
Charlotte Sjöberg, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen  
Monica Löfgren-Larsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Marie Berggren, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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           Socialförvaltningen 
 
 
 
Stickprovskontroll    Anslag 
 
 
Kontrollmoment   Frekvens 

 Kontroll avseende tider och justering  1 gång/år 
 av Socialnämndens protokoll 
 
 

Ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Senast andra dagen efter 
det att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Det ska 
framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har anslagits. Tiden för 
anslag är tre veckor + 1 dag och protokollet ska vara anslaget under hela den tiden. 

 
Kontroll har skett av:  

 Annika Jansson, kommunkansliet 
 
 

Kontrollen utvisade följande: 
Stickprovskontroll har skett av 2 st protokoll  från socialnämnden (190114 och 
190515) och 2 st från individutskottet (190114, 190717), samtliga protokoll är 
anslagna enligt regel. 
 
 
 
 
 
Stickprovet utfördes av: 
 
Namn:  Annika Jansson 
 
Datum:  2020-02-10 
 
 
 



 

 
 

 
 
Socialförvaltningen 
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Stickprovskontroll  
Privata medel äldreomsorg 
Frekvens 1g/år 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontrollmoment 
Kontroll av att avgiftshanteringen följer av socialnämnden antagna riktlinjer.  
Kontroll har skett utifrån att korrekt rapportering av avgiftsunderlag 
överensstämmer med debiterade avgifter för hemtjänst, hemsjukvård samt 
boendestöd. 
 
Sammanställning av kontroll 
 
Kontroll har skett av: 
10 ärenden, hemtjänst 
10 ärenden, hemsjukvård 
6 ärenden, boendestöd 
 
Kontrollen utvisade följande: 
Samtliga ärenden med hemtjänst har en korrekt debitering utifrån rapporterat 
avgiftsunderlag,   
Tio granskade ärenden med enbart hemsjukvård debiteras enligt 
tillämpningsavgift. 
Av sex granskade ärenden med insatser beviljade i form av boendestöd, 
följer samtliga riktlinjen för avgifter..  
 
Förslag på åtgärder: 
Ingen åtgärd föreslås 
 
Stickprov utfört av: 
Charlotte Sjöberg, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen 
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Socialförvaltningen 
 

 

Internkontroll                                                  Verkställighet av beslut  
                                                                                         socialnämnden 

 
 
 

Kontrollmoment                                                              Frekvens 
Stickprov                                                    1 gång/år 
 
 
Kontroll har skett av: Nämndadministratör 

 
Granskning av 2 st slumpmässigt utvalda beslut i socialnämnden med frågeställning om 
socialförvaltningen verkställt besluten. 

 
Kontrollen utvisade följande: 

 
 

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att ge förslag på åtgärder efter budgetuppföljning mars 2019 
(2019-04-15 § 43) - Ärendet rapporterades i socialnämnden 2019-05-15 § 15 samt med 
uppföljning 2019-12-16 hur verkställande kring 2 av besluten fortlöpt.  

 
2. Att ge socialförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda hur aktiviteterna och den sociala 

samvaron på våra särskilda boenden i Filipstads kommun kan utvecklas och förbättras- 
Socialnämnden tog del av förvaltningens redovisning 2019-06-17 § 64.   

 
 

 
 
 
Slutsatser  
Socialförvaltningen har verkställt 2 av 2 slumpmässigt utvalda beslut tagna av socialnämnden.   
 

 
     Stickprovet utfördes av:                      Marie Eriksson 

                    Nämndadministratör    2019-01-15 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

           Socialförvaltningen 
 
 
 
Stickprovskontroll Kontinuitet inom hemtjänsten 
 
 
Kontrollmoment   Frekvens 
Mätning av antalet olika personal hos brukare i  1 gång/år 

 hemtjänsten. 
 
 
 

Kontroll har skett av:  
Verksamhetschef Individ och familjeomsorgen 

 
Kontrollen utvisade följande: 
Samtliga distrikt inom hemtjänsten, inkl. trygghetsboendet Ugglan Lesjöfors, är 
granskade och omfattar totalt 192 brukare med SoL insatser och HsL – uppdrag.  
De brukare som omfattas av mätningen har minst två eller fler besök av hemtjänsten 
varje dag (måndag-söndag) mellan klockan 07.00 – 21.30 under en 14 dagars period. 
Brukare med dubbelbemanning ingår också i mätningen. 
Mätningen av personalkontinuiteten visar att medelvärdet d.v.s. antal olika personal 
som en hemtjänsttagare möter under en 14 dagars period är totalt för områdena, 18,47, 
vilket är en förbättring då värdet låg på 20 föregående år.  
 
Vid en djupare analys av personalkontinuiteten kan man se att en hemtjänstbrukare 
med 2 besök/dag får ett resultat på 14 personal under mätperioden. En brukare med 2 
besök/dag har oftast ett besök på morgonen och ett på kvällen vilket gör att brukaren 
den dagen minst träffar 2 personal så ett resultat på 16 personal kan anses godkänt.  
Den brukare som hade flest besök d.v.s. 7 besök/dag, där även dubbelbemanning kan 
vara inkluderad träffade 22,77 personer under mätperioden. En brukare med så stort 
omvårdnadsbehov och så många besök/dag där dubbelbemanning kan ingå gör att den 
brukaren minst måste träffa 4 olika personal/dag. Ett resultat på 22,77 personal kan 
anses godkänt och är en förbättring från föregående år då mätningen visade 25 
personal.. 
 
Förslag till åtgärd:  
Fortsätta arbetet med att försöka minimera antalet personal som en brukare träffar. 
 
 
 
 
Stickprovet utfördes av: 
Charlotte Sjöberg 
Verksamhetschef Individ och - familjeomsorgen 
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 §                                                                  Dnr 2020/6 
 

 
Internkontrollplan 2020 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att anta ett reglemente för internkontroll i 
Filipstads kommun. Reglementet gäller generellt för kommunen. 
Respektive nämnd ska se till att en funktion eller organisation upprättas 
för den interna kontrollen och regler och anvisningar antas för den interna 
kontrollen. Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen. 
 
Förslag till internkontrollplan för 2020 har tagits fram av 
socialförvaltningen. 
 
Punkt 4 ”granskning av arbetsmiljöarbete” föreslås tas bort från 2020, 
kontroll sker kontinuerligt via verksamhetssystem m m. 
 
Vidare föreslår förvaltningen att punkt 9 ”nämndprotokoll” 
tas bort då detta numera är en inarbetad rutin på 
kommunkansliet. 
 
Förvaltningen föreslår att punkten 4 ”granskning av 
arbetsmiljöarbete” ändras och får benämningen 
”granskning av medarbetares korttidsfrånvaro” då 
förvaltningen ser att…………… 
 
 
Bilagor 
Tjänsteskrivelse 
Internkontrollplan 2020 
 
 
 
Socialnämnden förseslås besluta 
 
att   godkänna internkontrollplan 2020 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



 

 
 

 
 
Socialförvaltningen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-27 

 
 

Diarienummer 
2020/19 

 
 

 
  

 

 

Internkontrollplan 2020 
 

Förslag till beslut 
att   godkänna internkontrollplan 2020 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sett över och reviderat planen för 2020 och lämnar förslag 
på ändringar.  

 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2019 samt 2020 
 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att anta ett reglemente för internkontroll i 
Filipstads kommun. Reglementet gäller generellt för kommunen. Respektive 
nämnd ska se till att en funktion eller organisation upprättas för den interna 
kontrollen och regler och anvisningar antas för den interna kontrollen. Det är 
nämnden som har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen. 
 
Förslag till internkontrollplan för 2020 har tagits fram av 
socialförvaltningen. 
 
Punkt 4 ”granskning av arbetsmiljöarbete” föreslås tas bort från 2020, då det 
idag är en väl inarbetad och fungerande rutin. Vidare föreslår förvaltningen 
att punkt 9 ”nämndprotokoll” tas bort då detta numera är en inarbetad rutin 
på kommunkansliet.  
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Nya kontrollpunkter som tillförts 2020: 
 
Förvaltningen föreslår att punkten 4 ”granskning av arbetsmiljöarbete” 
ändras och får benämningen ”granskning av medarbetares korttidsfrånvaro” 
då förvaltningen ser att korttidsfrånvaron är hög. Förvaltningen bedömer det 
som viktigt att rutinen för korttidsfrånvaro följs. 
 
Åsa Andersson  Marie Eriksson 
Förvaltningschef  Nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska skickas till: 
KS 
Revisorerna 
Ledningsgrupp 



INTERNKONTROLLPLAN ÅR 2020 
Socialförvaltningen 
Rutin/system/ Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Bedömning 
process till av risk 
1. Privata medel Att antagna riktlinjer 

följs 
Förvaltningsstab 1 gång/år Stickprov Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 
Allvarlig 

2. Verksamhets- Att antagna riktlinjer Förvaltningsstab 2 ggr/år Skriftlig Socialnämnden Möjlig 
uppföljning av följs redovisning Kommunstyrelsen 
kvalitet och mål    
3. Ekonomisk Att antagna riktlinjer Förvaltningsstab 9 ggr/år Ekonomisk Socialnämnden Allvarlig 
uppföljning följs rapport Kommunstyrelsen 

4. Granskning av 
medarbetares 
korttidsfrånvaro 

Att rutinen för intern 
rehabutredning vid 
korttidsfrånvaro (6 
sjukfrånvarotillfällen inom 
12 månader eller kortare tid) 
följs 

Förvaltningsstab 1 ggr/år Stickprov Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

Medel 

5. Granskning av 
förvaltningens IT- 
säkerhet. Loggranskning 
samtliga lagrum 

Att antagna riktlinjer 
följs  

Förvaltningsstab 
IT-avdelning 

1 gång/år Stickprov Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

Allvarlig 

6. 
Ärendegranskning SOL, 
LSS, HSL 

Att antagna riktlinjer 
följs 

Förvaltningsstab 1 gång/år Stickprov Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

Allvarlig 

7. Genomförande Att antagna riktlinjer följs Förvaltningsstab 1 gång/år Stickprov Socialnämnden Allvarlig 
planer samt  
kontaktpersonal  
8. Rapport om av- Att antagna riktlinjer Förvaltningsstab 1 gång/år Rapport Socialnämnden Allvarlig 
vikelser SOL, LSS, HSL följs 

9. Nämndprotokoll Kontroll avseende 
justering och anslag 

Sekreterare från 
annan 
förvaltning 

1 gång/år Stickprov Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

Besluten kan 
vara ogiltiga 

10. Avgifter Ärendegranskning i 
samtliga lagrum 

Förvaltningsstab 1 gång/år Stickprov Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

Medel 

11. Verkställighet av 
beslut i socialnämnden 

Kontroll att beslut fattade av 
socialnämnden är 
verkställda 

Förvaltningsstab 1 gång/år Stickprov Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

Medel 

12. Kontinuitet i 
hemtjänsten 

Mätning av antalet olika 
personal hos brukare i 
hemtjänst 

Förvaltningsstab 1 gång/år Stickprov Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

Möjlig 

 



INTERNKONTROLLPLAN ÅR 2019 
Socialförvaltningen 
Rutin/system/ Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Bedömning 
process till av risk 
1. Privata medel Att antagna riktlinjer 

följs 
Förvaltningsstab 1 gång/år Stickprov Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 
Allvarlig 

2. Verksamhets- Att antagna riktlinjer Förvaltningsstab 2 ggr/år Skriftlig Socialnämnden Möjlig 
uppföljning av följs redovisning Kommunstyrelsen 
kvalitet och mål    
3. Ekonomisk Att antagna riktlinjer Förvaltningsstab 9 ggr/år Ekonomisk Socialnämnden Allvarlig 
uppföljning följs rapport Kommunstyrelsen 

4. Granskning av 
arbetsmiljöarbete 

Att antagna riktlinjer 
följs 

Förvaltningsstab 4 ggr/år Stickprov Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

Allvarlig 

5. Granskning av 
förvaltningens IT- 
säkerhet. 
Loggranskning 
samtliga lagrum 

Att antagna riktlinjer 
följs 

Förvaltningsstab 
IT-avdelning 

1 gång/år Stickprov Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

Allvarlig 

6. 
Ärendegranskning 
SOL,LSS, HSL 

Att antagna riktlinjer 
följs 

Förvaltningsstab 1 gång/år Stickprov Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

Allvarlig 

7. Arbets- och 
genomförande 

Att antagna riktlinjer Förvaltningsstab 1 gång/år Stickprov Socialnämnden Allvarlig 

planer samt följs 
kontaktpersonal  
8. Rapport om av- Att antagna riktlinjer Förvaltningsstab 1 gång/år Rapport Socialnämnden Allvarlig 
vikelser SOL, LSS, 
HSL 

följs 

9. Nämndprotokoll Kontroll avseende 
justering och anslag 

Sekreterare från annan 
förvaltning 

1 gång/år Stickprov Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

Besluten kan 
vara ogiltiga 

10. Avgifter Ärendegranskning i 
samtliga lagrum 

Förvaltningsstab 1 gång/år Stickprov Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

Medel 

11. Verkställighet 
av beslut i 
socialnämnden 

Kontroll att beslut 
fattade av socialnämnden 
är verkställda 

Förvaltningsstab 1 gång/år Stickprov Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

Medel 

12. Kontinuitet i 
hemtjänsten 

Mätning av antalet olika 
personal hos brukare i 
hemtjänst 

Förvaltningsstab 1 gång/år Stickprov Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

Möjlig 
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 §                                                                   Dnr: 2020/20 
 
Patientsäkerhetsberättelse 
 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att 
öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet 
med att förbättra patientsäkerheten.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går 
att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att 
informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 
7 kap. 3 §.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år. 
 
 
 
 
Bilaga Socialförvaltningens patientsäkerhetsberättelse för 2019 
 
 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   med godkännande lägga patientsäkerhetsberättelsen till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



 

 
 

 
 
Socialförvaltningen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-25 

 
 

Dnr 2020/20  
 

 
  

 

Patientsäkerhetsberättelse  2019 
 

Förslag till beslut 
att med godkännande lägga patientsäkerhetsberättelsen till handlingarna 
 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens patientsäkerhetsberättelse 2019 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet 
och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten.  
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 
bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att 
informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 
kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje 
år. 
 
 
 
 
Åsa Andersson          Ulla Kjellemar    Marie Berggren 
Förvaltningschef       Verksamhetschef      Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Vårdgivaren Filipstads kommun är enligt 3 kapitlet i Patientsäkerhetslagen skyldig att bedriva ett 

systematiskt patientsäkerhetsarbete. Enligt 3 kap. 1 § ska vårdgivaren planera, leda och kontrollera 

verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

upprätthålls. Enligt 3 kap. 10 § i patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år 

upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 

Patientsäkerhetsarbetet bedrivs kontinuerligt i verksamheten. Den som upptäcker bristen 

rapporterar, skriver avvikelse lämnar till berörd legitimerad personal som bedömer åtgärdar och 

dokumenterar. Återkoppling till verksamheten sker på arbetsplatsträffar i ett lärande och 

kvalitetshöjande syfte. 

Uppföljningen av inkomna avvikelser sker regelbundet av medicinskt ansvarig sjuksköterska via 

Procapitas avvikelsesystem. Vidare följs verksamheten upp via kvalitetsregister. 

Granskning av äldres läkemedelsförbrukning har genomförts på särskilda boenden under februari 

månad 2019. 

Att förebygga smittspridning i vårdarbetet är en väsentlig del i verksamhetens kvalitets-och 

säkerhetsarbete. Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning, 

rutinen ska vara känd/undertecknad och följas av all personal. 

Förvaltningen har under 2019 infört digital signering på samtliga enheter. Det är en åtgärd som ska 

minska läkemedelsavvikelser. 

För att säkerställa informationssäkerheten i verksamheten så genomför tillsynsteamet egenkontroll 

via loggranskning en gång i månaden. 

Förvaltningen kan konstatera att ett positivt resultat av det förebyggande patientsäkerhetsarbetet är 

att antalet falltillbud har minskat under 2019. 
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STRUKTUR 

Övergripande mål och strategier 

Övergripande mål och strategier 

Mål 

Inom förvaltningen ska det finnas ett organiserat arbete för att klargöra behov, förväntningar, krav 

och önskemål från kommuninvånare som är i behov av hälso-och sjukvård som ska utföras via en 

obruten vårdprocess. 

Det gemensamma målet för kommuner och regionen är att skapa förutsättningar för en trygg och 

frisk ålderdom genom: 

Att minska negativa effekter av läkemedelsanvändning, genom att erbjuda läkemedelsgenomgångar 

till patienter med hemsjukvården i särskilt och ordinärt boende. 

Att arbeta förebyggande med riskbedömning gällande trycksår, nutrition, munhälsa och fall enligt 

kvalitetsregistret Senior alert. 

Att ge god vård vid demenssjukdom och registrera i BPSD-registret. 

Att ge god vård vid demenssjukdom och registrera i SveDem. 

Att ge god vård i livets slutskede samt registrera i svenska palliativregistret. 

Att all personal ska veta vad patientsäkerhet är. 

Att alla avvikelser som sker ska rapporteras i interna avvikelsesystemet. 

Att minska antalet fallskador i den kommunala vården. 

Att ha en hög säkerhet kring läkemedelshantering och minska antalet läkemedelsfel. 

Strategier 

Vi ska nå våra mål genom att: 

Införa patientsäkerhetstänkande i vardagen och diskutera avvikelser kontinuerligt. 

Göra förebyggande riskbedömningar i kvalitetsregistret Senior alert i ordinärt och särskilt boende. 

Utveckla arbetet med registrering i BPSD-registret, för personer med demenssjukdom. 

Registrera alla personer med demenssjukdom som bor på särskilt boende i kvalitetsregistret 

SveDem. 

Erbjuda läkemedelsgenomgångar till patienter med hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende. 

Erbjuda läkemedelsautomat i hemmet för en patientsäker läkemedelshantering i kombination med 

ett självständigt liv hemma. 

Använda digital signering. 

Organisation och ansvar 

Organisation och ansvar 

Socialnämnden som är vårdgivare är ytterst ansvarig för patientsäkerhetsarbetet. Nämnden ansvarar 

för att: 

 Verksamheten ges sådana mål och ramar organisatoriska och andra förutsättningar att 

kvalitet och säkerhet kan tillgodoses i vården. 

Verksamhetschef enligt HSL 4 kap. 2§ för hälso-och sjukvård ansvarar för att: 
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 Samverka med MAS i patientsäkerhetsarbetet inom hälso-och sjukvården. 

 Att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främja 

kostnadseffektivitet. 

 Fastställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet 

kontinuerligt ska bedrivas för att garantera säker vård. 

 Att det finns ett ändamålsenligt kvalitetssystem för att fortlöpande kunna styra, följa upp, 

utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten. 

 Formulera mål för verksamheten och ansvara för att målen uppnås. 

 Att mål och riktlinjer bryts ner till lokala verksamhetsmål och rutiner utefter MAS riktlinjer 

och att dessa genomförs i verksamheten och utvärderas. 

 Uppföljning och analys av verksamheten så att åtgärder kan vidtas för att garantera en säker 

vård samt förbättra vården (SOSFS 2011:9). 

 Upprätta en tidsplan för de åtgärder som inte kan vidtas omedelbart. 

 Information till berörd patient eller närstående ges om inträffad händelse, åtgärder och 

möjlighet att anmäla till IVO och begära ersättning enligt patientskadelagen eller 

läkemedelsförsäkringen samt informera om patientnämndens arbete. 

 Ansvara för att anmäla legitimerad hälso-sjukvårdpersonal till IVO om det finns anledning 

att befara att personen i fråga kan utgöra fara för patientsäkerheten. 

 Att rutiner och riktlinjer finns gällande hantering av medicintekniska produkter 

 Att rutiner och riktlinjer följs av hälso-och sjukvårdspersonal och att samverka kring 

patientsäkerhetsfrågor med förvaltningschef och MAS. 

 Att alla medarbetare har rätt kompetens och befogenheter att driva en säker vård. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt HSL 11 kap. 4§ ansvarar för att: 

 Samverka med verksamhetschefen i patientsäkerhetsarbetet inom hälso-och sjukvården. 

 Biträda verksamhetschefen i arbetet med att utarbeta och utvärdera verksamhetens 

kvalitetssystem. 

 Upprätta lokala riktlinjer för att säkerställa patientsäkerheten och följa upp riktlinjerna. 

 Att journaler förs i den omfattning som beskrivs i patientdatalagen (PDL 2008:355). 

 Att patienterna får den hälso-och sjukvård som läkare förordnat om samt att det finns 

riktlinjer så kontakt tas med läkare eller annan hälso-och sjukvårdspersonal när en patients 

tillstånd kräver det. 

 Att beslut om delegeringar är förenliga med patientsäkerheten. 

 Att anmälan enligt Lex Maria görs till Socialnämnden och till IVO om en patient drabbas av 

eller hade kunnat drabbas av en allvarlig vårdskada samt informera berörd patient och eller 

närstående om anmälan. 

 Rutinerna för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande. 

 Att författningsbestämmelser och andra regler är kända och följs. 

 Att anmälan görs om tillbud gällande medicintekniska produkter. 

 Att riktlinjer och rutiner finns gällande hantering av medicintekniska produkter. 

Gruppledare ansvarar för att: 

 Fortlöpande arbeta med att förbättra och följa upp hälso-och sjukvårdens 

patientsäkerhetsarbete. 

 Ansvara för att riktlinjer och rutiner är kända och följs av hälso-och sjukvårdspersonal 

 Ansvara för att ordinerade hälso-och sjukvårdsarbetsuppgifter blir utförda. 

Hälso-och sjukvårdspersonal ansvarar för att: (legitimerad personal samt den personal som är 

delegerad att utföra hälso-och sjukvårdsarbetsuppgifter) 

 Fortlöpande arbeta med att förbättra och följa upp hälso-och sjukvårdens 

patientsäkerhetsarbete. 
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 Arbeta med riskbedömning och avvikelsehantering. 

Följa de riktlinjer och rutiner som utarbetas av MAS för att stärka patientsäkerheten 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

Primärvård 

Kommunen samverkar med vårdcentralen i Filipstad. Hur samverkan ska ske finns beskrivet i ett 

samverkansavtal. 

  

Kommunen , enhetschefen på vårdcentralen i Filipstad, ambulanschefen Filipstad och enhetschef 

för rehabiliteringen (regionen)har samverkansmöte fyra gånger per år då man utifrån det lokala 

samverkansavtalet diskuterar hälso-och sjukvårdsfrågor. Verksamhetschef och MAS deltar från 

kommunen. Samverkansmöten sker också två gånger per år mellan 

distriktssköterskor/sjuksköterskor från vårdcentralen, ambulansen och kommunen. Sjukgymnaster 

och arbetsterapeuter träffar regelbundet sina motsvarande kollegor i regionens primärvård. 

Tandvård 

Kommunen samverkar med folktandvården gällande mun- och tandvård. Hur samverkan ska ske 

finns beskrivet i ett samverkansavtal. 

Palliativa teamet i östra distriktet 

Samverkansträffar fyra gånger om året med palliativa teamet i östra distriktet. Från teamet deltar 

läkare och sjuksköterskor, från kommunen sjuksköterskor/distriktssköterskor samt MAS:ar från 

Storfors,Kristinehamn och Filipstads kommun. Samverkansträffarna är till för att diskuteras 

samverkan, kunskapsstöd och ev. avvikelser. 

Smittskydd 

Samverkan sker med Smittskydd för att identifiera problematiken kring vårdrelaterade infektioner. 

Kontakterna mellan olika vårdformerna är täta och risken för smittspridning är stor. Smittskydd i 

samverkan med regionen och kommunerna gör en kartläggning av alla calici-fall 

(vinterkräksjukan). Inrapportering sker på särskild blankett till Smittskydd, om antal patienter och 

personal som har insjuknat. Att förebygga infektioner är en väsentlig del i verksamheternas 

kvalitets- och säkerhetsarbete i alla former av vård och omvårdnad. Basala hygienrutiner är den 

viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning. Denna rutin ska vara känd/undertecknad och 

följas av all personal. Filipstads kommun har ett avtal med Smittskydd som medför att de kan 

genomföra utbildning för personal avseende hygienrutiner. 

Patienters och närståendes delaktighet 

Vårdgivaren ska underlätta för patienten och närstående att delta i patientsäkerhetsarbete och att 

framföra synpunkter och önskemål. Detta görs genom kontinuerlig kommunikation med patient och 

närstående. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen har ansvar för att informera patienterna om deras rättigheter när det 

gäller samtycke och möjligheten att spärra uppgifter. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

I socialförvaltningen finns riktlinjer och rutiner för lokal avvikelse hantering. Dessa finns i 

förvaltningens kvalitet och ledningssystem Stratsys ”under Rutiner och Riktlinjer hälso- och 

sjukvård - avvikelser” 

 Avvikelsen skrivs av personal som upptäcker felet 

 Personalen fyller i blanketten för avvikelse och lämnar till berörd leg personal. 
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 Leg personal bedömer patientens tillstånd, vidtar åtgärder skriver i journalen och i 

avvikelsemodulen. 

 Leg personal lämnar avvikelserapporten till berörd gruppledare. 

 Ansvarig gruppledare analyserar åtgärdar och dokumenterar i avvikelsemodulen. 

 MAS markeras som mottagare i avvikelsemodulen, och får då per automatik avvikelsen. 

MAS analyserar och bedömer om händelsen ska utredas och anmälas enligt Lex Maria. 

Återkoppling till verksamheten sker på arbetsplatsträffar i lärande och kvalitetshöjande 

syfte. 

Klagomål oxh synpunkter 

Klagomål och synpunkter kan lämnas direkt till verksamheten eller genom kommunens 

klagomålshantering. Om klagomålet berör patientsäkerhet så tar ansvarig chef kontakt med 

medicinskt ansvarig sjuksköterska för rådgivning som avgör vem/vilka som ansvarar för 

utredningen samt svar till den som anmälde. Ärenden från patientnämnden eller IVO registreras, 

utreds och besvaras av den som ansvarar för ärendet. IVO tar också upp klagomål och synpunkter i 

samband med att de kommer på tillsynsbesök. Därefter görs en handlingsplan och återkoppling till 

IVO. 

Egenkontroll 

 Kontinuerlig egenkontroll sker genom verksamhetens avvikelsesystem. 

 Jämförelse mellan länets kommuner utifrån öppna jämförelser. 

 Jämförelse av verksamhetens resultat från nationella register-Senior alert, Svenska 

palliativregistret och BPSD registret gentemot länets andra kommuner. 

 Dokumentationsgranskning har genomförts av 15 slumpmässigt utvalda hälso-och 

sjukvårdsjournaler. 

 Loggranskning av hälso- och sjukvårdsjournal, NPÖ och Cosmic Link av två slumpmässigt 

utvalda legitimerad personal varje månad. 

 Granskning av läkemedelshanteringen 

 Kontroll av inkomna klagomål och synpunkter från patienter/patientnämnd och IVO 
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PROCESS- Åtgärder för att öka patientsäkerheten 

Avvikelsehantering 

Verksamheten har identifierat och tydliggjort arbetet kring avvikelsehantering gällande all hälso- 

och sjukvård. Ny rutin för introduktion /delegering har tagits fram. 

Kvalitetsregister 

Verksamheten arbetar med kvalitetsregister, som är ett arbetssätt att systematiskt möjliggöra 

förbättringar och uppföljning av vård och omsorg. Registren fungerar som hjälpmedel för att 

utveckla och säkra vården. 

Senior Alert 

I Senior alert registreras riskbedömningar bland vårdtagare när det gäller trycksår, undernäring, 

munhälsa och fall. Registreringen görs både i ordinärt och särskilt boende. En rutin finns för att 

underlätta det dagliga arbetet med registret. Ett antal undersköterskor med särskilt ansvar för 

registrering i kvalitetsregister finns i verksamheterna. 

Svenska palliativregistret 

Alla dödsfall registreras i Svenska palliativ registret. Målsättningen är att förbättra vården i livets 

slutskede oavsett vårdgivare. I kommunen registreras avlidna personer som har kommunal vård och 

omsorg. Om patienten avlider på sjukhus så registrerar sjukhuset dödsfallet. 

BPSD-registret 

God vård vid demenssjukdom. De flesta personer med demenssjukdom får någon gång 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. BPSD-registret är uppbyggt efter 

denna struktur och blir ett stöd i den dagliga omvårdnaden. 

Dokumentationsutbildning 

För att säkerställa patientsäkerheten så pågår obligatorisk dokumentationsutbildning för all 

legitimerad personal genomföras två gånger per år. Utbildningen är inriktad på patientsäkerhet. I 

dokumentationen används ICF som gemensamt språk i syfte att förbättra kommunikationen mellan 

hälso-och sjukvårdspersonal. 

ICF-WHO:s klassificering av funktionstillstånd och faktorer i omgivningen som påverkar 

patientens hälsa. Utvecklad för att passa flera professioner inom vård och omsorgen. 

Läkemedelsgenomgångar 

Negativa effekter vid läkemedelsanvändning ska minska genom gemensamma 

läkemedelsgenomgångar. Läkemedelsgenomgångarna genomförs i samverkan med Regionen och 

utförs enligt den länsgemensamma rutinen. Patienten erbjuds en läkemedelsgenomgång. Denna 

genomförs genom att distriktssköterskan/sjuksköterskan tillsammans med patienten, gör 

symtomskattningsskalan PHASE 20/PHASE PROXY. 

Ansvarig läkare ansvarar för genomgången av patientens läkemedelsbehandling, avseende ålder, 

njurfunktion, symtom och interaktion. 

SBAR 

Verksamheten använder sig av SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och 

Rekommendationer) som är ett kommunikations/informationsöverföringsverktyg som ska 

säkerställa att rätt information ges. Med en fastställd struktur för hur kommunikationen och 

informationsöverföringen ska gå till, minskar riskerna för att viktig information glöms bort eller 

missuppfattas. 

Hälsofrämjande informationsmöte 
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Socialförvaltningen har inbjudit de personer som under året fyllde 80 år och som inte hade insatser 

från förvaltningen, till ett informationsmöte i hälsofrämjande syfte. Dessutom inbjöds de personer 

som har trygghetslarm som enda insats. Som ett alternativ till informationsmöte erbjöds att få 

informationsmaterial hemskickat. Erbjudandet har skickats ut till 161 personer varav 36 tackade ja 

till informationsmötet och 62 ville ha informationsmaterial hemskickat. 

Utbildningar 

Under 2019 har legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal genomgått utbildningar /fortbildningar. 

Riskanalys 

Ansvarig för verksamheten utför riskanalys i samband med verksamhetsförändringar eller händelser 

av större betydelse. Medicinskt ansvarig sjuksköterska gör en fristående riskanalys utifrån 

patientsäkerheten. 

Utredning av händelser- vårdskador 

Riktlinjer för lokal avvikelsehantering gällande hälso-och sjukvården finns tillgängliga i 

förvaltningens kvalitet och ledningssystem ”Stratsys ”under Rutiner och Riktlinjer hälso- och 

sjukvård – avvikelser. 

Inom förvaltningen rapporterar personalen avvikelser enligt den lokala rutinen i avvikelsehantering. 

Alla avvikelser registreras i Procapitas avvikelsemodul. 

Alla avvikelser rapporteras automatiskt till MAS som granskar avvikelsen, bedömer om händelsen 

är en vårdskada eller om risk för vårdskada föreligger. Återkoppling sker till verksamheten i ett 

lärande och kvalitetshöjande syfte. 

Om vårdskada uppkommit eller risk finns startas en utredning kring händelsen. Är det en allvarlig 

vårdskada eller risk för allvarlig skada anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria. Socialnämnden, 

förvaltningschef, verksamhetschef informeras så snart som möjligt. Patienten och dennes närstående 

samt involverad personal får också information. 

En handlingsplan utarbetas tillsammans med legitimerad personal och gruppledare där omedelbara 

åtgärder samt åtgärder med tidsplan presenteras. 

Om vårdskadan uppkommit i samband med att ett medicintekniskt hjälpmedel använts skickas 

anmälan också till Läkemedelsverket och till tillverkaren av den medicintekniska produkten. MAS 

ansvarar för utredningen och att anmälan skickas till respektive myndighet och följer också upp när 

beslut kommer och återkopplar till berörda. Händelsen rapporteras också på nätverket för 

hjälpmedelsfrågor i Värmland. 

Informationssäkerhet 

Enligt HSLF-FS 2016 :40 ska vårdgivaren genomföra en utvärdering av skydd mot olovlig åtkomst 

till datornätverk och informationssystem, de riskanalyser som har gjorts och de åtgärder som har 

vidtagits för förbättring av informationssäkerheten som är av större betydelse. 

Loggranskning sker en gång i månaden av tillsynsteamet. 

Journalgranskning av tillsynsteamet sker en gång per år eller på förekommen anledning. 

De IT-stöd som används inom Socialförvaltningen presenteras i tabellform. Information om hur 

informationssäkerheten säkerställs, vilka incidenter som förekommit och vilka riskanalyser som 

genomförts 

IT-stöd Syfte Säkerhet Incident Riskanalys 

Procapita Journalföring Loggning 
Behörighetstilldelning 

Planerade avbrott av 
systemet. Enstaka 
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IT-stöd Syfte Säkerhet Incident Riskanalys 

Rutin vid dataavbrott oplanerade. 

Cosmic Link Informationsöverföring 
mellan vårdgivare. 

Loggning 
Behörighetstilldelning 
Rutin vid dataavbrott 

Enstaka avbrott , 
planerade och 
oplanerade 

 

Pascal Förteckning över 
personer med 
dosdispenserade 
läkemedel samt deras 
ordinationshandlingar 

Utskrift finns av aktuella 
ordinationshandlingar. 
Kontakt tas med 
vårdgivare vid behov. 
Behörighetstilldelning. 

Enstaka 
avbrott,planerade 
och oplanerade 

 

NPÖ Möjlighet för 
legitimerad personal 
att läsa annan 
vårdgivares journaler. 

Samtycke inhämtas från 
den enskilde. Loggning 
Behörighetstilldelning. 
Vid avbrott i systemet 
sker 
informationsöverföringen 
via telefon eller fax 

Enstaka 
avbrott,planerade 
och oplanerade 

 

Svevac Registrering av givna 
vaccinationer 
(influensa) 

Behörighetstilldelning 
Journalföring av 
vaccinationer sker även i 
Procapita 

Ingen  

Senior alert Riskbedöma och vidta 
åtgärder vid risk för 
undernäring, fall, 
trycksår och 
munhälsa 

Samtycke inhämtas 
innan registrering sker 
Behörighetstilldelning. 
Resultatet journalförs 
även i Procapita 

Ingen  

Pallitivregistret Höja kvaliteten på den 
palliativa vården 

Behörighetstilldelning. Ingen  

BPSD Kvalitetsregister 
gällande arbetssätt 
inom demensvården 

Samtycke inhämtas 
innan registrering sker 
Behörighetstilldelning. 

Ingen  

SveDem Kvalitetsregister 
gällande utredning av 
demenssjukdom 

Samtycke inhämtas 
innan registrering sker 
Behörighetstilldelning. 

Ingen  

Säker roll- och behörighetsidentifikation (SITHS-kort) 

Eftersom det är ökad krav på säkerhet i alla verksamhetssystem och ökad krav på att kunna 

säkerställa att rätt personer har tillgång till dokumentationen, så får all legitimerad personal SHITS- 

kort. 

De undersköterskor som har särskilt ansvar för kvalitetsregister måste också ha SITHS-kort för att 

kunna registrera i registren. 
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RESULTAT OCH ANALYS 

Egenkontroll 

  

Mål Strategi/er Resultat Analys 

Att minska negativa 
effekter av 
läkemedelsanvändning, 
genom att erbjuda 
läkemedelsgenomgångar 
till patienter med 
hemsjukvård i särskilt och 
ordinärt boende. 

Erbjuda 
läkemedelsgenomgångar 
till patienter med 
hemsjukvård i ordinärt och 
särskilt boende. 

Läkemedelsgenomgångar 
har genomförts enligt 
gällande riktlinjer. Under 
2019 deltog också en 
farmaceut vid 
genomgångarna 

En kvalitetshöjning av 
genomgångarna med en 
farmaceut som också 
deltog. 

Mål Strategi/er Resultat Analys 

Att arbeta förebyggande 
med riskbedömning 
gällande trycksår, nutrition, 
munhälsa och fall i 
kvalitetsregistret Senior 
alert. 

Göra förebyggande 
riskbedömningar enligt 
kvalitetsregistret Senior 
alert i ordinärt och särskilt 
boende 

Under 2019 har 73 
patienter erhållit 
riskbedömning och 
registrerats i 
kvalitetsregistret. 

Sammanlagt har 328 
riskbedömningar utförts. 
Alla registreras inte i 
kvalitetsregistret utan 
dokumenteras i journalen. 

Mål Strategi/er Resultat Analys 

Att ge god vård vid 
demenssjukdom och 
registrera i BPSD-registret. 

Utveckla arbetet med 
registrering i BPSD- 
registret, för personer med 
demenssjukdom. 

Under 2019 har 10 
registreringar gjorts. 

En minskning av 
registreringar jämfört med 
2018 då 16 registreringar 
gjordes. Analysen visar att 
Filipstad ligger väldigt lågt i 
jämförelse med andra 
kommuner 

Mål Strategi/er Resultat Analys 

Att ge god vård vid 
demenssjukdom och 
registrera i SveDem. 

Registrera alla personer 
med demenssjukdom som 
bor på särskilt boende i 
kvalitetsregistret SveDem. 

34 personer är registrerade 
i SveDem 

Registreringen är 
heltäckande för de antal 
boendeplatser för personer 
med demenssjukdom som 
finns 

Mål Strategi/er Resultat Analys 

Att ge god vård i livets 
slutskede samt registrera i 
svenska palliativa registret 

Registrera i palliativa 
registret 

Under 2019 var 
täckningsgraden 65%(se 
diagram 
nedan).Dokumenterad 
smärtskattning.43% ( se 
diagram nedan). 
Dokumenterat 
brytpunktssamtal 71% ( se 
diagram nedan) 

Registreringarna har under 
2019 ökat med 5%.Antalet 
dokumenterade 
smärtskattningar 
försämrades från 
2018.Antal 
brytpunktssamtal har 
förbättrats. 
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Antal registrerade i Palliativa registret (täckningsgrad) 

 

Antal registrerade smärtskattningar i Palliativregistret 2019 
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Sedan 2018 finns ett länsövergripande nätverk för palliativa ombud. Förvaltningen har sedan starten 

haft två sjuksköterskor som representanter.Under 2019 har även fem undersköterskor utsetts till 

palliativa ombud. Utbildning i palliativ vård pågår kontinuerligt till ombuden. Syftet med ombuden 

och nätverket är att kvalitetssäkra den palliativa vården. 

Loggranskning 

Av hälso- och sjukvårdsjournal, NPÖ och Cosmic Link av två slumpmässigt utvalda legitimerad 

personal varje månad har under 2019 ingen otillbörlig åtkomst förekommit. 

Journalgranskning 

Har utförts av 15 slumpmässigt utvalda hälso- och sjukvårdsjournaler. De brister som granskningen 

visar är att dokumentationen brister inom samtliga områden förutom språket och ansvaret för 

läkemedelshanteringen. Bristerna redovisas och diskuteras i verksamheten, som ett led i att 

ytterligare utveckla dokumentationen. Bristerna kommer också att ligga till grund för innehållet i 

kommande dokumentationsutbildning. 

Kvalitetsgranskning 

En årlig kvalitetsgranskning av farmaceut har genomförts av läkemedelsförråden i hemsjukvården, 

korttidsboende och särskilt boende. Farmaceut från Apoteket AB har granskat förråden. 

I resultatrapporten av granskningen fanns en del förbättringsförslag gällande förvaring, utrymme 

och ordinationshandlingar. Förbättringsförslagen redovisas och åtgärdas i verksamheten. 

Läkemedelsanvändning på särskilt boende 

I februari gjordes en kartläggning av läkemedelsanvändningen i särskilda boenden i Värmland. 

Mätningens mål var att se andelen personer över 65 år med olämpliga läkemedelskombinationer. 
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2018 var första gången som långverkande bensodiazepiner var med i mätningen. Blå stapel avser 

2018. Röd stapel avser 2019. 

  

  

  

  

  

Avvikelser 

Personal i verksamheten rapporterar in avvikelser i vårt interna avvikelse- hanteringssystem. Målet 

för 2019 var att alla avvikelser skulle rapporteras, utredas, åtgärdas och dokumenteras inom 90 

dagar i Procapitas avvikelsemodul. Detta mål har delvis uppfyllts. Uppföljning sker på 

arbetsplatsträffar i ett lärande och kvalitetshöjande syfte. 

Fall 

Definition falltillbud: fall som inte ger upphov till någon skada. 

Definition lindrig skada: ett fall som medfört kroppsskada men som inte lett till någon läkarkontakt 

Definition allvarlig skada: ett fall som medfört kroppsskada eller misstänkt sådan och som leder till 

läkarkontakt/sjukhusvård. 

Under 2017 har 720 fallrapporter skrivits som omfattar 197 personer. Flera personer har fallit flera 

gånger. 

Falltillbud = 595 Lindrig skada= 79 Allvarlig skada= 31 varav 15 frakturer. 

Under 2018 har 607 fallrapporter skrivits som omfattar 185 personer. Flera personer har fallit flera 

gånger. 

Falltillbud = 463 Lindrig skada=116 Allvarlig skada=28 varav 12 frakturer 

Under 2019 har 536 fallrapporter skrivits som omfattar 165 personer. Flera personer har fallit flera 

gånger 
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Falltillbud = 410 Lindrig skada= 90 Allvarlig skada= 36 varav 16 frakturer 

 

Under 2019 har det systematiska förebyggande arbetssättet identifierat och tydliggjort arbetet kring 

fall och falltillbud. Antal fall har under 2019 minskat med 11,7% 

Läkemedel 

2017 hade totalt 407 avvikelser inrapporterats varav 353 var bortglömd dos, fel dos=9 förväxlad 

patient=4 förväxlad läkemedel =6 och fel tid =35 fel administrering=0 

2018 hade totalt 473 avvikelser inrapporterats varav 423 var bortglömd dos, fel dos=11, förväxlad 

patient=11, förväxlad läkemedel =3 fel tid =24 och fel administrering=1 

2019 har totalt 297 avvikelser inrapporterats varav 252 var bortglömd dos, fel dos=17, förväxlad 

patient=1, förväxlad läkemedel =5 fel tid =22 och fel administrering=0 

 

Totalt har läkemedelsavvikelserna under 2019 minskat med 37%. Förvaltningen har under 2019 

successivt infört digital signering på samtliga enheter. Det är en åtgärd som ska minska 

läkemedelsavvikelser. 

Vid samtliga avvikelser kontaktas distriktssköterska/sjuksköterska, som då gör 
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bedömning/dokumenterar och vidtar åtgärder både på kort och på lång sikt, för att undvika 

vårdskada. 

Tekniska hjälpmedel 

Ingen avvikelse har förekommit under 2019. 

Avvikelser kommun/region 

Som ett led i patientsäkerhetsarbetet skickar kommunen och slutenvården avvikelser till varandra 

för att påtala brister, oftast i samband med att patienten skrivits ut från sjukhuset. Dialogen är ett 

viktigt verktyg för förbättrad säkerhet. Från kommunen har under 2019 skickats sammanlagt 19 

avvikelser till Region Värmland .Gällande brister i kommunikation/informationsöverföring har 15 

stycken skickats. För brister i läkemedel/ läkemedelslista är 3 avvikelser skickade och för 

felaktig/utebliven behandling har 1 avvikelse skickats. 

Kommunen har under 2019 fått 4 avvikelser från Region Värmland gällande brister i 

informationsöverföring. 

Från kommunen har också 2 avvikelser gällande brister i kommunikation/informationsöverföring 

skickats till Region Örebro. 

Kommunen har under 2019 inte mottagit några avvikelser från Region Örebro. 

  

  

  

  

  

  

Klagomål och synpunkter 

Under 2019 hade Filipstad ett ärende registrerat hos patientnämnden. Ärendet gällde hemsjukvård. 

Under 2019 har verksamheten mottagit två klagomål från patient/närstående gällande 

medicinhantering/uppföljning av ordination. 

Ingen anmälan har kommit från IVO under 2019. 

Händelser och vårdskador 

Under 2019 har ingen anmälan gjorts till IVO enligt Lex Maria. 

Under 2019 har en anmälan gjorts till IVO gällande tillfälligt inhyrd legitimerad personal. 

Utbildningar 

Distriktssköterskor/sjuksköterskor har under 2019 deltagit i följande utbildningar: 

Läkemedel 

Dokumentation 

Förskrivarutbildning kateterbehandling vid blåsdysfunktion 

Tarmdysfunktion 

Diabetes 

Palliativa ombudsträffar/utbildningar 
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Digital signering 

Sårvård/trycksår 

Hjärt-lungräddning 

Distriktssköterskor/sjuksköterskor har kontinuerlig fortbildning med omvårdnadspersonal . 

  

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter har under 2019 deltagit i följande 

utbildningar/fortbildningar: 

Dokumentation 

Påbyggnadsutbildning förflyttningsteknik för instruktörer 

Påbyggnadskurs förskrivning av lyftar 

Förskrivarutbildning 

Digital signering 

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter har kontinuerlig fortbildning med 

omvårdnadspersonal. 
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MÅL OCH STRATEGIER FÖR KOMMANDE ÅR 

Att alla avvikelser ska vara analyserade, utredda, åtgärdade och avslutade inom 90 dagar. 

Säkerställa läkemedelshanteringen och minska avvikelserna genom att använda digital signering. 

Fortsatt arbete med fallskadeprevention för att minska antalet fallskador. 

Fortsätta implementering av läkemedelsautomater. 

Fortsätta utveckla det systematiska arbetssätt det medför att använda kvalitetsregistren Senior Alert 

och BPSD. 

Utbilda legitimerad personal och omvårdnadspersonal inom området demens. 

Alla personer med en demensdiagnos som bor på våra särskilda boenden ska registreras i SveDem 

(svenska demens registret). 

Personer i livets slutskede ska erhålla validerad smärtskattning. 

Alla dödsfall ska registreras i Svenska Palliativregistret. 

Alla läkemedelsgenomgångar ska genomföras enligt effektiv och säker läkemedelsanvändning i 

Värmland. 

Erbjuda informationsmöten i hälsofrämjande syfte till de personer som under året fyller 80 år och 

till de som har trygghetslarm som enda insats. 

Utbildning av hygienombud ska genomföras i samverkan med smittskyddsenheten inom regionen. 

Granskning av läkemedelsförråd ska genomföras av farmaceut. 

Samverkan med Region Värmland sker genom de olika arbetsgrupperna inom Nya Perspektiv. 

Eftersom organisationen inom Nya Perspektiv har förändrats så finns inga tydligt utpekade 

målsättningar för 2020. 
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Kvalitetsberättelse 2019 
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sammanhållen kvalitetsberättelse av vilken det bör framgå 

• Hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående 
kalenderår 

• Vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens 
kvalitet 

• Vilka resultat som har uppnåtts 
 

Verksamhetscheferna har upprättat kvalitetsberättelse för respektive 
verksamhet som sammanställts i ett gemensamt dokument för 
socialförvaltningen. Området hälso- och sjukvård behandlas i 
patientsäkerhetsberättelse 2019. 
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Inledning 
Socialnämnden ansvarar i huvudsak för beslut och insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvård (HSL). Socialnämnden 
ska för dessa delar ha ett kvalitets- och ledningssystem som överensstämmer med Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) och nämnden ska systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Nämnden ska efter varje år upprätta en sammanhållen 
kvalitetsberättelse, med en beskrivning av hur kvalitetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder 
som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts. Kvalitetsberättelsen bör hållas tillgänglig för den som 
önskar ta del av den och ska tillgodose informationsbehovet för externa intressenter. Lagrummet 
HSL beskrivs i dokumentet Patientsäkerhetsberättelse. 
Socialförvaltningen i Filipstads kommun har upprättat ett kvalitets- och ledningssystem för att 
aktivt kunna förbättra och säkra insatser av god kvalitet till de invånare som är i behov av 
kommunal vård, omsorg och stöd. Genom att arbeta strukturerat och systematiskt med att följa upp 
och utvärdera verksamheten kan vi identifiera förbättringsområden och/eller visa på att 
förvaltningen har uppnått god kvalitet i de insatser som ges till invånarna. Syftet med kvalitets- och 
ledningssystemet är att kunna mäta och utvärdera kvaliteten i verksamheterna. 
Ett stort fokus för socialförvaltningen inför 2020 är att fortsätta att utveckla kvalitetsarbetet inom 
nämndens samtliga verksamhetsområden. I januari genomförs en ledarutbildning med fokus på 
kvalitetsutveckling. Förvaltningen behöver utveckla användandet av kvalitets- och ledningssystemet 
ute i verksamheterna. Idag används ledningssystemet främst som ett processbibliotek av 
verksamheterna vilket endast är en del av vad systemet möjliggör och är till för. Under 2020 sker ett 
intensifierat arbete med att kartlägga och initiera samverkansformer inom förvaltningen, inom 
kommunen men också med andra kommuner, regionen och tvärsektoriell verksamhet. 
Förvaltningen ser behov av att hitta nya metoder och arbetssätt för att klara uppdraget framöver. 
Det pågår en omställning av vården i Sverige där en förflyttning från slutenvården är på väg att ske 
ut till en första linjens vård. Socialförvaltningen kommer i allra högsta grad att behöva förbereda sig 
och planera för vad det kommer att innebära. 
Hösten 2020 ska kommunens nya demensboende stå inflyttningsklart. Under våren sker planering 
av inflyttningslogistik, rekrytering, inventarier, utbildning med mera. Parallellt med det arbetet 
pågår en översyn av Älvkullens särskilda boende samt gruppbostäder LSS. 
En hälsoresa mot en välmående kommun (Vision 2030) är startad. Delmål på den resan är att 
kostnader för ekonomiskt bistånd ska halveras till 2025 samt att antalet placerade barn ska halveras. 
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Vård och omsorg 

Inledning vård och omsorg 

Inom Vård och omsorg finns en övergripande verksamhetsplan för samtliga områden. Syftet med en 
verksamhetsplan är att skapa ett redskap för att utveckla och styra verksamheten samt att säkerställa 
kvalitén på verksamheterna. Varje verksamhet har därefter upprättat en egen verksamhetsplan som 
beskriver verksamheten mer i detalj. En verksamhetsplan skall ses som ett informationsdokument 
och ett styrdokument för den personal som arbetar inom Vård och omsorgens olika verksamheter. 
Hemtjänstens budgetbehov för 2019 var lagd utifrån modell för ekonomistyrning ” uppdrag och 
åtagande”. Detta innebär att en fördelning av hemtjänstens totala budget för 2019 blev baserad på 
de beviljade SoL och HsL timmar som var bedömda under 2018. Alla hemtjänstområden fick då 
samma timpris per bedömd timme. Därutöver tillkom budget för kringtiden som i snitt var 36 %, 
men kunde variera från område till område. Redovisningen för 2019 visar att den totala snittiden 
blev 38 %. 
Hemtjänstens planerare fick möjlighet att åka till Stockholm på de årliga ”Äldreomsorgsdagarna” 
med föreläsningar, mässa samt övernattning i två dagar. Årets tema 2019 var ” Hållbar omsorg " 
Under hösten deltog 10 undersköterskor från hemtjänst och särskilt boende på konferensen 
"Utbildningsdag för undersköterskor" i Örebro. 
Inom Vård och omsorg har ett utvecklingsarbete genomförts inom demensboendena för att 
säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs utifrån de nationella riktlinjerna för 
demensvården vad gäller att arbeta med en personcentrerad vård. Samtlig omvårdnadspersonal 
gruppledare, ansvarig sjuksköterska och TÖS har deltagit i utvecklingsarbetet. 
Inom området välfärdsteknik så pågår arbetet med möjligheterna för att fler brukare väljer 
trygghetskamera som alternativ vid behov av nattillsyn. 
  

Egenkontroll 

En internkontroll för 2019 pågår och redovisas till socialnämnden i ett särskilt ärende. I 
internkontrollen granskas bland annat följande områden: 

• verksamhetsuppföljning av kvalitet och mål 
• ekonomisk uppföljning 
• granskning av arbetsmiljöarbetet 
• granskning av IT-säkerhet (loggranskning i verksamhetssystemet procapita) 
• ärendegranskning 
• rapport om avvikelser SoL och LSS 

Brukarenkät 

Under 2019 gjordes det två brukarenkät inom Vård och omsorg , Socialstyrelsens undersökning 
”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”? samt Socialförvaltningens egna kvalitetsundersökning till 
brukare inom vård och omsorg. 
Socialstyrelsens enkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” ger även i år höga procentsatser. 
Svaren inom parentes avser mätning gjord 2018 då undersökningen görs årligen. 
Svarsfrekvensen för särskilda boende var 42,4 % (38,7 %) och för hemtjänsten 49,3 % (54,9 % ). 
När det gäller bemötande svarar 94 % (95 %) inom särskilda boenden och 96 % (97 %) inom 
hemtjänsten att de upplever att de får ett bra bemötande av personalen. 
Brukarna har även här ett stort förtroende för personalen på särskilda boenden 82 % (82%) och 
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91 % (94 % ) inom hemtjänsten. 
På frågan om man sammantaget är nöjd med hemtjänst respektive äldreboende så anser 91 % (90 
%) att de är nöjda med sin hemtjänst och 73 % (75 %) är nöjda med sitt äldreboende. 
  

F20 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 

Årtal Mycket nöjd/ ganska 
nöjd 

Varken nöjd eller 
missnöjd 

Ganska missnöjd/ 
Mycket missnöjd 

Totalt 

2014 91% 8% 1% 100% 

2015 90% 8% 1% 100% 

2016 88% 8% 3% 99% 

2017 89% 10% 1% 100% 

2018 91 % 9% 0% 100 % 

  
  
  
  
  
  

F24 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? 

Årtal Mycket nöjd/ganska 
nöjd 

Varken nöjd eller 
missnöjd 

Ganska missnöjd/ 
Mycket missnöjd 

Totalt 

2014 74% 21% 5% 100% 

2015 81% 12% 7% 100% 

2016 83% 13% 5% 100% 

2017 78% 16% 5% 101% 

2018 75 % 18 % 7 % 100 % 

2019 73 % 17 % 10 % 100 % 

Källa: Socialstyrelsens resultat "Vad tycker äldre om äldreomsorgen, Filipstad 2018" 

De frågor där värden ökat eller minskat  mest inom särskilda boende i förhållande till förra 
årets resultat är:  
Kan påverka vid vilka tider man får hjälp, där har en ökning skett från 56 % till 58 %. 
Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet där har en minskning skett från 60 % till 
38 %. 
Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar där har en minskning skett från 42 % till 
29 %. 

Inom hemtjänsten där värden ökat eller minskat mest är: 
Handläggarbeslutet är anpassat efter den äldre behov där har en ökning skett från 66 % till 75 %. 
Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar där har en ökning skett från 56  % till 62 % 
vilket är positivt. 
Personalen kommer på avtalad tid där har en minskning skett från 88 % till 82 %. 
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Kvalitetsundersökning brukare vård och omsorg 2019 
Svaren inom parentes avser mätning gjord 2017 då undersökningen görs vartannat år. 
Svarsfrekvensen för särskilda boende var 41,9 % (38 % ) och för hemtjänsten 50 %  (51 %). 
De omdömen som lämnats inom Socialförvaltningens egen enkät ligger värdena högt eller till och 
med mycket högt inom vård och omsorg. Total värderas verksamheten särskilda boenden till 5,1 
(4,8) och inom hemtjänsten 4,7 (4,6) av en 6-gradig skala. 

Inom hemtjänsten där värden ökat eller minskat mest är: 
Jag är med och planerar hemtjänstinsatserna har ökat från 3,90 till 4,29 
Hemtjänstpersonalen har tillräckligt med tid för att lyssna på mig har ökat från 4,42 till 4,66 
Jag får meddelande om hemtjänstpersonalen inte kommer på överenskommen tid har minskat från 
3,90 till 3,52. 
Jag tycker att ny personal är tillräckligt väl insatt i sina arbetsuppgifter har minskat 4,18 till 3,92. 
  

Inom särskilda boende där värden ökat eller minskat mest är: 
Jag har fått tillräcklig information om kommunens vård och omsorg har ökat från 3,95 till 4,62 
Jag får bestämma själv när jag skall gå och lägga mig har ökat från 4,56 till 5,31. 
Boendet ger mig möjlighet att delta i gemenskap med andra har minskat från 4,97 till 4,94 
Boendet ger mig möjlighet att aktivera mig har minskat från 4,06 till 3,63. 
Sammanfattningsvis kan man se att svaren på båda undersökningarna inom särskilda boende ger 
höga resultat när det gäller förtroende för personalen och att man kan påverka när man vill ha 
hjälpen utförd. De låga värdena är kring aktivering. Inom hemtjänsten är det höga resultat i båda 
undersökningarna när det gäller att personalen har tillräckligt med tid både för att lyssna och utföra 
insatserna. De låga värdena ges på om personalen kommer på överenskommen tid eller ej. 
  

Tillsyn och granskningar 

  
Inspektionen för vård och omsorg har genomfört en revision på en slumpvis utvald brukare. 
Undersökningen följde processen från ansökan till och med verkställighetsprocessen. Inspektionen 
för vård och omsorg IVO meddelar i sitt beslut att inga brister uppmärksammats inom det område 
som tillsynen omfatta och avslutar därför ärendet. 

Avvikelser 

2.5 Avvikelser 

Lex Sarah 
SOSFS 2011:9 5 kap. 4 § p 2 och 3 
Enligt socialförvaltningens rutin för rapportering enligt Lex Sarah i Filipstads kommun ansvarar 
respektive chef för att information ges både muntligt och skriftligt i samband med att en person 
börjar en anställning, ett uppdrag eller en praktikperiod. Chefen ansvarar sedan för att information 
ges fortlöpande, både muntligt och skriftligt, dock minst en gång per år. 
Under året har man inom Vård och omsorg upprättat totalt fem rapporter enligt Lex Sarah varav 3 
är inom hemtjänsten, en på Eklunden och en på särskilt boende. 
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Av dessa bedömdes ingen vara av så allvarlig art att händelserna anmäldes till IVO. 
Lex Sarah rapporterna resulterade i upprättande av nya rutiner, förtydligande av instruktioner och 
ansvar samt genomgång av image och förhållningsätt för omvårdnadspersonalen. 

Klagomålshantering 
Inom Vård och omsorgens verksamheter inkom det under 2019 inget klagomål via 
klagomålshanteringen. 

Framtid 

SKL och Kommunal har kommit överens centralt om att heltid ska bli norm. Kommunstyrelsen i 
Filipstads kommun har antagit en handlingsplan för rätt till heltid. Förvaltningens uppdrag är att ta 
fram modeller, metoder och kostnader för att förverkliga heltidsanställning inom Kommunals 
avtalsområde, med start inom vård och omsorg samt funktionsstöd. 
Under 2020 kommer verksamheten påbörja implementeringen av IBIC. 
Processen för inköp av nytt verksamhetssystem är pågående. 
Inom hemtjänsten och de särskilda boendena ska man arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt 
vilket innebär att se och ta tillvara på de äldres egna resurser och möjligheter. Det är viktigt att man 
som personal har ett stödjande förhållningsätt och uppmuntrar individen till en egen problemlösning 
och eget handlade. ÄBIC/IBIC modellen syftar till att handläggningen och stödet till den äldre ska 
utredas och ges utifrån den äldres behov. Detta för att öka kvalitén inom vården och omsorgen. 
Filipstads kommun har tillsammans med Riksbyggen bildat en kooperativ hyresrättsförening. Ett 
nytt vård och omsorgsboende med 40 lägenheter med inriktning mot demens kommer att vara 
inflyttningsklart oktober/november 2020. Det nya demensboendet heter Fridensborg. 
Under våren sker planering av inflyttningslogistik, rekrytering, inventarier, utbildning med mera. 
Parallellt med det arbetet pågår en översyn av Älvkullens särskilda boende. 
Kvalitets- och ledningssystemet är ett ständigt pågående arbete som verksamheten bör prioritera. 
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Biståndsbedömning SoL/LSS  

Inledning Biståndsbedömning SoL/LSS 

Verksamheten Biståndsbedömning inom vård och omsorg samt LSS omfattar 6 st. handläggare som 
utreder och beslutar om insatser jml. SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade). Brukarna är företrädesvis äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning (fysisk och/eller psykisk). Insatser för barn förekommer företrädesvis inom 
LSS, men även i enstaka fall inom SoL. Verksamheten har en verksamhetsplan i enlighet med den 
målstyrningsmodell som socialförvaltningen arbetar utifrån. 
Under 2019 fattade biståndsbedömarna 1 215 st. beslut jml. SoL. Inom LSS fattades 96 st. beslut. 
Handläggarna har bedrivit information och uppsökande verksamhet genom att deltaga vid 
informationstillfälle för kommunens 80-åringar under hösten 2019. 
Verksamheten har provat att handlägga vissa ärenden utifrån IBIC (individens behov i centrum) 
under året. 
Kompetensutveckling har skett inom följande områden under året: 
Utbildning om förvärvad hjärnskada, Nätverksträffar LSS, Suicidprevention, LSS-dagen, 
Utbildningsdag om funktionsrätt och funktionshinderspolitik, LSS-inspirationskonferens FoU, kurs 
i ”Beroendeproblematik hos äldre”, Utbildning JP-net, nätverksträffar biståndsbedömning, KBT 
grundkurs för 1 st. handläggare. 
Verksamheten har fortsatt arbetet med att utveckla individuella målformuleringar i utredningar samt 
infört tätare uppföljning av fattade beslut. Biståndsbedömarna fattar större omfattning beslut utan 
tidsbegränsning i enlighet med gällande rekommendation. Vid uppföljningstillfället följs 
individuella mål upp samt en kontroll att en genomförandeplanen är upprättad. 
Verksamheten har fortsatt att anpassa arbetssätt för att möta nya lagen om samverkan vid 
utskrivning från slutenvården. Lagen har medfört en ökad belastning för verksamheten. 
Förändringsarbetet har dock inte medfört någon försämring för den enskilde i samband med 
hemtagning från slutenvården. 
▲ 

Egenkontroll 

En internkontroll för 2019 pågår och redovisas till socialnämnden i ett särskilt ärende. I 
internkontrollen granskas bland annat följande områden: 

• verksamhetsuppföljning av kvalitet och mål 
• ekonomisk uppföljning 
• granskning av arbetsmiljöarbetet 
• granskning av IT-säkerhet (loggranskning i verksamhetssystemet procapita) 
• ärendegranskning 
• rapport om avvikelser SoL och LSS 

Nationellt undersöker Socialstyrelsen vad äldre tycker om äldreomsorgen. Socialstyrelsen skickar ut 
enkäter till samtliga invånare som har hjälp i hemmet eller bor på särskilt boende. 2019 svarade 113 
personer i Filipstads kommun på socialstyrelsens enkät, vilket är en minskning från tidigare år. En 
av frågeställningarna i enkäter var: Är handläggarens beslut är anpassat efter dina behov? Svaret 
blev enligt följande: 

F5 Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov? 

Årtal Ja Delvis Nej Totalt 

2016 70% 26% 5% 101% 
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F5 Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov? 

2017 67% 29% 4% 100% 

2018 66% 33% 1% 100% 

2019 75% 23% 2% 100% 

Källa: Socialstyrelsens resultat "Vad tycker äldre om äldreomsorgen, Filipstad 2019" 
Noteras bör att vid beslutsfattandet prövas om behovet kan tillgodoses på annat sätt eller om 
insatsen är utöver rättspraxis för skälig levnadsnivå enligt SoL. Det förekommer att handläggaren 
fattar delavslag på sökta insatser. 

Tillsyn och granskning 

Inspektionen för vård och omsorg har genomfört en revision på slumpvis utvald brukare. 
Undersökningen följde processen från ansökan till och med verkställighetsprocessen. Svar från 
revisionen väntas under första kvartalet 2020. 

Avvikelser 

Verksamheten har inte haft rapporter om missförhållande eller risk för missförhållande (lex Sarah) 
eller annan avvikelse under 2019. 

Framtid 

Under 2020 kommer verksamheten är inrikta sig på införandet av handläggning enligt IBIC. 
Processen för inköp av nytt verksamhetssystem är pågående. Verksamheten behöver även 
ytterligare se över utskrivningsprocessen från slutenvården för att bli mera effektiv, arbetet sker 
gemensamt i förvaltningens ledningsgrupp. 
Handläggarna har en utmaning i att utreda ansökan om bistånd från gruppen utrikesfödda samt 
personer med demenssjukdom. Verksamheten ser att det finns ett fortsatt behov av 
kompetenshöjning. 
Kvalitets- och ledningssystemet är ett ständigt pågående arbete som verksamheten bör prioritera. 
  



Socialförvaltningen, Kvalitetsberättelse 2019 10(14) 

Individ och familjeomsorgen- vuxna, ekonomiskt bistånd, barn och 
unga, våld i nära relationer 

Inledning IFO 

Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) handläggs ekonomiskt bistånd, bostadssociala kontrakt, 
dödsbon där dödsbodelägare saknas, budget- och skuldfrågor, konsumentrådgivning, 
missbruksvård, familjerätt samt barn- och ungdomsvård. Totalt finns 35 medarbetare (handläggare, 
administration, öppenvård och konsumentsekreterare) samt 2 IFO-chefer anställda. IFO handlägger 
ärenden främst utifrån socialtjänstlagen (SoL), föräldrabalken (FB), lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

Barn och unga 
Under 2018 genomfördes en hel del utvecklingsarbete inom verksamheten. Under 2019 har arbetet 
fortgått samt utvecklats. Bland annat så har SKL-projektet Förbättrad dokumentation slutförts och 
implementering i verksamheten fortgår. 
Socialstyrelsen har beviljat medel för att kommunen under tre år ska kunna arbeta med barn och 
ungas psykiska hälsa. De beviljade medlen används för att finansiera en kuratorstjänst på 
Familjecentralen i ett projekt som bygger på Rinkebymodellen. Rinkebymodellen innebär förstärkta 
hembesök hos nyblivna föräldrar. Projektet kom igång under våren och fortsätter att utvecklas under 
hösten. 
Verksamheten har påbörjat ett arbete tillsammans med handläggare vuxen samt ekonomiskt bistånd 
att titta på en organisation med mer gemensam process för myndighetsutövningen med början i 
aktualisering i ett gemensamt mottag. 
Antalet placerade barn har under året legat oförändrat till antal mot föregående år. 

Missbruksvård 
2018 startade kommunens eget stödboende upp. Verksamheten har visat sig fortsatt vara en bra 
insats för många av verksamhetens klienter. Behandlingsplaceringar har kunnat kortats ner och 
ibland undvikits samt så har klienter där det funnits en viss oro, kunnat bo på stödboendet under en 
period. Antalet ärenden ökar inom verksamheten och det är i många fall komplicerade ärenden med 
tung missbruksproblematik. 
Handläggare har under året genomgått utbildning med inriktning handläggning av ärenden LVM. 
Ett internt utvecklingsarbete pågår gemensamt med ekonomiskt bistånd och barn och unga där en 
gemensamt mottag ska säkerställa att bättre möta behov vid nya ärenden. 
Antalet ärenden med insatser hos öppenvården har under året ökat vilket också medfört att externa 
placeringar till viss del kunnat undvikas. 

Ekonomiskt bistånd 
Filipstad är en av de kommuner i Sverige som har flest antal barn som lever i familjer som uppbär 
ekonomiskt bistånd. Till detta kommer att Filipstad är en av de kommuner i landet där flest barn 
lever i överskuldsatthet. Utifrån detta har man politiskt i kommunen beslutat att prioritera området 
barnfattigdom från och med 2019. Uppdraget är att ta fram en handlingsplan/policy för att minska 
antalet familjer som lever i ekonomisk utsatthet. 
Riksnormen inför 2019 höjdes med normalnivå dvs 2%. 
Våren 2018 påbörjades ett SKL-projekt på tre år där Filipstad är med tillsammans med 25 andra 
kommuner. Projektet är till för att hitta vägar för att bryta långvarigt bidragsberoende. Under 2019 
har projektet fortskridit för att hitta gemensamma processer mellan ekonomigruppen och AIE. 
Inom verksamheten hanteras ärenden som rör våld i nära relation. Från hösten 2019 pågår ett arbete 
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att tydliggöra handläggningsprocessen kring detta område  för att skapa en rättssäkerhet i 
handläggningen. 
  

Egenkontroll 

En internkontroll för 2019 pågår och redovisas till socialnämnden i ett särskilt ärende. I 
internkontrollen granskas bland annat följande områden: 
* verksamhetsuppföljning av kvalitet och mål 
* ekonomisk uppföljning 
* granskning av arbetsmiljöarbetet 
* granskning av IT-säkerhet (loggranskning i verksamhetssystemet procapita) 
* ärendegranskning 

Tillsyn och granskning 

Tillsyn har genomförts av IVO under 2019 som uppföljning på tidigare tillsyn för vuxen missbruk 
och barn- och unga. IVOs syfte med 2019 års tillsyn är att säkerställa att de åtgärder som nämnden 
redovisade vid tidigare tillsyn, genomfört och implementerats i verksamheten. Resultat av detta är 
inte återredovisat till förvaltningen. 

Avvikelser 

1 avvikelse som ledde till lex Sarah. I övrigt har verksamheten rapporterat in 43 avvikelser (15 ej 
utredda och klara i skrivande stund). Av de som är utredda och klara bedöms inte något av det 
rapporterade som en avvikelse då det finns rutiner och processer. Inget barn bedöms heller vara 
utsatt för missförhållande eller risk för missförhållande. I de flesta rapporter framgår det att 
handläggaren har missat någon del av processen men att det i sig inte har påverkat den enskilde. 
3 klagomål har inkommit och granskats, åtgärder har vidtagits genom översyn av befintliga 
processer. Klagomålen har varit inom Barn och unga. 

Framtid 

När det gäller framtid så pågår en översyn av vilka boendeprocesser som ska finnas. utöver det 
pågår även en diskussion i länet tillsammans med Värmlands läns vårdförbund och 
Beroendecentrum om uppstart av ett eget behandlingshem. 
AIE och IFO håller på att arbeta fram en ny gemensam process för att kunna få fler människor i 
egen försörjning. SKL-projektet fortsätter till 2021. 
Barn och unga ska under året fortsatt delta i ett projekt som heter SAVE och genomförs inom ramen 
för SKL:s kvinnofridssatsning år 2018 -2020. Det övergripande syftet är att utveckla och pröva en 
länsgemensam struktur för kunskapsutveckling inom sociala barn-och ungdomsvården, med särskilt 
fokus på identifierad problematik och utformning av insatser i ärenden som rör våld i nära 
relationer. 
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Funktionsstöd 

Inledning Funktionsstöd 

Verksamheten Funktionsstöd sysselsätter 116 medarbetare och ett hundratal uppdragstagare som 
verkställer beslut jml. LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), LASS (lagen om 
assistansersättning) samt SoL (socialtjänstlagen). Insatserna som verkställs är: Personlig assistans, 
Ledsagarservice, Kontaktperson, Avlösarservice i hemmet, Korttidsvistelse utanför hemmet, 
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, Boende i familjehem, Bostad för unga, Bostad för vuxna 
samt Daglig verksamhet. Verksamheten verkställer även insatsen kontaktperson SoL 
(socialtjänstlagen) samt insatser inom kommunal psykiatri. Verksamheterna har en verksamhetsplan 
i enlighet med den målstyrningsmodell som socialförvaltningen arbetar utifrån. 
Utbildningsinsatser 2019: Samtliga medarbetare inom den kommunala psykiatrin har genomgått en 
grundkurs i KBT (kognitiv beteendeterapi) under hösten 2019 för att utveckla bemötandet av 
personer med psykisk ohälsa. Psykiatripersonal har även deltagit i den regionala satsningen med 
utbildning i suicidprevention. Medarbetare inom verksamheten personlig assistans har deltagit i 
utbildningsdag om förvärvad hjärnskada. Gruppledare har deltagit vid nätverksträffar i länet. 
Ledningspersonalen inom funktionsstöd deltog vid LSS-dagarna i Stockholm. 
Verksamhetschefen för Funktionsstöd deltar i det regionala arbetet utifrån Nya Perspektiv 
(Vuxenlivet) samt i ledningsgrupp för Personligt ombud, Värmland. 
Verksamheten planerar att bygga ut möjlighet till digital dokumentation för personliga assistenter. 
Fem assistansteam har utrustats med kommunlicens och bärbar dator och har på så vis numera 
tillgång till verksamhetssystem, personalsystem, intranät och epost. Fem assistansteam återstår och 
målsättningen är att kunna slutföra projektet under 2020. 
  
  

Egenkontroll 

En internkontroll för 2019 pågår och redovisas till socialnämnden i ett särskilt ärende. I 
internkontrollen granskas bland annat följande områden: 

• privata medel 
• genomförandeplaner 
• kontaktpersonal 
• verksamhetsuppföljning av kvalitet och mål 
• ekonomisk uppföljning 
• granskning av arbetsmiljöarbete 
• rapport om avvikelser 

Verksamheten Funktionsstöd har svarat på den nationella enkäten: Öppna jämförelser 2019 Stöd till 
personer med funktionsnedsättning enligt LSS. Resultatet för Filipstad visar ett förbättrat resultat 
mot 2018, men bland annat saknar verksamheterna fortfarande vissa rutiner för intern samordning i 
enskilda ärenden, en brist som delas med flertalet kommuner i Sverige. 
Funktionsstöd har även ingått i den nationella enhetsundersökningen för LSS 2019 som är en 
undersökning där bostäder med särskild service (vuxna) och dagliga verksamheter besvarar frågor 
om sina verksamheter. Resultatet är något förbättrat sedan 2018 
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Tillsyn och granskning 

Inga tillsyner och granskningar är genomförda inom Funktionsstöd 2019. 

Avvikelser 

Två avvikelser i form av rapport Lex Sarah har inkommit under 2019, ingen av rapporterna har lett 
till vidare anmälan till IVO. Ett klagomål har inkommit som handlagts enligt kommunens gällande 
rutiner. 
  

Framtid 

Funktionsstöd står sannolikt inför stora förändringar, den statliga processen med ett nytt lagförslag 
för LSS står dock stilla och det är idag oklart när i tiden en förändring kan ske.  I den ursprungliga 
utredningen föreslås ett statligt övertagande av beslut om insatsen personlig asstistans, kommunen 
kommer dock att fortfarande vara ett alternativ som utförare. Rätten till assistans föreslås gälla från 
16 års ålder. Nya insatser insatser föreslås läggas in i LSS: "Stöd till barn och deras familjer", 
"Förebyggande pedagogiskt" stöd samt "Personlig service, boendestöd".  Socialförvaltningen följer 
debatt och beslutsprocess noga. 
Funktionsstöd har intentionen att kunna införa och arbeta utifrån Individens behov i centrum (IBIC) 
under 2020. Det särskilt prioriterade målet att utreda framtida behovet av boendeplatser inom LSS 
ska fortgå, även om processen med den nya lagen står stilla. Socialförvaltningen erbjuder samtliga 
medarbetare inom funktionsstöd en dramatiserad föreläsning om bemötande under våren 2020. 
Inom daglig verksamhet LSS har funktionsstöd fått möjlighet att, under 2020, prova en ny 
verksamhet i form av butik/loppis på Drottninggatan 3 i Filipstad. Provperioden kan ske inom 
ekonomisk ram och målet är att verksamheten ska kunna bära sin egna hyreskostnader på sikt. 
Projektet att ge personliga assistenter digital tillgång till personalsystem fortgår och beräknas kunna 
slutföras under första halvåret 2020. 
Det regionala arbetet utifrån nya perspektiv vuxenlivet kommer att fortgå under 2020. 
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Bostadsanpassning 
Kommunen lämnar bidrag för vissa åtgärder som behövs för att personer med funktionedsättning 
ska kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt sätt. Lagen om bostadsanpassningsbidrag har 
till ändamål att ge människor med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i ett 
eget boende. Kommunen svarar för att bidrag lämnas till anpassning av bostäder enligt 
bestämmelserna i lagen. 
0,5 tjänst handläggare ansvarar för handläggning av bostadsanpassningsansökningarna. 
43 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag har inkommit under 2019. 25 ärenden har prövats och 
beslutats inom 4 månader. 11 ärenden har, av varierande orsaker, fått vänta längre än 4 månader på 
att få ansökningen prövad. 
10 ärenden som inkom 2018 har beslutats under 2019. 
5 ärenden har beslutats i Socialnämndens individutskott, varav 3 beslutades inom fyra månader och 
2 efter fyra månader. 
6 ärenden har avslagits, ett av dessa är överklagat till Förvaltningsrätten. 
Två ärenden är vilande eftersom sökande inte inkommit med begärda kompletteringar. 
6 ärenden som inkom under året har inte påbörjats. 
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Målsättning (gamla 
"Förvaltning") 

Enhet Aktivitet Status Ansvarig Anmärkning 

Socialförvaltningen 
 
 

Socialförvaltningen EFOS 
Avslutad 

Ulla 
Kjellemar 

 

Socialförvaltningen Mobil dokumentation 
för specialister Avslutad 

Katarina 
Hammargren, 
Ulla 
Kjellemar 

 

Socialförvaltningen Mobil dokumentation 
för 
omvårdnadspersonal 

Försenad 
Katarina 
Hammargren, 
Ulla 
Kjellemar 

Inväntar nytt verksamhetssystem 

Socialförvaltningen Tillsyn via kamera 
Pågående 

Ulla 
Kjellemar, 
Eva-Lena 
Svensson 

 

Socialförvaltningen Digital signering 
Avslutad 

Ulla 
Kjellemar 

 

Socialförvaltningen Digitala 
trygghetslarm Avslutad 

Ulla 
Kjellemar, 
Eva-Lena 
Svensson 

 

Socialförvaltningen Digital 
tidsredovisning för 
personliga 
assistenter 

Försenad 
Katarina 
Hammargren 

Inväntar nytt verksamhetssystem 

Socialförvaltningen Wifi i boende vård 
och omsorg samt 
funktionsstöd 

Avslutad 
Katarina 
Hammargren, 
Eva-Lena 
Svensson 

 



Målsättning (gamla 
"Förvaltning") 

Enhet Aktivitet Status Ansvarig Anmärkning 

Socialförvaltningen Utrustning för 
distansmöten och 
webbutbildningar 

Avslutad 
Katarina 
Hammargren, 
Ulla 
Kjellemar 

 

Socialförvaltningen Läkemedelsfördelare 
Avslutad 

Ulla 
Kjellemar 

 

Socialförvaltningen E-tjänster 
Pågående 

Åsa 
Andersson, 
Ulla 
Kjellemar 

 

Socialförvaltningen Konkurrensutsättning 
av 
verksamhetssystem 
(fn Procapita) 

Pågående 
med 
avvikelse 

Åsa 
Andersson, 
Katarina 
Hammargren, 
Ulla 
Kjellemar, 
Eva-Lena 
Svensson 

Beräknas slutföras 2020 

Socialförvaltningen Digitalt kvalitets- och 
ledningssystem Pågående 

Åsa 
Andersson 

 

Socialförvaltningen Mobila trygghetslarm 
Godkänd 
/ Ej 
påbörjad 

Ulla 
Kjellemar, 
Eva-Lena 
Svensson 

 

Hälso- och 
sjukvård 

Sambi – samverkan 
för säkrare e-hälsa Avslutad 

Ulla 
Kjellemar 
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       §                                                                Dnr 2020/21 
 

Kvalitetsundersökning 2019 
Enligt kvalitetsmålen i Socialnämndens verksamhetsplan så ska 
kvaliteten i verksamheten mätas vartannat år via en 
enkätundersökning till brukare. Kvalitetsundersökningen av 
hemtjänsten, hemsjukvården, särskilt boende, LSS och 
kommunrehabiliteringen genomfördes vid olika tidpunkter under 
2019. 
  
Resultatet har sammanställts och analyserats i en rapport av en 
extern konsult. Den totala svarsfrekvensen är 49 % (46 % 2017) och 
svaren påvisar att det finns en stor nöjdhet hos brukarna i alla 
verksamheter.  
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Kvalitetsundersökning 2019 
 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden  
att ta del av kvalitetsundersökningen 
 
Beslutsunderlag  
Kvalitetsundersökning 2019 
 
Ärendet 
Enligt kvalitetsmålen i Socialnämndens verksamhetsplan så ska 
kvaliteten i verksamheten mätas vartannat år via en 
enkätundersökning till brukare. Kvalitetsundersökningen av 
hemtjänsten, hemsjukvården, särskilt boende, LSS och 
kommunrehabiliteringen genomfördes vid olika tidpunkter under 
2019. 
  
Resultatet har sammanställts och analyserats i en rapport av en 
extern konsult. Den totala svarsfrekvensen är 49 % (46 % 2017) och 
svaren påvisar att det finns en stor nöjdhet hos brukarna i alla 
verksamheter.  
 
 
 
 
 
Åsa Andersson          Eva-Lena Svensson   
Förvaltningschef          Verksamhetschef ÄO 
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Verksamhetschef Hälso – sjukvård         Verksamhetschef LSS 
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INLEDNING - BESKRIVNING 

Undersökningen omfattar följande avsnitt av Filipstads kommuns verksamhet inom 
Socialförvaltningen: 

 Vård och omsorg
Särskilt boende 
Hemtjänst 

 Hemsjukvård
 Funktionsstöd

Ledsagare 
Personlig assistans 
Gruppboende 

 Kommunrehabilitering

Undersökningen är genomförd som en enkätundersökning. De brukare, som om-
fattas av undersökningen, har fått ta ställning till ett antal påståenden/frågor om 
ovanstående verksamheter och har gjort en bedömning av resp. påstående/fråga. 

Varje enkät har inledningsvis några statusfrågor t ex. kön, ålder, kategori(vårdtagare/ 
anhörig), boendesituation.  

Påståendena besvaras på en sex(6)-gradig skala för Hemtjänst, Hemsjukvård, 
Särskilt boende och Kommunrehabilitering med stämmer inte alls som lägsta värde 
och stämmer precis som högsta värde. Alla påståenden är formulerade positivt. Detta 
innebär att värderingen stämmer precis betyder högsta möjliga värde och stämmer 
inte alls ger lägsta möjliga värde. För Funktionsstödsenkäterna används en fyr(4)-
gradig skala för att begränsa antalet alternativ och göra alternativen tydligare och 
lättare att besvara.  

Redovisningen består i huvudsak av tre rapporttyper: 

Ackumulerad rapport , som redovisar enbart de värderande frågorna. Här redovisas 
den genomsnittliga värderingen, som de tillfrågade personerna har gjort. Värdet 
ligger i intervallet 1 – 6 (1 - 4 för Funktionsstöd).  

Graf/diagram baserat på Ackumulerad rapport, som redovisar enbart de 
värderande frågorna. Diagrammen är i huvudsak stapeldiagram med liggande 
staplar. 

Detaljrapport per protokoll (enkät), som redovisar svaren på resp. fråga/påstående. 
Två rader för varje, dels antal svarande (övre raden) dels procentuell fördelning per 
svarsalternativ (nedre raden).  En del diagram är framtagna baserat på denna rapport 
För enkäten Kommunrehab t ex. redovisas vissa frekvenser grafiskt för de olika 
frågorna enligt ”Detaljrapport per protokoll”. Av redovisningstekniska skäl är några 
frågor i Kommunrehabilitering uppdelade i delfrågor.  
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SAMMANFATTNING ALLMÄNT 

Generellt ligger de värdeomdömen, som avgivits i enkäterna även för år 2019 högt 
eller mycket högt och en aning högre än 2017. Genomsnitten ligger på  4,7 – 5,1 för 
Vård och omsorg och på 5,1 för Kommunrehabilitering på den 6-gradiga skalan.  
För Funktionsstöd på den 4-gradiga skalan är Ledsagare 3,8 (3,3), Personlig 
assistans 3,5 (3,5) och Gruppbostad 3,8 (3,8). Siffror inom parentes avser 
föregående mätning 2017. Nivåförändringarna är mycket små för funktionsstöd. 
Observera också att grupperna är små.   

För Särskilt boende är värdeomdömet generellt högt. Lägsta värde är 3,6 ” Boendet 
ger mig stora möjligheter att aktivera mig själv”. Högsta värde är 5,7 för ”Jag känner 
förtroende för "min" vårdpersonal”.  

Hemtjänstbrukarna är liksom tidigare nöjda eller mycket nöjda med den service och 
vård som ges. Lägsta värde 3,1 (3,1) för ”Det är samma hemtjänstpersonal som 
kommer till mig”. Värdet är markant lägre än öviga värdeomdömen och har varit så 
under ett antal år. Högsta värde 5,4 (5,4) för ”Hemtjänstpersonalen respekterar mig 
som person”.  De allra flesta, som har svarat med kommentarer, har angett att de vill 
ha kvar sitt nuvarande boende, vilket innebär att man har träffat rätt i fördelningen av 
boende- och serviceform. Man kan med ganska stor säkerhet anse att vård och 
service är säkrad på en kvalitetsnivå, som väl överensstämmer med de 
förväntningar, som brukarna har på den bland de som har svarat.  

Brukarna av hemsjukvård nöjda eller mycket nöjda med den vård som ges. Lägsta 
värde 3,9 (4,1) för ”Jag får meddelande om hemsjukvården ej kommer på 
överenskommen tid” och högsta värde 5,5 (5,3) för respekt och bemötande. De allra 
flesta är nöjda eller mycket nöjda med den vård som ges. 

Värdena ligger för Särskilt boende, Hemtjänst och för Hemsjukvård ligger på skalan 
1–6. De högsta värdena gäller de mycket viktiga frågorna som avser trivsel, ”rätt” 
boende/vårdform och förtroende/tillit till personal och till den service som ges. 
"Godkänt", om det nu finns en sådan gräns, ligger på värdet ca.3,5. Det stöds också 
av att antalet svarsalternativ är 6, ett jämt tal, vilket innebär att det inte finns något 
rent ”mittenalternativ”. Man måste välja åtminstone den positiva eller negativa delen 
av skalan. Resultatet måste anses ligga högt som generellt omdöme betraktat och 
betyder med stor sannolikhet att de allra flesta är nöjda eller mycket nöjda med den 
verksamhet som bedrivs på samma sätt som vid undersökningen 2017.  

Verksamheten för Funktionsstöd värderas liksom tidigare år mycket högt av de som 
erbjuds denna omsorg. Observera att antalet svarande är totalt sett ganska lågt även 
detta år. Övervägande delen av de som har svarat är mycket positiva till den service 
som ges. Totalt antal svarande är litet och grupperna små så generella omdömen är 
svåra att göra. Delgrupperna är små. Inga grafer görs på grupper med mindre än 5 
personer. Värden redovisas i tabeller men det är svårt att dra generella slutsatser 
utifrån resultatet. Dock är mönstret detsamma som tidigare mätningar så man kan 
med ganska stor säkerhet ändå påstå att det generellt är mycket positiv. Se även 
redovisning av svarsfrekvenser länger fram i rapporten. 
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Könsfördelning är för: 
 särskilt boende 34 (36)% män  66 (62)% kvinnor 
 hemtjänst 34 (32)% män  66 (68)% kvinnor 
 hemsjukvård 36 (33)% män  64 (77)% kvinnor 
 ledsagare 100 (88)% män  0 (12)% kvinnor *) 
 personlig assistans 50 (29)% män  50 (71)% kvinnor *) 
 gruppboende 36 (45)% män  64 (55)% kvinnor 
 kommunrehabilitering 44(31)% män  56 (69)% kvinnor 

*= liten grp 
(Siffror inom parentes är från föregående mätning) 

Åldersfördelning är: 
 särskilt boende  2 (2)% under 65   98(98)% över 65 
 hemtjänst  4 (2)% under 65   96 (98)% över 65 
 hemsjukvård  8 (5)% under 65   92 (95)% över 65 
 ledsagare  100 (50)%under 65   0 (50)% över 65 
 personlig assistans 50 (50)% under 65   50 (50)% över 65 
 gruppboende  45 (0)% under 65   55 (100)% över 65 
 kommunrehabilitering  6 (14)% under 65   92 (86)% över 65 

SÄRSKILT BOENDE 
Enkäten Särskilt boende besvarades av 54(48) brukare, något fler än föregående år. 
Se svarsfrekvens nedan. 
Totalt värderas verksamheten Särskilt boende till 5,1 (4,8), vilket är högt. 
Högsta värdet ges för ” Jag känner förtroende för "min" vårdpersonal” 5,7.  
Lägsta värdet frågorna ges för ” Boendet ger mig stora möjligheter att aktivera mig 
själv” 3,6.  
Andra höga värden  är - 

 ”Jag får hjälp att komma till samlingsrum/matsal så ofta jag vill”  5,6 
 "Boendepersonalen  bemöter mig på ett bra sätt”  5,6 

HEMTJÄNSTEN 
Hemtjänstenkäten är besvarad av 117(119) brukare. Det är något fler svarande än 
vid föregående mätning. Jämför svarsfrekvenser nedan. Totalt värderas Hemtjänsten 
till 4,7(4,6). Detta är klart över vad som kan anses "godkänt" och är något högre än 
föregående mätning.  
Högst av värdena avser "Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt" 5,5. 
Lägst värde ges för ”Det är samma hemtjänst-personal som kommer till mig” 3,1 (3,1) 
 Andra höga värden har- 

 "Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten”  5,3 
 ” Hemtjänstpersonalen respekterar mig som person”  5,4 
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HEMSJUKVÅRDEN 
Hemsjukvårdsenkäten är besvarad av 117 (112) brukare, vilket är något fler än vid 
föregående mätning. Totalt värderas Hemsjukvården till 5,0 (4,9). Detta är ett bra 
värde och klart över vad som kan betecknas som ”godkänt”.  
Högt värde ges "Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemsjukvården” 5,5  
Övriga höga värden är- 

 "Hemsjukvårdspersonalen bemöter mig på ett bra sätt” 5,5 
      "Hemsjukvårdspersonalen respekterar mig som person" 5,5  
Lägsta värdet ges ”Jag är med och planerar hemsjukvårdsinsatserna” 4,0 

FUNKTIONSSTÖD 
Enkäterna för Funktionsstöd  är besvarade av 24 (27) brukare 
Vi använder här av flera skäl en fyragradig skala.   
Tre områden mäts: ”Ledsagare” totalt 3,8 (3,3), antal svar 5 (8) brukare (enbart män), 
”Personlig assistans” totalt 3,5(3,4), antal svar 8(11) brukare. ”Gruppbostad” 
genomsnitt 3,8(3,6), Antal svar 11(8) brukare.  Se även svarsfrekvensredovisning 
nedan. 

Värdena ligger högt eller mycket högt. Det är liksom tidigare svårt att tro att det kan 
gå att få högre värden på den genomsnittliga nivån, vilket rimligen betyder att de som 
har svarat är mycket nöjda med den omsorg som erbjuds. Det finns några variationer 
men de är små och ändrar inte på helhetsintrycket. För ”Ledsagare” är värdena 
mycket höga. Lägst ligger värdet för ”Jag känner mig väl informerad om personlig 
assistans enligt LSS-lagen”; som ligger på 3,0 (2,8). Observera att det är små 
grupper. För gruppbostäder ligger värdena högt 3,8 (3,6). Av graferna framgår var 
variationerna finns. Alla har svarat att ”Jag trivs med mitt boende”. Observera att det 
är små grupper, speciellt för gruppboenden. Därför görs ingen speciell redovisning 
per Gruppboende. Se graf med jämförelser män/kvinnor för alla i gruppboende som 
en grupp. 
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KOMMUNREHABILITERING 
Enkäten om Kommunrehabilitering besvarades av 31(36) brukare, vilket är några 
brukare färre än föregående år.  
Utfallet visar höga värden för verksamheten i sin helhet. Totalvärdet för hela Rehab-
verksamheten är 5,1 (4,6), något högre nivå jämfört med föregående mätning, vilket 
är ett bra betyg på verksamheten. Lägsta värdena ligger på helt acceptabla nivåer 
4,7 – 4,9 vilket är högre än föregående mätning 2017.  

Insatser 
 träning/behandling  8(16)% 
 hjälpmedel 27(55)% 
 dagverksamhet  6 (12)% 
 sinnesträning  0 (0)% 
 bostadsanpassning  8 (16)% 

 (Siffror inom parentes andel av antalet svarande) 

Väntetid 
 Mindre än 1 vecka  8 (29)% 
 1 – 2 veckor  7(25)% 
 3 – 4 veckor  3 (11)% 
 mer än 1 månad  4 (14)% 
 acceptabelt  6 (21)% 

Resultat av rehabilitering 
 Ökad självständighet  9 (21)% 
 Ökad möjlighet att bo kvar hemma  15 (29)% 
 Minskat behov av hjälp  5 (12)% 
 Förbättrat fysiskt tillstånd  7 (17)% 
 Förbättrat psykiskt tillstånd  5 (12)% 
 Ingen förbättring alls  1  (2)% 

JÄMFÖRELSER MÄN OCH KVINNOR 

Allmänt 
Vid förra mätningen 2017 infördes ett tredje alternativ vid angivande av kön.  
Ingen har utnyttjade detta vid mätningen denna gång. Resultaten 2019 visas av den 
anledningen med alternativen män och kvinnor.  Möjlighet till ett tredje alternativ skall 
finnas framgent.  

Vård och omsorg 
Det finns givetvis en hel del skillnader, men det går kanske inte att se något tydligt 
generellt mönster. Det finns vissa frågor som visar ganska stora skillnader. Det kan 
möjligen visa på en skillnad på hur män och kvinnor uppfattar den service som ges 
och den information som ges. 

Hemsjukvård 
Skillnaderna är små mellan män och kvinnor. 
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Funktionsstöd 
Inom Funktionsstöd är det små skillnader generellt sett. Observera att det är mycket 
små grupper. Grupper med färre än 5 personer redovisas normalt inte utan speciell 
anledning av integritetsskäl. 

Kommunrehabilitering 
För Kommunrehabilitering är det också små skillnader. Den generella nivån på 
svaren ligger relativt högt på skalan 1—6 och det i kombination att det även här är 
fråga om små grupper.. 

SVARSFREKVENS 

Svarsfrekvensen är antalet inlämnade och på något sätt ifyllda enkäter dividerat med 
antalet enkätformulär som delats ut till brukarna. 

Totala svarsfrekvensen är 49%(46%).   Antalet utdelade enkätformulär är 667(737). 
Antalet återlämnade, registrerade och behandlade är 342. Det allmänna resone-
manget när det gäller svarsprocent gäller oftast bortfallet. Här finns det ett bortfall på 
51%. Om bortfallet har samma fördelning av positiva och negativa svar som det som 
finns i de enkäter som är behandlade så är det inga problem med 49% 
svarsfrekvens. Det är inte undersökt. Det finns inget, som talar för att det skulle vara 
ett s k. systematiskt bortfall dvs. att det skulle finns flera med en speciell uppfattning 
bland de, som inte svarat jämfört med de som har lämnat ett svar. Antal brukar per 
grupp på en del grupper inom framför allt Särskilt boende, Funktionsstöd är generellt 
lågt och det i kombination med låg svarsfrekvens gör att generaliseringar utifrån vissa 
resultat blir osäkra.  

UTEVISTELSE 
Uppgifter om hur brukarna av Hemtjänst och Särskilt boende ser på möjligheter till 
utevistelse behandlas i ett särskilt avsnitt i slutet av rapporten. Det finns på vissa 
enkäter möjlighet att ange vad man avser med utevistelse. Hur den skall genomföras. 
Var den ska genomföras. Vilken omfattning i dagar per vecka som man önskar. Detta 
redovisas under en särskild rubrik. 
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VÅRD OCH OMSORG 

Särskilt boende 
Hemtjänst 

9 

9



10



Filipstads kommunFilipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019 Äldreomsorg

Särskilt boende - totalt

4,7

4,6

5,4

3. Jag vet mycket vem min kontaktperson är

2. Jag har fått tillräcklig information om Filipstads Vård och omsorg

1. Jag har den boendeform jag behöver

5,4

5,4

4,8

6. Jag får alltid den hjälp som jag behöver

5. Jag känner mig trygg med den service och omsorg som jag får

4. Jag vet vart jag kan vända mig med klagomål

3,6

4,9

4,9

4,6

10. Boendet ger mig stora möjligheter att aktivera mig själv

9. Jag har möjlighet att med vårdpersonalen delta med det jag kan

8. Boendet ger mig möjligheter att delta i gemenskap med andra

7. Jag har möjligheter att påverka den hjälp/vård jag får

5,3

5,7

5,5

3,6

13. Jag får bestämma själv när jag skall gå och lägga mig

12. Jag känner förtroende för "min" vårdpersonal

11. Vårdpersonalen respekterar mig som person

10. Boendet ger mig stora möjligheter att aktivera mig själv

5,5

5,4

5,6

16. Jag får hjälp att beställa tid hos min tandläkare när jag vill

15. Jag får hjälp med att beställa tid hos läkare när jag vill

14. Boendepersonalen  bemöter mig på ett bra sätt

4,9

5,2

1 2 3 4 5 6

18. Jag får hjälp att duscha när jag vill

17. Jag får hjälp att komma till samlingsrum/matsal så ofta jag vill
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Filipstads kommun

5,41. Jag har den boendeform jag behöver

Vård och omsorg 
Rehab- och korttidsvisltelse 

Filipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019

5,4

4,8

4,7

4,6

5. Jag känner mig trygg med den service och omsorg som jag får

4. Jag vet vart jag kan vända mig med klagomål

3. Jag vet mycket vem min kontaktperson är

2. Jag har fått tillräcklig information om Filipstads Vård och omsorg

4,9

4,6

5,4

5,4

8. Boendet ger mig möjligheter att delta i gemenskap med andra

7. Jag har möjligheter att påverka den hjälp/vård jag får

6. Jag får alltid den hjälp som jag behöver

5. Jag känner mig trygg med den service och omsorg som jag får

5,5

3,6

4,9

4,9

11. Vårdpersonalen respekterar mig som person

10. Boendet ger mig stora möjligheter att aktivera mig själv

9. Jag har möjlighet att med vårdpersonalen delta med det jag kan

8. Boendet ger mig möjligheter att delta i gemenskap med andra

Rehab o ko. 

Totalt 

5,6

5,3

5,7

5,5

14. Boendepersonalen  bemöter mig på ett bra sätt

13. Jag får bestämma själv när jag skall gå och lägga mig

12. Jag känner förtroende för "min" vårdpersonal

5,2

5,5

5,4

18. Jag får hjälp att duscha när jag vill

17. Jag får hjälp att komma till samlingsrum/matsal så ofta jag vill

16. Jag får hjälp att beställa tid hos min tandläkare när jag vill

15. Jag får hjälp med att beställa tid hos läkare när jag vill

5,1

4,9

1 2 3 4 5 6

Totalt Särskilt boende

18. Jag får hjälp att duscha när jag vill
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Vård och omsorgFilipstads kommun

5,41. Jag har den boendeform jag behöver

Vård och omsorg
Ugglan

Filipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019

4,8

4,7

4,6

5. Jag känner mig trygg med den service och omsorg som jag får

4. Jag vet vart jag kan vända mig med klagomål

3. Jag vet mycket vem min kontaktperson är

2. Jag har fått tillräcklig information om Filipstads Vård och omsorg

4,9

4,6

5,4

5,4

8. Boendet ger mig möjligheter att delta i gemenskap med andra

7. Jag har möjligheter att påverka den hjälp/vård jag får

6. Jag får alltid den hjälp som jag behöver

5. Jag känner mig trygg med den service och omsorg som jag får

5,5

3,6

4,9

4,9

11. Vårdpersonalen respekterar mig som person

10. Boendet ger mig stora möjligheter att aktivera mig själv

9. Jag har möjlighet att med vårdpersonalen delta med det jag kan

8. Boendet ger mig möjligheter att delta i gemenskap med andra

Ugglan

Totalt

5,6

5,3

5,7

5,5

14. Boendepersonalen  bemöter mig på ett bra sätt

13. Jag får bestämma själv när jag skall gå och lägga mig

12. Jag känner förtroende för "min" vårdpersonal

5,2

5,5

5,4

18. Jag får hjälp att duscha när jag vill

17. Jag får hjälp att komma till samlingsrum/matsal så ofta jag vill

16. Jag får hjälp att beställa tid hos min tandläkare när jag vill

15. Jag får hjälp med att beställa tid hos läkare när jag vill

5,1

4,9

1 2 3 4 5 6

Totalt Särskilt boende

18. Jag får hjälp att duscha när jag vill
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Filipstads kommun

5,41. Jag har den boendeform jag behöver

Vård och omsorg 
Tallhöjden

Filipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019

4,8

4,7

4,6

5. Jag känner mig trygg med den service och omsorg som jag får

4. Jag vet vart jag kan vända mig med klagomål

3. Jag vet mycket vem min kontaktperson är

2. Jag har fått tillräcklig information om Filipstads Vård och omsorg

4,9

4,6

5,4

5,4

8. Boendet ger mig möjligheter att delta i gemenskap med andra

7. Jag har möjligheter att påverka den hjälp/vård jag får

6. Jag får alltid den hjälp som jag behöver

5. Jag känner mig trygg med den service och omsorg som jag får

5,5

3,6

4,9

4,9

11. Vårdpersonalen respekterar mig som person

10. Boendet ger mig stora möjligheter att aktivera mig själv

9. Jag har möjlighet att med vårdpersonalen delta med det jag kan

8. Boendet ger mig möjligheter att delta i gemenskap med andra

Tallhöjden

Totalt 

5,6

5,3

5,7

5,5

14. Boendepersonalen  bemöter mig på ett bra sätt

13. Jag får bestämma själv när jag skall gå och lägga mig

12. Jag känner förtroende för "min" vårdpersonal

5,2

5,5

5,4

18. Jag får hjälp att duscha när jag vill

17. Jag får hjälp att komma till samlingsrum/matsal så ofta jag vill

16. Jag får hjälp att beställa tid hos min tandläkare när jag vill

15. Jag får hjälp med att beställa tid hos läkare när jag vill

5,1

4,9

1 2 3 4 5 6

Totalt Särskilt boende

18. Jag får hjälp att duscha när jag vill
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Vård och omsorgFilipstads kommun

5,41. Jag har den boendeform jag behöver

Vård och omsorg
Åhrlundsgården

Filipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019

5,4

4,8

4,7

4,6

5. Jag känner mig trygg med den service och omsorg som jag får

4. Jag vet vart jag kan vända mig med klagomål

3. Jag vet mycket vem min kontaktperson är

2. Jag har fått tillräcklig information om Filipstads Vård och omsorg

4,9

4,6

5,4

5,4

8. Boendet ger mig möjligheter att delta i gemenskap med andra

7. Jag har möjligheter att påverka den hjälp/vård jag får

6. Jag får alltid den hjälp som jag behöver

5. Jag känner mig trygg med den service och omsorg som jag får

5,5

3,6

4,9

4,9

11. Vårdpersonalen respekterar mig som person

10. Boendet ger mig stora möjligheter att aktivera mig själv

9. Jag har möjlighet att med vårdpersonalen delta med det jag kan

8. Boendet ger mig möjligheter att delta i gemenskap med andra

Åhrlundsg.

Totalt 

5,6

5,3

5,7

5,5

14. Boendepersonalen  bemöter mig på ett bra sätt

13. Jag får bestämma själv när jag skall gå och lägga mig

12. Jag känner förtroende för "min" vårdpersonal

5,2

5,5

5,4

18. Jag får hjälp att duscha när jag vill

17. Jag får hjälp att komma till samlingsrum/matsal så ofta jag vill

16. Jag får hjälp att beställa tid hos min tandläkare när jag vill

15. Jag får hjälp med att beställa tid hos läkare när jag vill

5,1

4,9

1 2 3 4 5 6

Totalt Särskilt boende

18. Jag får hjälp att duscha när jag vill
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SÄRSKILT BOENDE

Älvkullen Övr

Filipstads kommun
Socialförvaltningen
Vård och omsorg 2019

Svarsalternativ  (värderat)
 1  2  3  4  5  6 H-Index

Process

SÄRSKILT BOENDEProcess:
  1   2   1   1   14  5.261. Jag har den boendeform jag behöver
  1   4   2   1  2   8  4.332. Jag har fått tillräcklig informatione om vad Filipstads kommun kan
  3   1   2   2  2   9  4.313. Jag vet vem min kontaktpersonal är
  2   1   1   3  3   9  4.424. Jag vet vart jag kan vända mig med klagomål

  1   2  2   14  5.365. Jag känner mig trygg med den service och omsorg som jag får
  4  2   13  5.366. Jag får den hjälp, som jag behöver

  1   2   1  5   9  4.337. Jag har möjligheter att påverka den hjälp/vård jag behöver
  2   1   1   1  2   12  4.738. Boendet ger mig möjligheter att delta i gemenskap med andra
  1   1   1  2   12  5.009. Jag har möjlighet att tillsammans med vårdpersonalen delta med det jag
  5   1   2   1  1   7  3.8210. Boendet ger mig möjligheter att aktivera mig

  1   3   15  5.7311. Vårdpersonalen respekterar mig som person
  1   3   15  5.7312. Jag känner förtroende för "min" vårdpersonal

  1   1   5   12  5.3113. Jag får bestämma själv när jag skall gå och lägga mig
  5   13  5.7214. Boendepersonalen  bemöter mig på ett bra sätt

  1   2   9  5.6615. Jag får hjälp med att beställa tid hos läkare när jag vill
  1   2   10  5.6916. Jag får hjälp att beställa tid hos min tandläkare när jag vill

  1   1   15  5.7617. Jag får hjälp att komma till samlingsrum/matsal så ofta jag vill
  3   1   2  1   10  4.6418. Jag får hjälp att duscha när jag vill

Totalt  per Process :  6  7  4  5  13  65  5.05

TOTALT  6  7  4  5  13  65  5.05
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4,9

4,6

5,4

5,4

4,8

4,7

4,6

5,4

8. Boendet ger mig möjligheter att delta i gemenskap med andra

7. Jag har möjligheter att påverka den hjälp/vård jag får

6. Jag får alltid den hjälp som jag behöver

5. Jag känner mig trygg med den service och omsorg som jag får

4. Jag vet vart jag kan vända mig med klagomål

3. Jag vet mycket vem min kontaktperson är

2. Jag har fått tillräcklig information om Filipstads Vård och omsorg

1. Jag har den boendeform jag behöver

Vård och omsorg
Särskilt boende - Älvkullen Övriga

Filipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019

5,1

4,9

5,2

5,5

5,4

5,6

5,3

5,7

5,5

3,6

4,9

4,9

1 2 3 4 5 6

Totalt Särskilt boende

18. Jag får hjälp att duscha när jag vill

17. Jag får hjälp att komma till samlingsrum/matsal så ofta jag vill

16. Jag får hjälp att beställa tid hos min tandläkare när jag vill

15. Jag får hjälp med att beställa tid hos läkare när jag vill

14. Boendepersonalen  bemöter mig på ett bra sätt

13. Jag får bestämma själv när jag skall gå och lägga mig

12. Jag känner förtroende för "min" vårdpersonal

11. Vårdpersonalen respekterar mig som person

10. Boendet ger mig stora möjligheter att aktivera mig själv

9. Jag har möjlighet att med vårdpersonalen delta med det jag kan

8. Boendet ger mig möjligheter att delta i gemenskap med andra

Älvkullen Övr

Totalt
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12/03/19

SÄRSKILT BOENDE

Älvkullen D

Filipstads kommun
Socialförvaltningen
Vård och omsorg 2019

Svarsalternativ  (värderat)
 1  2  3  4  5  6 H-Index

Process

SÄRSKILT BOENDEProcess:
  5  6.001. Jag har den boendeform jag behöver

  2   1   1  4.752. Jag har fått tillräcklig informatione om vad Filipstads kommun kan
  1   3  5.753. Jag vet vem min kontaktpersonal är

  4  6.004. Jag vet vart jag kan vända mig med klagomål
  2   3  5.605. Jag känner mig trygg med den service och omsorg som jag får
  2   3  5.606. Jag får den hjälp, som jag behöver

  2   2  4.507. Jag har möjligheter att påverka den hjälp/vård jag behöver
  2   2   1  4.808. Boendet ger mig möjligheter att delta i gemenskap med andra

  1   1   1   1  4.509. Jag har möjlighet att tillsammans med vårdpersonalen delta med det jag
  2   1  1  3.7510. Boendet ger mig möjligheter att aktivera mig

  2   3  5.6011. Vårdpersonalen respekterar mig som person
  1   4  5.8012. Jag känner förtroende för "min" vårdpersonal

  1   1   2  3.5013. Jag får bestämma själv när jag skall gå och lägga mig
  1   2   2  5.2014. Boendepersonalen  bemöter mig på ett bra sätt
  1   4  5.6015. Jag får hjälp med att beställa tid hos läkare när jag vill
  1   1   2  5.2516. Jag får hjälp att beställa tid hos min tandläkare när jag vill

  1   1   1   2  4.8017. Jag får hjälp att komma till samlingsrum/matsal så ofta jag vill
  2   2   1  4.4018. Jag får hjälp att duscha när jag vill

Totalt  per Process :  1  1  6  16  28  48  5.10

TOTALT  1  1  6  16  28  48  5.10
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5,41. Jag har den boendeform jag behöver

Vård och omsorg
Älvkullen D (Kullen+Gläntan)

Filipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019

4,8

4,7

4,6

5,4

4. Jag vet vart jag kan vända mig med klagomål

3. Jag vet mycket vem min kontaktperson är

2. Jag har fått tillräcklig information om Filipstads Vård och omsorg

4,9

4,6

5,4

5,4

8. Boendet ger mig möjligheter att delta i gemenskap med andra

7. Jag har möjligheter att påverka den hjälp/vård jag får

6. Jag får alltid den hjälp som jag behöver

5. Jag känner mig trygg med den service och omsorg som jag får

5,5

3,6

4,9

4,9

11. Vårdpersonalen respekterar mig som person

10. Boendet ger mig stora möjligheter att aktivera mig själv

9. Jag har möjlighet att med vårdpersonalen delta med det jag kan

8. Boendet ger mig möjligheter att delta i gemenskap med andra

Älvkull. D

Totalt

5,6

5,3

5,7

5,5

14. Boendepersonalen  bemöter mig på ett bra sätt

13. Jag får bestämma själv när jag skall gå och lägga mig

12. Jag känner förtroende för "min" vårdpersonal

11. Vårdpersonalen respekterar mig som person

5,2

5,5

5,4

18. Jag får hjälp att duscha när jag vill

17. Jag får hjälp att komma till samlingsrum/matsal så ofta jag vill

16. Jag får hjälp att beställa tid hos min tandläkare när jag vill

15. Jag får hjälp med att beställa tid hos läkare när jag vill

5,1

4,9

1 2 3 4 5 6

Totalt Särskilt boende

18. Jag får hjälp att duscha när jag vill
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Filipstads kommun

5,51. Jag får den hemtjänst jag är beviljad

Äldreomsorg
Hemtjänst - Totalt

Filipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019

4,3

5,2

3,8

5,5

4. Jag är med och planerar  hemtjänstinsatserna

3. Jag får hemtjänstinsatserna utförda på det sätt jag själv vill

2. Jag deltar själv i arbetet tillsammans med hemtjänstpersonalen

1. Jag får den hemtjänst jag är beviljad

5,3

4,9

3,5

4,8

8. Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten

7. Jag vet vart jag skall vända mig då jag vill ändra min hemtjänsttid

6. Jag får meddelande om hemtjänsten inte kommer på överenskommen tid

5. Jag får min hemtjänst på överenskommen tid

5,3

5,4

4,7

3,1

5,3

12. Jag känner fötroende för "min" hemtjänstpersonal

11. Hemtjänstpersonalen respekterar mig som person

10. Hemtjänsten har tillräckligt med tid för att lyssna på mig

9. Det är samma hemtjänstpersonal som kommer till mig

8. Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten

4,2

5,2

3,9

5,5

5,3

16. Jag har fått tillräcklig information om Filipstads Vård och omsorg

15. Jag är nöjd med den hjälp jag får genom hemtjänsten

14. Jag tycker att ny personal är tillräckligt väl insatt i sina arbetsuppgifter

13. Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt

12. Jag känner fötroende för "min" hemtjänstpersonal

4,7

4,4

4,1

4,2

19. Personalen frågar mig om jag får den hjälp jag behöver

18. Jag vet vart jag kan vända mig med klagomål

17. Jag vet vem min kontaktpersonal är

16. Jag har fått tillräcklig information om Filipstads Vård och omsorg

4,7

5,3

1 2 3 4 5 6

Hemtjänst totalt

20. Jag trivs mycket bra med mitt nuvarande boende

27



28



29



30



3,1

5,3

4,9

3,5

4,8

4,3

5,2

3,8

5,5

9. Det är samma hemtjänstpersonal som kommer till mig

8. Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten

7. Jag vet vart jag skall vända mig då jag vill ändra min hemtjänsttid

6. Jag får meddelande om hemtjänsten inte kommer på överenskommen tid

5. Jag får min hemtjänst på överenskommen tid

4. Jag är med och planerar  hemtjänstinsatserna

3. Jag får hemtjänstinsatserna utförda på det sätt jag själv vill

2. Jag deltar själv i arbetet tillsammans med hemtjänstpersonalen

1. Jag får den hemtjänst jag är beviljad

Vård och omsorg
Hemtjänst - Lesjöfors

Filipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019

4,7

5,3

4,7

4,4

4,1

4,2

5,2

3,9

5,5

5,3

5,4

4,7

3,1

1 2 3 4 5 6

Hemtjänst totalt

20. Jag trivs mycket bra med mitt nuvarande boende

19. Personalen frågar mig om jag får den hjälp jag behöver

18. Jag vet vart jag kan vända mig med klagomål

17. Jag vet vem min kontaktpersonal är

16. Jag har fått tillräcklig information om Filipstads Vård och omsorg

15. Jag är nöjd med den hjälp jag får genom hemtjänsten

14. Jag tycker att ny personal är tillräckligt väl insatt i sina arbetsuppgifter

13. Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt

12. Jag känner fötroende för "min" hemtjänstpersonal

11. Hemtjänstpersonalen respekterar mig som person

10. Hemtjänsten har tillräckligt med tid för att lyssna på mig

9. Det är samma hemtjänstpersonal som kommer till mig

Lesjöfors

Totalt
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5,3

4,9

3,5

4,8

4,3

5,2

3,8

5,5

9. Det är samma hemtjänstpersonal som kommer till mig

8. Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten

7. Jag vet vart jag skall vända mig då jag vill ändra min hemtjänsttid

6. Jag får meddelande om hemtjänsten inte kommer på överenskommen tid

5. Jag får min hemtjänst på överenskommen tid

4. Jag är med och planerar  hemtjänstinsatserna

3. Jag får hemtjänstinsatserna utförda på det sätt jag själv vill

2. Jag deltar själv i arbetet tillsammans med hemtjänstpersonalen

1. Jag får den hemtjänst jag är beviljad

Vård och omsorg
Hemtjänst - Norra

Filipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019

4,7

5,3

4,7

4,4

4,1

4,2

5,2

3,9

5,5

5,3

5,4

4,7

3,1

1 2 3 4 5 6

Hemtjänst totalt

20. Jag trivs mycket bra med mitt nuvarande boende

19. Personalen frågar mig om jag får den hjälp jag behöver

18. Jag vet vart jag kan vända mig med klagomål

17. Jag vet vem min kontaktpersonal är

16. Jag har fått tillräcklig information om Filipstads Vård och omsorg

15. Jag är nöjd med den hjälp jag får genom hemtjänsten

14. Jag tycker att ny personal är tillräckligt väl insatt i sina arbetsuppgifter

13. Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt

12. Jag känner fötroende för "min" hemtjänstpersonal

11. Hemtjänstpersonalen respekterar mig som person

10. Hemtjänsten har tillräckligt med tid för att lyssna på mig

9. Det är samma hemtjänstpersonal som kommer till mig

Norra 

Totalt
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Vård och omsorgFilipstads kommun

5,51. Jag får den hemtjänst jag är beviljad

Vård och omsorg
Hemtjänst - Nykroppa

Filipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019

4,8

4,3

5,2

3,8

5. Jag får min hemtjänst på överenskommen tid

4. Jag är med och planerar  hemtjänstinsatserna

3. Jag får hemtjänstinsatserna utförda på det sätt jag själv vill

2. Jag deltar själv i arbetet tillsammans med hemtjänstpersonalen

5,3

4,9

3,5

4,8

9. Det är samma hemtjänstpersonal som kommer till mig

8. Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten

7. Jag vet vart jag skall vända mig då jag vill ändra min hemtjänsttid

6. Jag får meddelande om hemtjänsten inte kommer på överenskommen tid

5. Jag får min hemtjänst på överenskommen tid

5,3

5,4

4,7

3,1

12. Jag känner fötroende för "min" hemtjänstpersonal

11. Hemtjänstpersonalen respekterar mig som person

10. Hemtjänsten har tillräckligt med tid för att lyssna på mig

9. Det är samma hemtjänstpersonal som kommer till mig
Nykroppa

Totalt

4,2

5,2

3,9

5,5

5,3

16. Jag har fått tillräcklig information om  Filipstads Vård och omsorg

15. Jag är nöjd med den hjälp jag får genom hemtjänsten

14. Jag tycker att ny personal är tillräckligt väl insatt i sina arbetsuppgifter

13. Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt

4,7

4,4

4,1

4,2

19. Personalen frågar mig om jag får den hjälp jag behöver

18. Jag vet vart jag kan vända mig med klagomål

17. Jag vet vem min kontaktpersonal är

16. Jag har fått tillräcklig information om  Filipstads Vård och omsorg

4,7

5,3

1 2 3 4 5 6

Hemtjänst totalt

20. Jag trivs mycket bra med mitt nuvarande boende
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Vård och omsorgFilipstads kommun

5,5
2. Jag deltar själv i arbetet tillsammans med …

1. Jag får den hemtjänst jag är beviljad

Vård och omsorg
Hemtjänst - Sparbanken

Filipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019

4,8

4,3

5,2

3,8

5. Jag får min hemtjänst på överenskommen tid

4. Jag är med och planerar  hemtjänstinsatserna

3. Jag får hemtjänstinsatserna utförda på det sätt jag själv vill

2. Jag deltar själv i arbetet tillsammans med …

3,1

5,3

4,9

3,5

9. Det är samma hemtjänstpersonal som kommer till mig

8. Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten

7. Jag vet vart jag skall vända mig då jag vill ändra min …

6. Jag får meddelande om hemtjänsten inte kommer på …

5,5

5,3

5,4

4,7

3,1

13. Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt

12. Jag känner fötroende för "min" hemtjänstpersonal

11. Hemtjänstpersonalen respekterar mig som person

10. Hemtjänsten har tillräckligt med tid för att lyssna på mig

9. Det är samma hemtjänstpersonal som kommer till mig

Sparbanken

Totalt

4,1

4,2

5,2

3,9

5,5

17. Jag vet vem min kontaktpersonal är

16. Jag har fått tillräcklig information om Filipstads Vård och …

15. Jag är nöjd med den hjälp jag får genom hemtjänsten

14. Jag tycker att ny personal är tillräckligt väl insatt i sina …

13. Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt

5,3

4,7

4,4

4,1

20. Jag trivs mycket bra med mitt nuvarande boende

19. Personalen frågar mig om jag får den hjälp jag behöver

18. Jag vet vart jag kan vända mig med klagomål

17. Jag vet vem min kontaktpersonal är

4,7

1 2 3 4 5 6

Hemtjänst totalt
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Vård och omsorgFilipstads kommun

3,8

5,5
2. Jag deltar själv i arbetet tillsammans med hemtjänstpersonalen

1. Jag får den hemtjänst jag är beviljad

Vård och omsorg
Hemtjänst - Södra

Filipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019

4,8

4,3

5,2

3,8

5. Jag får min hemtjänst på överenskommen tid

4. Jag är med och planerar  hemtjänstinsatserna

3. Jag får hemtjänstinsatserna utförda på det sätt jag själv vill

2. Jag deltar själv i arbetet tillsammans med hemtjänstpersonalen

3,1

5,3

4,9

3,5

9. Det är samma hemtjänstpersonal som kommer till mig

8. Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten

7. Jag vet vart jag skall vända mig då jag vill ändra min hemtjänsttid

6. Jag får meddelande om hemtjänsten inte kommer på överenskommen tid

5,3

5,4

4,7

3,1

12. Jag känner fötroende för "min" hemtjänstpersonal

11. Hemtjänstpersonalen respekterar mig som person

10. Hemtjänsten har tillräckligt med tid för att lyssna på mig

9. Det är samma hemtjänstpersonal som kommer till mig

Södra 

Totalt

4,2

5,2

3,9

5,5

16. Jag har fått tillräcklig information om Filipstads Vård och omsorg

15. Jag är nöjd med den hjälp jag får genom hemtjänsten

14. Jag tycker att ny personal är tillräckligt väl insatt i sina arbetsuppgifter

13. Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt

4,7

4,4

4,1

4,2

20. Jag trivs mycket bra med mitt nuvarande boende

19. Personalen frågar mig om jag får den hjälp jag behöver

18. Jag vet vart jag kan vända mig med klagomål

17. Jag vet vem min kontaktpersonal är

16. Jag har fått tillräcklig information om Filipstads Vård och omsorg

4,7

5,3

1 2 3 4 5 6

Hemtjänst totalt

20. Jag trivs mycket bra med mitt nuvarande boende
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HEMSJUKVÅRD 
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Filipstads kommunFilipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019 Äldreomsorg

Hemsjukvård

4,0

5,4

2. Jag är med och planerar hemsjukvårdsinsatserna

1. Jag får den hemsjukvård jag behöver

3,9

4,8

4. Jag får meddelande om hemsjukvården ej kommer på överenskommen tid

3. Jag får min hemsjukvård på överenskommen tid

5,5

4,8

4,7

7. Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemsjukvården

6. Hemsjukvården har tillräckligt med tid för att lyssna på mig

5. Jag vet vart jag skall vända mig då jag vill ändra min hemsjukvårdstid

4,6

5,4

5,5

9. Det  är lätt att nå hemsjukvårdspersonalen

8. Jag är nöjd med den hjälp jag får genom hemsjukvården

7. Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemsjukvården

5,5

5,5

4,6

11. Hemsjukvårdspersonalen bemöter mig på ett bra sätt

10. Hemsjukvårdspersonalen respekterar mig som person

9. Det  är lätt att nå hemsjukvårdspersonalen

5,0

1 2 3 4 5 6

Totalt Hemsjukvård
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FUNKTIONSSTÖD 

Ledsagare 
Personlig assistans 

Gruppboende 

44 
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3,8

3,6

3,8

3. Jag känner mig trygg med min ledsagare

2. Jag får ledsagningen utförd när jag vill

1. Jag får tillräckligt med ledsagningstimmar för att ha ett gott liv

Filipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019

Funktionsstöd - Ledsagare
Totalt

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

1 2 3 4

Totalt Ledsagare

7. Min ledsagare är väl insatt i sitt uppdrag

6. Jag känner mig respekterad av min ledsagare

5. Jag har samma ledsagare som hjälper mig

4. Jag vet vart jag kan vända mig för att ändra min ledsagningstid
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11/24/19

Personlig assistansFilipstads kommun
Socialförvaltningen
Funktionsstöd 2019

Svarsalternativ  (värderat)
 1  2  3  4  5  6 H-Index

Process

Personlig assistansProcess:
  2   6  3.751. Jag har tillräckligt med assistans för att klara min dagliga livsföring
  3   4  1  3.372. Jag får min assistans utförd på det sätt jag vill
  4   4  3.503. Jag känner mig trygg med den hjälp jag får genom personlig assistans
  4   4  3.504. Jag känner att jag kan påverka mitt dagliga liv
  1   7  3.875. Jag får min assistans på överenskommen tid
  4   4  3.506. Jag har samma personliga assistenter, som hjälper mig

  1   5  2  3.127. Jag vet vart jag kan vända mig om jag vill ändra min assistenttid
  4   4  3.508. Jag känner mig respekterad av mina personliga assistenter
  3   4  3.579. Assistenterna är insatta i arbetet hos mig

  1   1   4  2  3.0010. Jag känner mig väl informerad om personlig assistans enligt

Totalt  per Process :  3  6  33  58  3.46

TOTALT  3  6  33  58  3.46
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3,5

3,0

3,6

3,5

3,1

3,5

3,9

3,5

3,5

3,4

3,8

1 2 3 4

Totalt Personlig assistans

10. Jag känner mig välinformerad om insatsen personlig assistans

9. Assistenterna är insatta i arbetet hos mig

8. Jag känner mig respekterad av mina personliga assistenter

7. Jag vet vart jag kan vända mig om jag vill ändra min
assistanstid

6. Jag har samma personliga assistenter, som hjälper mig

5. Jag får hjälpen på överenskommen tid

4. Jag känner att jag kan påverka mitt dagliga liv

3. Jag känner mig trygg med den assistans jag får

2. Jag får min assistans utförd på det sätt jag vill

1. Jag har tillräckligt med assistans för att klar min vardag

Filipstads kommun
Kvalitetsmätning  2019 Funktionsstöd - Personlig assistans

Totalt

49



50



51



Filipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019 Funktionsstöd - Gruppbostad

Totalt

4,0

3,7

2. Jag får bestämma om jag ska äta i min lägenhet

1. Jag får bestämma vilken mat jag ska äta

3,6

3,9

4. Jag får bestämma  när jag ska stiga upp på morgonen

3. Jag får bestämma om jag ska äta tillsammans med andra

4,00

3,9

6. Jag får ta emot besök när jag vill

5. Jag får bestämma när jag ska lägga mig för natten

3,7

3,70

8. Jag får bestämma  vad jag ska göra på min semester

7. Jag får bestämma vad jag ska göra på min fritid

3,8

3,7

3,6

Totalt Gruppbostad

10. Jag trivs med min bostad

9. Jag får den hjälp jag vill ha

3,8

1 2 3 4

Totalt Gruppbostad
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KOMMUNREHABILITERING 
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Filipstads kommun

4,81. Jag får de rehabiliteringsinsatser jag behöver

Filipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019 KOMMUNREHABILITERING

Totalt

4,7

4,7

4,8

3. Jag får mina rehabiliteringsinsatser på överenskommen tid

2. Jag är med och planerar rehabiliteringsinsatsen/-erna

1. Jag får de rehabiliteringsinsatser jag behöver

5,3

4,9

4,7

5. Jag vet vart jag ska vända mig då jag vill komma i kontakt med rehabpersonalen

4. Jag får meddelande om rehabpersonalen inte kommer på överenskommen tid

3. Jag får mina rehabiliteringsinsatser på överenskommen tid

5,3

5,1

5,3

7. Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från rehabiliteringen

6. Rehabpersonalen har tillräckligt med tid för att lyssna på mig

5. Jag vet vart jag ska vända mig då jag vill komma i kontakt med rehabpersonalen

5,0

5,0

5,3

9. Det är lätt att nå rehabpersonalen

8. Jag är nöjd med de insatser jag får från rehabiliteringen

7. Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från rehabiliteringen

5,4

5,4

11. Rehabpersonalen bemöter mig på ett bra sätt

10. Rehabpersonalen respekterar mig som person

5,1

1 2 3 4 5 6

Totalt rehab
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Filipstads kommun KOMMUNREHABILITERINGFilipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019 KOMMUNREHABILITERING

Beviljade  INSATSER

8Träning/behandling

27Hjälpmedel

6Dagverksamhet

0Sinnesträning

8Bostadsanpassning 8

0 5 10 15 20 25 30

Bostadsanpassning
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Filipstads kommun KOMMUNREHABILITERINGFilipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019 KOMMUNREHABILITERING

RESULTAT

9Ökad självständighet

15Ökad möjlighet att bo kvar i mitt nuvarande boende

7

5

Bättre fysiskt (kroppsligt) tillstånd

Minskat behov av hjälp från vård-/hemtjänstpersonal

5

7

Bättre psykiskt (själslligt/mentalt)

Bättre fysiskt (kroppsligt) tillstånd

1Ingen förändring alls

0 10 20 30 40 50 60
Antal svar
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Filipstads kommunFilipstads kommun KOMMUNREHABILITERINGFilipstads kommun
Kvalitetsmätning 
Filipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019 KOMMUNREHABILITERING

VÄNTETID till insats

8Mindre än 1 vecka

71 - 2 veckor

33 - 4 veckor

4Mer än 1 månad

6Acceptabel väntetid

0 10 20 30 40 50 60
antal
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JÄMFÖRELSER 
Män/Kvinnor 

62 

62



MÄN 
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KVINNOR 
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Filipstads kommun

5,41. Jag har den boendeform jag behöver

Vård och omsorg
Särskilt boende - Jämförelse Män/Kvinnor

Filipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019

4,8

4,7

4,6

5,4

5. Jag känner mig trygg med den service och omsorg som jag får

4. Jag vet vart jag kan vända mig med klagomål

3. Jag vet mycket väl vem min kontaktperson är

2. Jag har fått tillräcklig information om Filipstads Vård och …

5,0

4,6

5,4

5,4

8. Boendet ger mig möjligheter att delta i gemenskap med andra

7. Jag har stora möjligheter att påverka den hjälp/vård jag får

6. Jag får alltid den hjälp som jag behöver

5. Jag känner mig trygg med den service och omsorg som jag får

5,5

3,6

4,9

5,0

12. Jag känner förtroende för "min" vårdpersonal

11. Vårdpersonalen respekterar mig som person

10. Boendet ger mig stora möjligheter att aktivera mig själv

9. Jag har möjlighet att med vårdpersonalen delta med det jag kan

8. Boendet ger mig möjligheter att delta i gemenskap med andra

5,4

5,6

5,4

5,7

15. Jag får hjälp med att beställa tid hos läkare när jag vill

14. Boendepersonalen  bemöter mig på ett bra sätt

13. Jag får bestämma själv när jag skall gå och lägga mig

12. Jag känner förtroende för "min" vårdpersonal

5,0

5,6

5,6

5,4

18. Jag får hjälp att duscha när jag vill

17. Jag får hjälp att komma till samlingsrum/matsal så ofta jag vill

16. Jag får hjälp att beställa tid hos min tandläkare när jag vill

15. Jag får hjälp med att beställa tid hos läkare när jag vill

5,1

1 2 3 4 5 6

Totalt Särskilt boende

Kvinnor Män Totalt
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MÄN 
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Filipstads kommun HEMTJÄNST 
Socialförvaltningen 
Vård och omsorg 2019 

11/18/19 

Process Svarsalternativ (värderat) 
2 3 4 5 6 H-lndex

Process: HEMTJÄNST 

1. Jag får den hemtjänst jag är beviljad 2 8 5 46 5.49 

2. Jag deltar själv i arbetet tillsammans med hemtjänstpersonalen 12 2 3 9 8 19 4.05 

3. Jag får hemtjänstinsatserna utförda på det sätt jag själv vill 4 4 8 7 37 5.08 

4. Jag är med och planerar hemtjänstinsatserna 7 9 13 23 4.69 

5. Jag får min hemtjänst på överenskommen tid 3 4 4 17 10 25 4.61 

6. Jag får meddelande om hemtjänstinsatserna inte kommer på 15 5 9 6 7 15 3.52 

7. Jag vet vart jag skll vända mig då jag vill ändra min hemtjänsttid 6 2 10 7 35 4.91 

8. Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 2 2 11 11 36 5.20 

9. Det är samma hemtjänstpersonal som kommer till mig 17 5 10 11 6 10 3.23 

10. Hemtjänsten har tillräckligt med tid för att lyssna på mig 5 4 16 15 21 4.58 

11. Hemtjänstpersonalen respekterar mig som person 10 13 39 5.42 

12. Jag känner fötroende för "min" hemtjänstpersonal 2 10 10 39 5.33 

13. Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt 7 10 46 5.54 

14. Jag tycker att ny personal är tillräckligt väl insatt i sina arbetsuppgifter 7 6 8 20 4 15 3.88 

15. Jag är nöjd med den hjälp jag får genom hemtjänsten 4 12 15 31 5.06 

16. Jag har fått information om vad Filipstads kommun har att erbjuda 10 4 2 10 10 23 4.27 

17. Jag vet vem min kontaktpersonal är 16 13 7 26 4.17 

18. Jag vet vart jag kan vända mig med klagomål 8 4 4 8 4 32 4.53 

19. Personalen frågar mig om jag får den hjälp jag behöver 7 4 11 10 30 4.72 

20. Jag trivs mycket bra med mitt nuvarande boende 2 3 6 4 44 5.40 

Totalt per Process: 10 3 5 18 15 49 4.70 

TOTALT 10 3 5 18 15 49 4.70 

KVINNOR 
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Filipstads kommun

5,51. Jag får den hemtjänst jag är beviljad

Filipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019 Vård och omsorg

Hemtjänst - Jämförelse Män/Kvinnor

4,8

4,3

5,2

3,8

5,5

5. Jag får min hemtjänst på överenskommen tid

4. Jag är med och planerar  hemtjänstinsatserna

3. Jag får hemtjänstinsatserna utförda på det sätt jag själv vill

2. Jag deltar själv i arbetet tillsammans med hemtjänstpersonalen

1. Jag får den hemtjänst jag är beviljad

3,1

5,3

4,8

3,5

4,8

9. Det är samma hemtjänstpersonal som kommer till mig

8. Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten

7. Jag vet vart jag skall vända mig då jag vill ändra min hemtjänsttid

6. Jag får meddelande om hemtjänsten inte kommer på överenskommen tid

5. Jag får min hemtjänst på överenskommen tid

5,3

5,4

4,7

3,1

13. Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt

12. Jag känner fötroende för "min" hemtjänstpersonal

11. Hemtjänstpersonalen respekterar mig som person

10. Hemtjänsten har tillräckligt med tid för att lyssna på mig

9. Det är samma hemtjänstpersonal som kommer till mig

4,2

5,2

3,9

5,5

17. Jag vet vem min kontaktpersonal är

16. Jag har fått tillräcklig information om Filipstads Vård och omsorg

15. Jag är nöjd med den hjälp jag får genom hemtjänsten

14. Jag tycker att ny personal är tillräckligt väl insatt i sina arbetsuppgifter

13. Hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt

5,3

4,7

4,4

4,1

20. Jag trivs mycket bra med mitt nuvarande boende

19. Personalen frågar mig om jag får den hjälp jag behöver

18. Jag vet vart jag kan vända mig med klagomål

17. Jag vet vem min kontaktpersonal är

4,7

5,3

1 2 3 4 5 6

Hemtjänst totalt

Kvinnor Män Totalt
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Filipstads kommun HEMSJUKVÅRD
MÄN Socialförvaltningen 

Vård och omsorg 2019 
11/16/19 

Process Svarsalternativ (värderat) 
2 3 4 5 6 H-lndex

Process: HEMSJUKVÅRD 
1. Jag får den hemsjukvård jag behöver 3 8 27 5.42 

2. Jag är med och planerar hemsjukvårdsinsatserna 7 3 6 2 4 10 3.71 

3. Jag får min hemsjukvård på överenskommen tid 2 2 6 7 19 4.78 

4. Jag får alltid meddelande om hemsjukvården ej kommer på 6 6 3 5 12 4.15 

5. Jag vet vart jag skall vända mig då jag vill ändra min hemsjukvårdstid 4 2 4 4 19 4.64 

6. Hemsjukvården har tillräckligt med tid att lyssna på mig 2 4 2 7 22 5.16 

7. Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemsjukvården 2 3 6 28 5.42 

8. Jag är nöjd med den hjälp jag får genom hemsjukvården 3 7 28 5.24 

9. Det är lätt att nå hemsjukvårdspersonalen 6 3 4 7 4 16 4.20 

10. Hemsjukvårdspersonalen respekterar mig som person 2 4 29 5.56 

11. Hemsjukvårdspersonalen bemöter mig på ett bra sätt 3 6 30 5.48 

Totalt per Process: 8 4 8 7 15 58 4.92 

TOTALT 8 4 8 7 15 58 4.92 
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KVINNOR 
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Filipstads kommun HEMSJUKVÅRDFilipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019 HEMSJUKVÅRD

Jämförelser Män/Kvinnor

4,0

5,4

3. Jag får min hemsjukvård på överenskommen tid

2. Jag är med och planerar hemsjukvårdsinsatserna

1. Jag får den hemsjukvård jag behöver

4,7

3,9

4,8

5. Jag vet vart jag skall vända mig då jag vill ändra min hemsjukvårdstid

4. Jag får meddelande om hemsjukvården ej kommer på överenskommen tid

3. Jag får min hemsjukvård på överenskommen tid

5,5

4,8

4,7

7. Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemsjukvården

6. Hemsjukvården har tillräckligt med tid att lyssna på mig

4,6

5,4

10. Hemsjukvårdspersonalen respekterar mig som person

9. Det  är lätt att nå hemsjukvårdspersonalen

8. Jag är nöjd med den hjälp jag får genom hemsjukvården

5,0

5,5

5,5

Totalt Hemsjukvård

11. Hemsjukvårdspersonalen bemöter mig på ett bra sätt

10. Hemsjukvårdspersonalen respekterar mig som person

5,0

1 2 3 4 5 6

Totalt Hemsjukvård

Kvinnor Män Totalt
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Filipstads kommun 

Socialförvaltningen 

Funktionsstöd 2019 

Process 

Process: Ledsagare 

Ledsagare

MÄN 

1. Jag får tillräckligt med ledsagningstimmar för att ha ett gott liv

2. Jag får ledsagningen utförd när jag vill

3. Jag känner mig trygg med min ledsagare

4. Jag vet vart jag kan vända mig för att ändra min ledsagningstid

5. Jag har samma ledsagare som hjälper mig

6. Jag känner mig respekterad av min ledsagare

7. Min ledsagare är väl insatt i sitt uppdrag

Totalt per Process: 

TOTALT 

11/17/19 

Svarsalternativ (värderat) 
2 3 4 5 6 H-lndex

4 3.80 

2 3 3.60 

4 3.80 

4 3.80 

4 3.80 

4 3.80 

4 3.80 

23 77 3.77 

23 77 3.77 
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MÄN 
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KVINNOR 
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Filipstads kommun 

Socialförvaltningen 

Funktionsstöd 2019 

Process 

Process: Gruppbostad 

1. Jag får bestämma vilken mat jag ska äta

Gruppbostad

MÄN 

2. Jag får bestämma om jag ska äta i min lägenhet

3. Jag får bestämma om jag ska äta tillsammans med andra

4. Jag får bestämma när jag ska stiga upp på morgonen

5. Jag får bestämma när jag ska lägga mig för natten

6. Jag får ta emot besök när jag vill

7. Jag får bestämma vad jag ska göra på min fritid

8. Jag får bestämma vad jag ska göra på min semester

9. Jag får den hjälp jag vill ha

10. Jag trivs med mitt boende

Totalt per Process: 

TOTALT 

11/19/19 

Svarsalternativ (värderat) 
2 3 4 5 6 H-lndex

3 3.75 

4 4.00 

3 3.75 

2 2 3.50 

4 4.00 

4 4.00 

4 4.00 

4 4.00 

4 4.00 

4 4.00 

10 90 3.90 

10 90 3.90 
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Filipstads kommun 

Socialförvaltningen 

Funktionsstöd 2019 

Process 

Process: Gruppbostad 

1. Jag får bestämma vilken mat jag ska äta

Gruppbostad

KVINNOR 

2. Jag får bestämma om jag ska äta i min lägenhet

3. Jag får bestämma om jag ska äta tillsammans med andra

4. Jag får bestämma när jag ska stiga upp på morgonen

5. Jag får bestämma när jag ska lägga mig för natten

6. Jag får ta emot besök när jag vill

7. Jag får bestämma vad jag ska göra på min fritid

8. Jag får bestämma vad jag ska göra på min semester

9. Jag får den hjälp jag vill ha

10. Jag trivs med mitt boende

Totalt per Process: 

TOTALT 

11/19/19 

Svarsalternativ (värderat) 
2 3 4 5 6 H-lndex

2 4 3.66 

6 4.00 

6 4.00 

2 4 3.66 

5 3.83 

6 4.00 

3 3 3.50 

3 3 3.50 

4 2 3.33 

3 3 3.50 

30 70 3.70 

30 70 3.70 
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Filipstads kommunFilipstads kommun
Kvalitetsmätning  2019 Funktionsstöd - Gruppbostad

Jämförelse Män/Kvinnor

4,0

3,7

3. Jag får bestämma om jag ska äta tillsammans med andra

2. Jag får bestämma om jag ska äta i min lägenhet

1. Jag får bestämma vilken mat jag ska äta

3,6

3,9

5. Jag får bestämma när jag ska lägga mig för natten

4. Jag får bestämma  när jag ska stiga upp på morgonen

3. Jag får bestämma om jag ska äta tillsammans med andra

4,0

3,9

7. Jag får bestämma vad jag ska göra på min fritid

6. Jag får ta emot besök när jag vill

5. Jag får bestämma när jag ska lägga mig för natten

3,7

3,7

9. Jag får den hjälp jag vill ha

8. Jag får bestämma  vad jag ska göra på min semester

7. Jag får bestämma vad jag ska göra på min fritid

3,7

3,6

Totalt Gruppbostad

10. Jag trivs med min bostad

9. Jag får den hjälp jag vill ha

3,8

1 2 3 4

Totalt Gruppbostad

Kvinnor Män Totalt
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     MÄN 
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KVINNOR 
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5,3

4,9

4,7

4,7

4,8

5. Jag vet vart jag ska vända mig då jag vill komma i kontakt med
rehabpersonalen

4. Jag får meddelande om rehabpersonalen inte kommer på överenskommen
tid

3. Jag får mina rehabiliteringsinsatser på överenskommen tid

2. Jag är med och planerar rehabiliteringsinsatsen/-erna

1. Jag får de rehabiliteringsinsatser jag behöver

Filipstads kommun
Kvalitetsmätning 
Filipstads kommun
Kvalitetsmätning 
Filipstads kommun
Kvalitetsmätning 2019 KOMMUNREHABILITERING

Jämförelse Män/Kvinnor

5,1

5,4

5,4

5,0

5,0

5,3

5,1

5,3

1 2 3 4 5 6

Totalt rehab

11. Rehabpersonalen bemöter mig på ett bra sätt

10. Rehabpersonalen respekterar mig som person

9. Det är lätt att nå rehabpersonalen

8. Jag är nöjd med de insatser jag får från rehabiliteringen

7. Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från rehabiliteringen

6. Rehabpersonalen har tillräckligt med tid för att lyssna på mig

rehabpersonalen
Kvinnor

Män

Totalt
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SVARSFREKVENSER 
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SVARSFREKVENS 2019

Hemtjänst
Antal 
registrerade

Antal 
utdelade

Svarsfrek-
vens %

Område
 Lesjöfors 21 34 61,8
 Norra 29 50 58,0
 Nykroppa 13 17 76,5
 Sparbanken 16 34 47,1
 Södra 24 45 53,3
 Torget 0 26 0,0

103 206 50,0

Särskilt boende
Enhet
 Gullvivan 0 8 0,0
 Rehab- och korttidsenh. 5 5 100,0
 Servicehuset Ugglan 6 8 75,0
 Tallhöjden 6 10 60,0
 Åhrlundsgården 8 20 40,0
 Älvkullen D (Kullen 13, Gläntan 16) 5 29 17,2
 Älvkullen övriga 24 49 49,0

54 129 41,9

Hemsjukvård 117 205 57,1

Kommunrehab 31 82 37,8

Funtionsstöd
Personlig assistans 8 11 72,7

Ledsagare 5 13 38,5

Gruppboende
- Blombackavägen 4 5 80,0
- Klippgatan 3 5 60,0
- Storbrovägen 2 6 33,3
- Tegnérvägen 2 5 40,0

11 21 52,4

Funktionsstöd tot 24 45 53,3
Totalt 329 667 49,3
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FRÅGEANALYS 
Utevistelse 

83 
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 Sammanställning av uppgifter om utevistelse Fråga 22,23
Brukare av Särskilt boende 2019

Antal dagar/ve
Ugglan Kommentar utevistelse

14 Vara ute i friska luften
1 Sitta ute
x
3 Vara ute och ta promenader. Få frisk luft

Antal dagar/ve
Tallhöjden Kommentar utevistelse

4 till 5 Promenader
7 Bara jag får komma ut och röra på mig

Jag får komma och gå som jag vill
5 Ta promenader
7 Trevligt att gå ut på promenad
4 Gå ut och pyssla med buskar/rabater. Tittap djur. Vistas i naturen

Antal dagar/ve
Åhrlundsgården Kommentar utevistelse

0
x Promenader

4 till 5 Promenader t. ex.
3 till 4 Ut och röra på mig. Få hjälp med rullen att ta en promenad

2 Promenader
2 Promenader i grupper. Aktivitetsflickorna t. ex.
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Antal dagar/ve

Älvkullen Övriga Kommentar utevistelse
5 till 7 Ut i friska luften, gärna dagligen om det inte är för kallt

7 Promenader
3 Promenad
7 En kort promenad runt boendet
0 Här kommer de boende aldrig ut när samordnarna försvann inte ens på en balkong.
2 Promenader/rullstolen

2 till 3 Vistas ute när anhöriga kommer på besök. Men vill gärna vara ute mera
7 Jag vill komma ut skorta stunder varje dag/frisk luft
7 Ska sitta ute kortare stunder/få frisk luft
2 Promenader
7 Promenader

2 till 5 Promenad få luft o se lite mat
1 Gå en liten promenad till t.ex. en affär
1 Promenad i rullstolen
2
4 Promenad

3  till 4 Sitta  på uteplats , ut och åka med personalen i kvarteret
7 Sitta i solhörnet när det är vackertväder. 
7 Om vädret är varmt och skönt är det ju skönt att få sitta ute. Gärna en kort promenad och tillsyn.

Antal dagar/ve (Kullen +Gläntan)
Älvkullen D Kommentar utevistelse

1
3 Komma ut en liten promenad

Promenader
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 Sammanställning av uppgifter om utevistelse Fråga 26,27
Brukare av Hemtjänst

Antal dagar/ve
Lesjöfors Kommentar utevistelse

6 Med rullstol
2 Promenader mer vid sommartid

1 till 2 Skulle gå till affären. Eller gå en runda runt kvarteret där jag bor
7 Alla dagar så klart. Att vara utomhus minste en timme för att promenera, och njuta av alla slags visuella 

intryck, frisk luft, fågelkvitter, o motion
1 T. ex. spela bowling
0

Jag går själv
1 Jag går ut på tomten
2 Kort promenad. Kunna fika ute på sommaren
1 Liten promenad
1
3 Promenader  i omgivingarna
5 Gå en promenad
x Promenad i rullstolen. Sitta ute i trädgårdsmöbeln och prata
4 Att få ta en promenad, samt besöka min dotter oftare

Antal dagar/ve
Norra Kommentar utevistelse

1 Promenad, aktivering, läkarbesök
x Någon tar mig med ut i rullstolen
2 Att ta en liten promenad

6 till 7 Komma ut och sitta ute en stund helst varje dag
7 Att plocka blommor, frisk luft
7 Promenad på lite olika vägar
3 Promenader, hjälp att handla, läder , mat, apotek osv.
1
2 Vill komm ut i friska luften
2 Promenad med personal

Antal dagar/ve
Nykroppa Kommentar utevistelse

4 Komma ut o andas
2 Promenader
7 Promenader i närområdet och frisk luft
x Att komma utanför dörren
7
7 Promenader sola
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Antal dagar/ve
Sparbanken Kommentar utevistelse

x Att  få komma ut och ta promenadeer
x Hjälp till bankomat. Butik osv.
x Personal med personal
1

3 till 4 Vistas ute fler aggr/vecka
x Jag försöker vara ute själv så mycket som möligt
6 Ex. kortare promenad 1-3 timmar tyvärr med rullator

3 till 4 Att komma ut i friska luften, att någon kan följa med till kyrkan eller annan aktivitet
Någon som kan hämta från PH-centret

Antal dagar/ve
Södra Kommentar utevistelse

2 Korta promenader
1 Promenad runt kvarteret
1 Eftermiddagen en tur med rullstolen
x Får hjälp med utenvistelse om jag vill ut
2 Att kunna promenera ute
5 Promenader

2 till 3 En liten promenad
x Att få komma ut då vädret tillåter
x Att få komma ut i trädgården på ute platsen men måste sitta i rullstol. Två personer till hjälp.
1 Jag skulle vilja kommaut med någon i rullstol
2

2 till 3 ´Få komma uat i nägrområdet med rullator
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FRIA KOMMENTARER 
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FRIA KOMMENTARER 

Vård och omsorg  

Hemtjänst 

Hur vill du bo i framtiden 
Lesjöfors 
Hemma 
Jag vill bo hemma så länge det går i min trygga borg 
Som jag gör nu 
Hemma i bostaden 
Eget boende 
I bostaden 
Jag vill bo på ett servicehus 
I hemmet (egen villa) 
I mitt hem 
Som nu i eget boende 
Hemma i lägenheten 
Jag vill bo här så länge som jag får hjälp 
Där jag bor nu i lägenhet 
Som jag bor nu  på Ugglan. Dock med personal som räcker till. Dvs. att de har tid 
med mig. 

Norra 
2 rum och kök med ett stort badrum 
Eget boende med hjälp av hemtjänstpersonal 
Ett boende 
Hemma så länge det fungerar 
Ett boende 
Hemma så länge det fungerar 
På Sparbankshuset med hiss, en 2:a med rum o kök 
Som jag gör nu 
Som jag bor nu 
Vet ej beror på hu man mår 
Hemma 
Bo kvar i lägenheten så länge det fungerar 
Bo hemma 
Som nu i mitt hem.  
Egen lägenhet. Äldreboende, om jag inte klarare mig själv 
Servicehus eget boende, restaurang med möjlighet att äta när jag själv önskar. 
Hemma i min bostad 
Erling vill nog bo hemma han kan inte prata 
Hemma i mitt hem så länge jag kan. 
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Hemma där jag bor nu 
Helst hemma så länge det går 
Hemma 
Eget hus/lägenhet 
Bo hemma. 
Samma som nu. Eget boende. Vet ej. Beror på hälsan 
Som jag bor nu, centralt med utsikt. 

Nykroppa 
 Egen lägenhet /alt. eget hus 

Sparbanken 
Lägenhet i ett plan. 
Det vet jag inte 
Äldreboende med en servering där jag kan välja på flera rätter 
Om jag får vara frisk, mera ensam 
Trivsamt äldreboende 

Södra 
Så länge jag kan bo hemma så bor jag kvar där. När det inte går bra att bo kvar så är 
väl ett äldreboende att föredra 
Bo hemma så länge det fungerar. Därefter på något boende. 
Elsanerat som jag bor nu 
Hemma 
Hemma 
I min nuvarande bostad så länge jag kan. 
Så långt hälsan medger vill jag bo hemma. 
Jag vill bo hemma der jag bor nu 
Jag vill bo i min lägenhet så länge det går 
Eget boende 
Så länge som möjligt. Vill inte till Älvkullen 
Bo kvar här hemma. 
Jag bor i villa och ska bo kvar där. 
Bo i det egna huset 
Som vi bor nu i egen bekväm villa 
Helst bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst 
I mitt egna hem 
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Vilka förändringar skulle du vilja ha/göra 
Lesjöfors 
Alltid damer vid bad (när man är  kvinna), svensktalande personal, Säga sitt namn 
vid hembesök 
Personalen måste vara professionell och veta vad de ska göra och inte fråga brukare 
eller anhörig.  Viktigt att all personal noga har läst igenom genomförande plan innan 
man åker till brukaren.  
Inga förändringar 
Inga 
Längre tid vid besök i bostaden 
Jag vill inte bo hemma längre. Jag vill bo på ett servicehus med aktiviteter och musik. 
Bättre värme i bostaden 
Tycker det är bra. 
Jag trivs bra här och nu 
Se till att det finns personal som räcker till 
Känner mig stressad och ledsen när jag der och förstår att personalen alltid har 
klockan som styr deras arbeten. 

Norra 
Få hjälp med renovering och bättre anpassad lägenhet. 
Att få komma ut när jag är på Eklunden 
Vill gärna gå ut med hjälp en gång i veckan 

Nykroppa 
Större lägenhet, ffa större badrum och öppna ytor. 
Ingenting! 

Sparbanken 
Jag tycker att min kontaktperson fick komma lite oftare. Jag har hjälp 4 ggr per dag, 
och jag vill ha den på min aktiveringsdag o dusch, helst 1 gg per dag. 
Sällskapsrum där de boende kan träffas 
Mindre brådska hos personalen men i stort, och  om man inte är för sjuk, ganska bra 
som det är. Eva-Lena är f.ö. välkommen på ett besök, aviserat minst dagen före. 
Kontinuitet på de som kommer o hjälper mig. Fler dagar på Solrosen. Att inte 
Solrosen o PH-centret är stängt på sommaren. Alla aktiviteter upphör samtidigt.  

Södra 
Byta från 2-rum o kök till en etta nära mina barn. 
I det stora hela fungerar det bra. 
Nöjd just nu 
En hiss i trappan till andra våningen 
Inga 
Vill ha en hiss 
Inga 
Inga 
Inga alls. Dock vore önskvärt med mera passningstimmar för anhörig. Viktigt för alla 
parter om anhörig har hälsna. 
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Lite mer tid från personal för samtal över en kopp kaffe. Att personal ibland sätter på 
radio/cd-spelare så att det finns ljud(musik) som gör att det inte är så tyst. 
 
Övriga synpunkter 
Lesjöfors 
Allt bra 
Avföring kvar i rumpan pga. Slarvig torkning!! Ny personal och fast personal behöver 
handledning i hur man sätter en blöja korrekt på en man resp. kvinna. Även lektion i 
hur man torkar en rumpa ordentligt ren. Hur lägger man ett draglakan, vad är upp och 
ner?? Hur bäddar man en säng korrekt och inte slarvigt. Inte roligt för anhörig att 
behöva arbeta som vårdlärare i sitt eget hem när man behöver avlastning. 
Nej 
Mer rehab 
Maten är av dålig variation och rötter är skapade för ungdomar 
Jag är väldigt nöjd ed de som kommer. Särskilt de ”äldre” flickorna som är erfarna. 
De är snälla. 
Hålla städat kring min ingång. 
Sämre service under sommaren 
Skitmat(?) i lådor och dåligt med personal 
 
Norra 
Önskar färre personal, svårt att få kontak med hemtjänstpersonal ibland, kan vi få 
direkttelefon  till kontaktperson? 
Fysisk träning finns det? 
Samhall – slopa. Det var bättre med vår hemtjänst so  känner oss. Det är oroligt att 
nästan alltid oroligt att släppa in nya i hemmet. 
Vi tycker att vi har det bra med vår hemtjänst. All personal är snälla och trevliga. Får 
alla pensionärer så bra som vi ska dom vara glada och nöjda. 
 
Nykroppa 
Det är en kraftig försämring sen jag jobbade i hemtjänsten 
 
Sparbanken 
Hemtjänsten i Filipstad kommun får högsta betyg. Mycket Bra! 
Hjälp till frukost. Blir försenad. Lunchen blir ofta kall eftersom varmhållningsväskan 
hängs på dörren. Jag kan inte hämta in den själb. Hemtjänstpersonalen hämtar den. 
Hur blir det då till vintern? 
Jag är svårt sjuk och då vill jag ha mer fast personal här. Det är tufft med en del 
vikarier som tyvärr inte är lämpade att jobba med oss brukare. 
Ganska bra 
Allt kan bli bättre om man samarbetar mer, de flesta ger maximalt. Tack för att nialls 
har tid för mig. 
Personalen har dåliga kunskaper om hur livsmedel ska haneras. Att en del av 
personalen minskar på användandet av plasthandskar är ibland kränkande vid 
bemötandet. 
 
Södra 
I stort sett fungerar servicen bra. Tyvärr så är det ju så att viss personal inte läser 
instruktionerna ordentligt utan verkar göra det dom själva vill. 
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Jag är nöjd med allt. Tack för allt. 
Det fungerar fantastiskt bra, åar allt jag behöver. Personalen kommer på bestämda 
tider 
Bra service tycker jag 
Vi får vår hemtjänstservice från Hemtjänsten Södra. Hemtjänstservicen är alldeles 
utmärkt. Jättebra personal på alla sätt, och chefer. 
Tyvärr missats att personal finns på plats vid i hemmet och tr emot från sjukhuset i 
Karlstad. Hänt 3 ggr p senaste året. Som tur har grannar ryckt ut och tagit hand om 
mig dåjag saknat nyckel (hemsjukvård/hemtjänst har sett till att jag kommit till 
sjukhuset och dån också låst dörren). 
 
 
Särskilt boende 
 
Vilka förändringar skulle du vilja ha/göra 
Servicehuset Ugglan 
Bingospel någon gång då och då. Musikunderhållning 
Att personalen hade mer tid att och prata med oss 
Fysisk träning saknas på Ugglan 
 
Tallhöjden 
Aktivitetssamordnare som kan anordna saker som sysselsätter oss som t .ex.  musik, 
bingo osv. 
Vi vill ha tillbaka aktivitetssamordnarna. 
Inga förbättringar. Det är bra som det är. 
Mer aktivering t.ex. utevistelse, bingo, sittdans etc. 
 
Åhrlundsgården 
Det ska alltid finnas personal på avd. Nu är det ofta svårt att få tag i någon 
Det är tomt och ibland behöver man dessutom akut hjälp. Vid rapporter etc saknas 
det personal helt. Det är tomt. 
Fler aktiviteter, Bingo varje vecka, Musikprogram 
Vistas ute 
Trivs bra som det är 
Allsång gärna 
 
Älvkullen 
Ett fåtal i personalen tar sig inte tid och låter saker ta den tid som behövs utan blir 
stressade när brukaren har ett annat behov 
Mer aktiviteter 
Mer personal så att de dagliga sociala aktiviteterna kommer tillbaka 
Matsituationen kunde livas upp lite. Personalbrist igen, och här är det lite olika 
beroende på vilka som jobbar och om alla är i tjänst. Olika maträtter, ordentligt 
potatismos och många gånger  bättre middagsmat (ej varm smörgås, korv m. bröd) 
samt slopa alla halv- och helfabrikat – laga mat från grunden !! 
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Att det är mer  ”folk” som man ser  nu när det är tyst. Bättre på Eklunden där är det 
mer rörelse. 
Trivs bra som det är. 
Gärna mera uteKomma ut mer. Gåträna mer o oftare. 
Att personalen har tid att umgås och ta en romenad ibland, Anställ mer personal 
Önskar mer personal på boendet 
Önskar fler aktiviteter på boendet 
Aktiviteter, särskilt musik 
Helst större sammansättning av matval och framförallt mer passande. Mycket 
grönsaker som är så lite kokta att de inte kan ätas.. 
Aktivitetssamordnarna. 
Bygg en uteplats i nivå med golvet inne, ta bort tröskel – då kan vi ta oss ut utan 
hjälp. 
Försök att få tillbaka aktivitetssamordnarna för dom flickorna gjorde underverk för de 
boende med alla aktiviteter - läsning, gympa, fikastunder o bingo. Det var något som 
livade upp dom gamla. 
 
Övriga synpunkter 
Servicehuset Ugglan 
Har en demens som gör att jag som person ej är rationell. Jag som anhörig tycker att 
boendet är jättebra o mycket bra personal 
Servicen fungerar helt ok 
 
Tallhöjden 
Mycket bra boende men saknas aktiveringstid. Vart tog aktivitetssamordnarna 
vägen? Servicen är bra men all aktivering som kom bort vill vi ha tillbaka.  
. 
Åhrlundsgården 
Skapligt 
Nej jag är nöjd 
 
Älvkullen 
Varmare i rummet, ta bort alla stora träd framför fönstren (många mörka dagar mitt i 
sommaren när träden är fulla av löv). Dålig städning överallt, tvättning av kläder dålig, 
mycket dålig värme, ingen sång och musik eller rörelsegympa.(M-politikern Christer 
Olsson kallade Älvkullen ”Dödens väntrum” och att det är ganska snuskigt) citat från 
tidningen. Förtroendet – tilliten är inte så stor. 
Mer bingo och andra aktiviteter. 
Nöjd med den service jag får. 
Dåligt på sommaren med personal som inte känner oss och vilka problem vi har 
Mer vänlighet. Mycket tal över ”huvudet”. Sårande i många fall. Sånt är sårandet 
Fler TV-kanaler, morgontidning.  
Vi har det bra, alla är jättesnälla och trevliga. 
I dagsläget finns det väl inte mycket service som erbjuds. 
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Hemsjukvård 
Hur vill du bo i framtiden 
Jag vill bo som jag gör nu, hemma med min fru och dotter 
Jag vill bo som jag gör nu. I lägenhet i trygghetsboende 
Där jag bor 
Hemma som idag 
Bo som jag gör nu 
Hemma 
Bo hemma 
Bo kvar hemma så länge som möjligt 
Bo i lägenhet med hiss 
Bo där jag bor nu 
I egna hemmet 
Frågan är svår eftersom de gäller min man, som inte själv kan uttrycka vad han vill. 
Han tycker inte om förändringar och därför tror jag att han trivs bäst hemma- men 
han älskar att vara på Solrosen. 
I egna hemmet 
Hemma 
Mindre lägenhet 
Bo kvar i min lägenhet 
Skulle vill bo lite närmare stan och lugnt och skönt i en tvåa eller etta på nedre botten 
och har hälsan bra. 
Jag vill bo kvar här med mera hjälp om det behövs. 
På gruppbostad om plats finns när jag mentalt eller fysiskt inte klarar av eget boende. 
Vill bo kvar i hemmet 
Där jag bor i min lägenhet 
Bo kvar hemma 
I min privat bostad. 
I min egen lägenhet 
Eget boende 
I eget boende så länge man klarar sig. När jag inte kan bo i eget boende är 
servicehus ett alternativ. 
Jag vill bo kvar i min lägenhet  
Hemma så länge som möjligt 
I en hyreslägenhet 
Som han bor redan 
Som nu 
Hemma där jag bor 
Seniorboende med tillgång till service t. ex. sjukvård, träning, aktiviteter 
Hemma så länge det går. 
Min tid framåt är tämligen begränsad 
Jag vill nog bo kvar där jag bor idag så länge jag kan 
Äldreboende Älvkullen 
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Där det finns lite aktiviteter att tillgå samt lättillgängliga promenadstråk med trevliga 
restauranger. Önsketänkande !!! 
Eget boende med hemtjänstinsatser 
Jag bor bra som jag gör i min lägenhet 
Jag bor helst kvar i mitt nuvarande boende 
Hemma där jag bor. Nu i lägenhet 
Jag bor i i Römmsarvägen Lesjöfors 
Eget boende 
Eget boende med hjälp av hemsjukvård 
I min egen bostad så länge som möjligt 
Som jag bor nu 
Jag vill bo hemma 
Hemma som jag bor nuI lägenhet så länge som det går 
I hus 
Som nu 
Bo hemma 
Bo hemma 
Som idag 
Äldreboende 
Hemma 
Vet ej! Vad som finns då. Helst kvar i min bosta med hjälp dygnet runt, men förstår 
att det inte kommer att gå att genomföras pga. att jag aldrig kan lämnas ensam 
”kramper” 
Hemma som nu 
Vill bo som nu men står i kö för annat boende (Höjden) 
Vill bo kvar hemma 
I egen lägenhet 
Eget boende 
Bo så länge som möjligt hemma 
Hemma 
Hemma 
På serviceboende 
Vi vill bo kvar i vårt bekväma och handikappvänliga hus, så länge det fungerar. 
Förutom hemhjälp har vi också husservice privat 
Pensionärsboende 
Jag vill inte flytta till äldre boende. Helst vill bo själv och bra. 
Egen lägenhet på bottenvåningen. Tillsyn från hemtjänst. 
Vill ha bättre lägenhet 
Det beror på omständigheterna 
Vill bo kvar hemma 
Hemma 
Hemma i egna huset 
Bo kvar i lägenheten så länge det går. 
Servicehus 
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Jag vill bo hemma 
Jag vill bo hemma så länge jag kan 
Ett sådant boende där personal finns. Kanske som det nya hemmet är tänkt. 
Jag vill bo hemma med hjälp av hemtjänsten. 
Lägenhet 
Lägenhet 
Jag vill bo i äldreboende med service och laddning av permobil, matservering. 
Hemma 
På gruppboende 
Hemma 
Egna hem 
I lägenheten där jag bor nu 
Hemma 
Där jag bor nu 
I mitt nuvarande boende så länge som möjligt. 
 
Vilka förändringar skulle du vilja ha/göra 
Jag har det bra 
Kommer inte på något 
Trivs bra 
Inga jag trivs i huset 
Enda problemet just nu är sängen. Det är svårt att få honom att ligga rakt med  
benen och huvudet på kudden. Han är för tung att lyfta. 
Mera kontakt för utgång och samvaro. 
Mer schemalagda rutiner. Jag vill t .ex. vet vem som kommer nästkommande gång 
Behöver mer social samvaro 
Nöjd som det är 
Att personalen har tid att prata en stund 
I dagsläget behövs inga förändringar 
En vårdsäng med hjälpmedel för att komma upp ur sängen 
Mer träning (rehab) 
Ej för stor omsättning på personal 
Färre personer som kommer till mitt hem. Mer sociala aktiviteter framför allt på 
sommaren. 
Mina intressen är att jag vill ha en tjej som gör relax ibland 
Lite mer aktivitetstid 
Tycker att det är bra som det är. Mycket hjälp får jag av min dotter. 
Kanske en trapphiss till andra våningen (Souterränghud) 
Jag har det så bra jag kan få. Allt är bra 
Telefonnr till sjuksköterska 
Problem med oro under perioder med måna vikarier 
Inga fn. Eftersom jag har assistenter 24 tim/dygn  
Mera ute och någon kunde vara hemma läsa umgås och så. 
Inga förändringar. Trivs utmärkt med boende och grannar 
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Trivs bra med mig själv 
Att komma ut. Är helt beroende av rullstol 
Restaurang i huset 
Vill bo hemma så länge som det går. 
Utökad passningshjälp för att som anhörig få lite tid för egen del och egen vård. Har 
sökt men fått avslag, småsint. 
Lägenhet på bottenvåningen (hiss) 
Att bara byta min lägenhet till en som är i bättre kondition o balkong. Alltså S+2 
Inga förändringar 
Jag trivs bra som det är 
Att få komma ut med hemtjänsten i mån av tid med min rullstol t. ex Domus 1 gång i 
veckan 
Inte ha ont 
Det är mycket som inte är bra 
Det är bra som det är 
Bättre med tid 
 
Övriga synpunkter 
Har inga 
Svårt komma fram på telefontid. Ofta möten eller ute på ärende den tiden får vänta tills 
någon annan dag.  Önskar att annan tid erbjuds senare samma dag om möten mm måste 
ske på telefontid. 
Hemtjänsten är bra, även hemsjukvården 
Servicen är bra 
En del är hårdhänta 
Kontakten med demensteamet har fungerat helt perfekt 
Mer regelbundna tider, vill ha mina rutiner och kontroll 
Vi får den service vi behöver just nu 
Brukaren har nyligen fått maxinsatser så det är svårt att ha en åsikt om det 
Antalet hemtjänstpersonal har senaste tiden minskat till ca. hälften och det känns 
mycket lugnare 
Personal överlag har dålig kunskap om mat. Hur man serverar och bjuder på det som 
erbjuds. Dålig kontinuitet. Borede stå på matlådan vad den innehåller. Portionen är 
näringsberäknad men vad spelar det för roll om bara en tredjedel äts upp 
Bra service men personerna inom hemtjänst har mycket bråttom. De har aldrig tid att 
stanna och prata en stund 
Önskar bättre tidspassning och inte t. ex. 19.15 ena dagen och 20.15 andra dagen 
Mer tid hos personalen. Och att (inte) alla får den utbildning som behövs och att 
utländsk personal förstår språket och respekterar ”åldringar” på samma sätt som de 
gör i sitt hemland 
Inga synpunkter jag är nöjd med allt. 
Svårt att höra o förstå dåligt talande svenska 
Bra. Underbar personal 
Enbart provtagning är min hemsjukvård 
Det är bra så. Man kan inte få allt eller hur. 
Tycker det fungerar bra. 
Mindre nonchalans från vikarier. Dålig kunnighet 
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Att hemtjänstpersonalen även skall handha larmet  blir stressande för alla parter. 
Besökstider för hemhjälp, kolliderar ibland med tid för larmpatient. Förseningar 
uppstå och medför oro stress, risker. Omorganisation behövs. 
Jag vill ändra mina kvällsbesök från 20.00 till 19.00 
Servicen är bra. 
Servicelägenhet med möjlighet att köpa mat 
Den service jag får är jag nöjd med 
Kan ej komma dit själv pga. att jag behöver åka rullstol. Kan ej begära av personalen 
att köra mig. Har ej råd att åka längre då det blir för dyrt. 
Jag vill inte ha så många som besöker mig ur hemhjälpen. Räcker med hänsy till 
deras speciella behov med 4 st olika. Inga utländska, jag förstår inte vad dom säger. 
Bra att få Varanprover hemma 
Färre antal personal från hemtjänsten. Brukare med demens borde utgöra en egen 
kategori 
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FRIA KOMMENTARER 

Kommunrehabilitering 
Hur vill du bo i framtiden 
Som nu (Gläntan), men med möjlighet att gå ut själv dvs. sitta i ett område med 
staket runt, med blommor och hund/katt, trädgård med dofter, personal som har tid 
att prata. 
Gärna i trygghetsboende i en egen lägenhet. 
Vill bo kvar i trygghetsboende så länge det går. Därefter i särskilt boende där 
personalen har tid att lyssna och engagera sig. 
Nöjd med det han har. 
Hemma i huset 
Bo kvar hemma 
Kvar i lägenhet med hemtjänst 
Ingen kommentar, boendet är bra men ibland deprimerande. Ingen glädje inget liv. 
Hemma 
I eget boende 
I min privata bostad. 
Att det är handikappanpassat. Ha möjlighet att komma ut dagligen 
Ett trevligt boende med aktiviteter liknande dagverksamheten 
På demensboende om det blir aktuelt. Egen bostad så länge som möjligt, därefter 
Älvkullen 
För närvarande är jag nöjd med boendet jag har. I framtiden kan jag tänka mej 
trygghetsboende, alternativt Älvkullen 
Serviceboende 
Så som jag bor nu. Blir jag sämre vill jag att det finns ålderdomshem som det fanns 
förr. 
Kvar i lägenheten 
Hemma 
Bäst vore att få bo i trygghetsboende. 

Vilka förändringar skulle du vilja ha/göra 
Utökad dagverksamhet - mer aktivitet för kroppen. Staket runt ett område 
Så att man kan gå ut utan följe bara sitta där och höra ”uteljud”. Katt och hund, 
personal, som har god tid att prata, vilket motverkar oro. Fönster ska vara sådan att 
det går att öppna för vädring. 
 Att det inte är stängt under sommaren. För den som är dement eller anhörig är 
behovet lika stort om inte större på sommaren. Solrosen, PH-centret ingen aktivitet 
under sommaren. 
Få en ramp 
Allt ok 
Önskar aktivitetstjänsterna tillbaka. Längtar efter bingo, musik och salongen + 
utevistelse 
Få kontakt med rehabpersonal 
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Övriga synpunkter 
Det borde vara större utbud på aktiviteter, saknas möjlighet till längre promenader, 
fler dagar på dagar med dagverksamhet (Solrosen), mer tid för samtal och 
förklaringar när minnet sviker. Matservice: Mer färgglad mat, mer grönsaker. En sked 
lingon kan göra underverk. Värmen i badrummet: Det är för kyligt där och då blir det 
en plåga att duscha. Dagverksamheten skulle erbjudas flera dagar i veckan. 
Möjlighet att få ledsagning av hemtjänstpersonalen till PH-centret, kyrkans hus osv. 
Möjlighet till gruppträning för att förbättra aptit, minska fallrisk, aktivera hjärnans 
funktioner. 
Deltar i ”sittgympan” på PH-centret och upplever det som nyttigt och trevligt. 
Med jättebra flickor som tar hand om  oss 
Jag är bara med på sittgympan på Ph-center och det tycker jag är jättetrevligt. Så det 
hoppas jag att jag får behålla. Jättegullig personal 
Jag vill träna mer, vill att personalen från Kommunrehab kommer oftare. 
Bra kontakt med personal som åker ut med hjälpmedel superbra personal 
Kanonbra service på Hjälpmedelscentralen. 
Att man när man behöver hjälp med dusch t. ex. ha möjlighet att bestämma vem man 
kan få hjälp av  
Än så länge nöjd och tacksam 
Personalen på PH:c dagverksamhet är kunniga, glada o trevliga. 
Hittills har servicen varit  bra. 
För lång väntan 
Nöjd 

. 
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FRIA KOMMENTARER 

Funktionsstöd 

Ledsagare 
Övriga synpunkter? 
Mitt liv fungerar väldigt bra så jag är väldigt nöjd. 
Min ledsagare har dålig information 
Önskemål om att ledsagare som ska med till Vårdinrättning har kompetens och 
förståelse för min problematik 

Personlig assistans 
Övriga synpunkter? 
Assistansen fungerar dåligt under sommarsemestrarna 
Jag är nöjd med mina assistenter 

Gruppbostad 
Klippgatan 
Svaret ”Ofta” beror på att vi (behjälpliga) inte alltid ar tiden eller möjligheten 
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Verksamhetsuppföljning / Bokslut 

Socialförvaltningen redovisar sammantaget ett negativt resultat mot 
budget med – 8 732 tkr.  
De stora negativa avvikelseposterna finns inom försörjningsstöd 
samt placeringskostnader för barn/unga och vuxna. 
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Socialförvaltningen 

Sida 

1(3) TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2020-02-06 

Diarienummer 

2020/18

Verksamhetsuppföljning  Januari – December 2019 

Förslag till beslut 

Att  ta del av uppföljningen och godkänna den. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen redovisar sammantaget ett negativt resultat mot budget 

med – 8 732 tkr. De stora negativa avvikelseposterna finns inom 

försörjningsstöd samt placeringskostnader för barn/unga och vuxna.  

Beslutsunderlag 

Resultatuppföljning, kommentarer till årets resultat, måluppfyllelse och 

verksamhetsmått/nyckeltal. 

Ärendet 

Socialnämnden  

Ansvaret redovisar ett underskott med – 128 tkr på grund av högre arvoden 

än budgeterat. 

Förvaltningsledning  

Verksamheten redovisar ett överskott med 3 681 tkr. Överskottet beror på 

utbildningskostnader som bokförts felaktigt tidigare år, att kostnader för 

utbildningar bekostats av kvarvarande stimulansmedel, besparingar inom 

anhörigstöd, att verksamhetschef IFO återsatts inom befintlig ram samt en 

återbetalning av assistansersättning. 

Förvaltningens semesterlöneskuld är budgeterad med ca 900 tkr under 

gemensam administration. När skulden är fastställd bokas den om till 

respektive ansvar och verksamhet. Gemensam administration får då ett 

överskott med 900 tkr samt att befintlig skuld för ansvaret minskade med ca 

100 tkr vilket ger ett överskott på ca 1 000 tkr 2019. 

Kontot för kapitalkostnader visar ett överskott med ca 280  tkr. 
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Färdtjänst  

Verksamheten redovisar ett underskott med -565 tkr. Underskottet beror på 

slutavstämning av resor.  Värmlandstrafik gör en avstämning av antalet resor 

mot avtalat belopp för färdtjänsten i Värmland. 2019 budgeterade vi med att 

få tillbaks pengar men istället fick vi betala.  

 

Handläggare SOL och LSS 

Verksamheten redovisar en budget i balans. 

 

Individ- och familjeomsorgen (IFO)  

Verksamheterna redovisar totalt ett underskott med -17 928. 

 

Vuxna redovisar ett underskott med  – 9 835 tkr. 

Kostnaden för vuxna placeringar uppgår till 7 007 tkr och överstiger budget 

med – 3 119 tkr. Under året har flera längre placeringar verkställts.  

Försörjningsstödet uppgick till 31 419 tkr år 2019. En avvikelse mot budget 

med – 5 279 tkr. År 2018 var försörjningsstödet 29 569 tkr vilket innebär en 

ökning med 1 850 tkr år 2019. Inströmningen av ärenden som är i behov  

av ekonomiskt bistånd är fortfarande högt men in och utflöde i verksamheten 

är mer stabilt än tidigare år. IFO och AIE arbetar, utifrån ett uppdrag, med 

översyn och genomförande av en ny organisation för ekonomiskt bistånd.  

Kostnader för placeringar, våld i nära relationer, har under året fortsatt vara 

högt då flertalet externa placeringar varit nödvändiga. 

 

Barn och unga redovisar ett underskott med – 8 093 tkr. 

Placeringskostnaderna år 2019 uppgick till 31 770 tkr. Kostnaden överstiger 

budget med – 8 108 tkr. 

Kontona för kontaktfamilj och kontaktperson visar ett negativt resultat på 

grund av att de insatserna används mer för att i möjligaste mån undvika 

placeringar. 

 

Vård och omsorg  

Verksamheterna redovisar totalt ett överskott med 6 556 tkr.  

 

Hemtjänst inkl. serviceinsatser redovisar ett överskott med ca 6 570 tkr 

beroende på att hemtjänsten Södra fick en utökning av budget med 1 100 tkr 

och Norra fick 1 400 tkr inför 2019 samt förändrad vårdtyngd. År 2018 var 

antalet timmar ca 244 000 och under 2019 uppgick antalet timmar till ca 222 

000. En minskning med 22 000 timmar. 

 

Särskilda boenden inklusive servicehuset i Lesjöfors redovisar totalt ett 

underskott på -220 tkr på grund av ökade personalkostnader för fyllnads- och 

övertid, sjuklön och förstärkningar på grund av ökat omsorgsbehov. 

Trygghetsboendet Ugglan i Lesjöfors har svårt att få in nya hyresgäster, för 

närvarande är det 7 st tomma lägenheter. 

 
Hälso- och sjukvård 

Verksamheterna redovisar ett underskott med -169 tkr  

Kommunrehab redovisar ett överskott på 204 tkr. Överskottet beror dels på 

att två fysioterapeuttjänster varit vakanta i 5 månader samt att några ärenden 

inom bostadsanpassning som beslutades i slutet av 2019 inte hann påbörjas. 

Kostnaden kommer att belasta 2020. 
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Rehab- och korrtidsenheten redovisar ett underskott på -261 tkr. Behov av 

extra förstärkning av personal vid överbeläggning och hög vårdtyngd har 

medfört ett underskott på 650 tkr men en intäkt på 389 tkr, för LSS- timmar 

som nattpatrullen har utfört, har medfört ett förändrat resultat.   

 

Hemsjukvård redovisar ett underskott med -111 tkr. För att klara 

bemanningen under sommarsemestern har timvikarier erhållit höjd 

timpenning och en extra ersättning har utgått till ordinarie personal som 

flyttat del av sommarsemestern. Även bemanningsföretag har  anlitats i viss 

omfattning under året. Verksamheten har erhållit statliga stimulansmedel 

med 800 tkr. 

 

Funktionsstöd 

Verksamheterna redovisar totalt ett underskott med -204 tkr. 

Kommunernas kostnader för LSS är ojämna. Utifrån detta finns ett 

utjämningssystem som ska reglera och skapa en jämnare fördelning av 

kostnader. Det är svårt att tolka hur olika insatser och kostnader i en 

kommun påverkar utjämningen. Socialförvaltningen har därav tagit emot 

extern hjälp för att få ökad kunskap. Hemtjänsten och nattpatrullen utför idag 

insatser inom ramen för personlig assistans bl.a. vid dubbelgång. I snitt rör 

sig detta om ca 1 400 timmar per år. Socialförvaltningen interndebiterar som 

regel inte mellan egna verksamheter vilket gör att kostnader för de utförda 

timmarna hamnar på hemtjänst och nattpatrull, inte inom LSS och kommer 

således inte med som ett kostnadsunderlag i utjämningen. Förvaltningen har 

korrigerat detta för att kunna påverka inrapporteringen till utjämningen. 

Detta innebär att i bokslutet för 2019 redovisas ett underskott inom LSS. 

Inför 2020 regleras detta genom ändrad budgetram för verksamheterna som 

berörs. 

 

Investeringar 

Budgeten för investeringar uppgår till 1 000 tkr. Utfallet för 2019 är 982 tkr 

och avser främst inköp av sängar till särskilda boenden, bärbara datorer samt 

inventarier till de nyrenoverade konferenslokalerna. 

 

 

 

Åsa Andersson  Malin Karlsson 

Socialchef   Ekonom 



SOCIALNÄMND

Period: December 2019

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

Socialnämndens ordförande 569 697 -128

Förvaltningsledning 11 483 7 802 3 681

Färdtjänst 2 416 2 981 -565

Summa 13 899 10 783 3 116

Individ- och familjeomsorg Vuxna 43 331 53 166 -9 835

Individ- och familjeomsorg Barn o Unga 36 392 44 485 -8 093

Summa 79 723 97 651 -17 928

Handläggare SoL och LSS 3 288 3 261 27

Älvkullen 33 071 33 642 -571

Nykroppa 18 628 17 694 934

Lesjöfors 25 720 25 199 521

Gullvivan och Tallhöjden 9 307 9 165 142

Hemtjänsten Sparbanksgruppen 13 501 13 500 1

Hemtjänsten Stora Torgetgruppen 11 169 9 555 1 614

Hemtjänsten Södra 16 603 15 010 1 593

Hemtjänsten Norra 17 150 14 970 2 180

Assistent- och bemanningscentral ABC 4 216 4 075 142

Summa 149 364 142 810 6 556

Kommunrehab 9 512 9 308 204

Rehab- och korttidsenheten 10 666 10 927 -261

Hemsjukvård 13 718 13 829 -111

Summa 33 896 34 064 -168

LSS 2151 Daglig verksamhet, elevhem 20 434 22 182 -1 748

LSS 2152 Personliga assistansärenden 10 722 11 242 -520

LSS 2153 Gruppbostäder, fritids, korttis 14 039 13 642 495

LSS 2156 Stödinsatser 4 826 3 054 1 772

LSS 2157 Social psykiatri 4 949 5 054 -105

Övrigt

Summa 54 970 55 174 -106

Summa socialförvaltningen 335 708 344 440 -8 732

Diff mot budget -8 732



Uppföljning: SOCIALNÄMNDEN Ansvar. 20000

Period: December 2019

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

Socialnämnden (10400) 486 616 -130

Pensionärsråd (10410) 49 39 10

Rådet för funktionshinderfrågor (10430) 34 42 -7

 Summa SOCIALNÄMNDEN 569 697 -128

Diff mot budget -128

Kommentarer:

Socialnämnden redovisar ett negativt resultat på -128 tkr på grund av högre arvoden än budgeterat.

Underskrift

Malin Karlsson



Uppföljning: Förvaltningsledning Ansvar 21000

Period: December 2019

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

Gemensam administration  (50000) 10 809 7 130 3 679

Anhörigvård (50200) 267 95 172

Färdtjänst (53000) 2 416 2 981 -565

Verksamhetsbidrag (53540) 408 577 -169

Summa förvaltningsledning 13 899 10 783 3 117

Diff mot budget 3 116

Kommentarer:

Förvaltningsledning visar ett överskott med + 3 116 tkr.

Gemensam administration redovisar ett överskott med +3 510 tkr beroende på utbildningskostnader som bokförts felaktigt tidigare år, 

att kostnader förutbildning bekostats av kvarvarande stimulansmedel, att verksamhetschef IFO återsatts inom ram samt en

återbetalning av assistansersättning.

Förvaltningens semesterlöneskuld är budgeterad med ca 900 tkr på genensam administration. När skulden är

fastställd bokas den om till respektive ansvar och verksamhet. Gemensam administration får då ett överskott med ca 900 tkr

samt att befintlig skuld minskade med 100 tkr vilket ger ett överskott totalt för verksamheten med 1 000 tkr för 2019.

Kontot för kapitaltäckningskostnader visar ett överskott med ca +280 tkr.

Anhörigvård redovisar ett överskott med +172 tkr på grund av besparingar.

Färdtjänst visar ett underskott på -565 tkr på grund av att den budgeterade återbetalningen vid avstämningen av föregående års resor uteblev samt att vi fick betala för 2019.

Underskrift

Malin Karlsson



Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) 

Period: December 2019 Ansvar 211

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

Administration, IFO (55110) 10 258 11 195 -937

HVB Vuxna enl SoL (55210) 3 888 5 885 -1 997

HVB Vuxna LVM (55220) 0 1 122 -1 122

Öppen missbr.vård SoL Vux (55810) 1 170 800 369

Kontaktpersoner, ind behov (55821) 124 41 84

Vårdförbundet (57520) 38 46 -8

Försörjningsstöd (57530) 26 140 31 419 -5 279

Stöd vid våld i nära relation (57540) 1 000 2 426 -1 426

Familjerådgivning (58530) 175 0 175

Administration flyktingar (60100) 538 248 289

Försörjningsstöd flykting (60200) 0 -16 16

Summa IFO 43 331 53 166 -9 835

Diff mot budget -9 835

Kommentarer:

Underskott 2019 blev - 9 835 tkr mot budget. En försämring sedan uppföljningen efter oktober. Försämringen beror

främst på placeringar mot hög kostnad inom vuxengruppen. 

Förvaltningen verkställer fortfarande ett LVM-beslut.  

Försörjningsstödet står för största delen av underskottet med -5 279 tkr.

Åtgärder:

Underskrift

Ewa Sundberg/Charlotte Sjöberg



Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) 

Period: December 2019 Barn och unga Ansvar 212

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

Admin, IFO barn o unga (55120) 9 024 8 515 509

Särskild förårdnad vårdnadshav (55140) 197 282 -85

HVB barn o ungd. enl SoL/LVU (55410-20) 4 476 12 405 -7 929

Fam.h barn o ungd. SoL/LVU (55710-20) 19 187 19 366 -179

Öppen v. barn o ungd. ind bev (56810) 851 855 -4

Kontaktpersoner barn o ungd. (56811) 447 813 -367

Kontaktfamiljer barn o ungd. (56812) 872 1 273 -401

Adm nyanlända barn o unga (60110) 1 337 833 504

Familjehemsvård B/U SOL (60710-60720) 0 142 -142

Summa IFO 36 392 44 485 -8 093

Diff mot budget -8 093

Kommentarer:

Slutresultatet av 2019 ger en avvikelse med - 8 093 tkr mot lagd budget.

Placeringar som inte har kunna avslutas enligt plan vilket påverkar slutresultatet på placeringskontot.

Åtgärder:

Underskrift

Charlotte Sjöberg



Uppföljning: HANDLÄGGARE SoL och LSS Ansvar:213

Period: December 2019

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

Handläggare SoL (51010) 2 105 2 264 -159

Handläggare LSS (51310) 1 182 996 186

Summa 3 288 3 261 27

Diff mot budget 27

Kommentarer:

Resultat i balans med budget 2019.

Underskrift

Katarina Hammargren



Uppföljning: ÄLVKULLEN Ansvar. 21401

Period: December 2019

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

51001 Hemtjänst-SäBo adm 559 567 -8

51021 Servicehus, särskilda boe 21 852 22 652 -800

51026 Demens särskilda boenden 10 660 10 423 237

 Summa Älvkullen 33 071 33 642 -571

Diff mot budget -571

Kommentarer:

Resultatet visar ett underskott på - 571 tkr.

Förklaring till avvikelsen:

Ökade personalkostnader för fyllnad, övertid samt sjuklön på verksamhet 51021 på 702 tkr.

Ökade personalkostnader för fyllnad, övertid samt sjuklön på verksamhet 51026 på 350 tkr.

Under året har det varit hög kortidsfrånvaro på ordinarie personal - rehabutredningar görs kontinuerligt.

Förstärkningar på grund av ökat omsorgsbehov och dubbelboende,under vissa perioder under året har gjorts på två avdelningar motsvarande 0,50 åa

Förstärkningar på grund av ökat omsorgsbehov under vissa perioder under året har gjorts på demensboende motsvarande 0,70 åa.

Verksamhetens prognos har försämrats sedan oktober månads uppföljning med - 71 tkr vilket beror på semesterlöneskulden.

Underskrift

Kristina Larsson /Lottie Berg 



Uppföljning: NYKROPPA Ansvar 21403

Period: December 2019

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

Administration (51001) 559 566 -6

Servicehus (51021) 8 592 8 652 -60

Hemtjänst (51030) 8 186 7 438 748

Nattpatrull (51032) 999 764 236

Matdistribution (51033) 0 10 -10

Inhandling (51034) 55 53 2

Städ (51036) 132 89 43

Tvätt (51037) 94 98 -4

Trygghetslarm (51051) 10 25 -15

 Summa NYKROPPA 18 628 17 694 934

Diff mot budget 934

Resultat:

Ansvar 21403 redovisar ett resultat på + 934 tkr.

Förklaring till resultatet:

Personalkostnaderna för samtliga verksamheter för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarade 575 tkr för 2019.

Fyllnadslön och övertid beror främst på svårigheter att rekrytera vikarier.

För att säkerställa brukarnas trygghet, har det under vissa tider på dygnet gjorts förstärkningar

på Åhrlundsgården då trygghetslarmet inte fungerat optimalt.

Antalet brukare inom hemtjänsten har minskat i snitt i  förhållande till 2018. 

Samtliga kostnader för serviceinsatser som utförs av Samhall redovisar ett resultat på + 31 tkr i förhållande till budget.

Underskrift

Carina Andersson



Uppföljning: LESJÖFORS Ansvar 21404

Period: December 2019

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

Administration (51001) 559 530 30

Servicehus (51021) 4 401 3 348 1 053

Gruppboende (51023) 4 310 5 106 -796

Hemtjänst (51030) 10 820 10 578 242

Anhörigvård (51031) 159 69 90

Nattpatrull (51032) 4 851 5 038 -186

Matdistribution (51033) -100 -77 -23

Inhandling (51034) 108 98 10

Städ (51036) 298 276 22

Tvätt (51037) 317 268 49

Trygghetslarm (51051) -3 3 -6

Snöröjning (51052) 0 -39 39

 Summa LESJÖFORS 25 720 25 199 521

Diff mot budget 521

Resultat:

Ansvar 21404 redovisar ett resultat på + 521 tkr

Förklaring till resultatet:

Personalkostnaderna för samtliga verksamheter för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarade 623 tkr för 2019.

De ökade personalkostnaderna beror på att det har varit svårt att rekrytera vikarier till verksamheten.

Samtliga kostnader för serviceinsatser som utförs av Samhall redovisar ett resultat på + 57 tkr i förhållande till budget.

Verksamhet 51023 har under året haft förstärkning med 1,76 åa på grund av omfattande HsL uppdrag och 

vårdtyngd som inte rymms inom ramen för grundbemanningen.

Verksamhet 51032 har under året haft  förstärkning  pga av lång resväg till brukare.

Antalet brukare inom hemtjänsten håller sig på samma nivå som under 2018 men vårdtyngden har minskat.

Trygghetsboendet Ugglan har svårt att få in nya hyresgäster för närvarande är det 7 tomma lägenheter.

Idag bor det 5 brukare med beslut om särskilt boende kvar på Ugglan.

Verksamhetens prognos har försämrats sedan oktober månads uppföljning med - 479 tkr vilket till största delen beror på semesterlöneskulden.

Underskrift

Ulla Olsson



Uppföljning: HÖJDEN Ansvar:21405

Period: December 2019

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

Administration (51001) 559 565 -6

Tallhöjden (51022) 4 332 4 352 -20

Gullvivan (51023) 4 415 4 247 168

 Summa Tallhöjden o Gullvivan 9 307 9 165 142

Diff mot budget 142

Kommentarer:

Ansvar 21405 redovisar ett reslutat på + 142 tkr.

Förklaring till resultatet 

Personalkostnaderna inom särskilda boendet för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarade 338 tkr under 2019.

Viss personalförstärkning har gjorts under året då vårdtyngden och behovet av dubbelbemanning krävts.

Underskrift

Lottie Berg



Uppföljning: HEMTJÄNSTEN SPARBANKSGRUPPEN Ansvar:21410100

Period: December 2019

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

Administration (51001-51002) 559 558 1

Hemtjänst (51030) 12 143 12 281 -137

Anhörigvård (51031) 139 57 82

Matdistribution (51033) 22 4 18

Inhandling (51034) 151 116 35

Städ (51036) 162 127 35

Tvätt (51037) 224 216 8

Trygghetslarm (51051) 100 140 -40

Summa hemtjänsten Sparbanksgruppen 13 501 13 500 1

Diff mot budget 1

Kommentarer:

Ansvar 21410100 redovisar ett resultat på 1 tkr.

Förklaringen till resultatet

Personalkostnaderna inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarade 281 tkr under 2019.

Antalet brukare håller sig på samma nivå som under 2018 men vårdtyngden har minskat.

Samtliga kostnader för serviceinsatser som utförs av Samhall redovisar ett resultat på + 95 tkr i förhållande till budget.

Samarbetet mellan planeringen för Sparbanken och Torget har utvecklats under 2019. Planerarnas uppdrag har också utvecklats under året då de

bland annat följer upp besöksloggar för att göra planeringen så realistisk som möjligt.

Verksamhetens prognos har försämrats sedan oktober månads uppföljning med - 499 tkr vilket till en viss del beror på semesterlöneskulden.

En korrigering på 97 tkr har även gjorts för en intern försäljning till LSS för att få en rättvisande kostnad i utjämningssystemet.

Underskrift:

Eva-Lena Svensson



Uppföljning: HEMTJÄNSTEN  STORA TORGETGRUPPEN Ansvar:21410200

Period: December 2019

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

Hemtjänst (51030) 10 647 9 122 1 525

Matdistribution (51033) 5 5 0

Inhandling (51034) 100 93 7

Städ (51036) 178 125 53

Tvätt (51037) 201 167 34

Trygghetslarm (51051) 38 43 -5

Summa hemtjänsten Stora Torget 11 169 9 555 1 614

Diff mot budget 1 614

Kommentarer:

Verksamhet 21410200 redovisar ett resultat på +1 614 tkr. 

Förklaring till resultatet:

Personalkostnaderna inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarade 267 tkr under 2019.

Antalet brukare håller sig på samma nivå som under 2018 men vårdtyngden har minskat något.

Samtliga kostnader för serviceinsatser som utförs av Samhall redovisar ett resultat på + 94 tkr i förhållande till budget.

Överskottet beror dels på att hemtjänsten Torget har fått mer intäkter än budgeterat och att personalbehov förändrats under året.

Samarbetet mellan planeringen för Torget och Sparbanken har utvecklats under 2019. Planerarnas uppdrag har också utvecklats under året då de

bland annat följer upp besöksloggar för att göra planeringen så realistisk som möjligt.

Verksamhetens prognos har försämrats sedan oktober månads uppföljning med - 86 tkr vilket till en viss del beror på semesterlöneskulden.

Underskrift

Eva-Lena Svensson



Uppföljning: HEMTJÄNSTEN SÖDRA Ansvar:21411100

Period: December 2019

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

Administration (51001-51002) 577 555 21

Hemtjänst (51030) 15 126 13 906 1 219

Anhörigvård (51031) 139 0 139

Matdistribution (51033) 30 -13 43

Inhandling (51034) 99 89 10

Städ (51036) 348 228 120

Tvätt (51037) 287 240 47

Trygghetslarm (51051) -3 4 -7

Summa hemtjänsten Södra 16 603 15 010 1 593

Diff mot budget 1 593

Kommentarer:

Ansvar 21411100 redovisar ett reslutat på +1 593 tkr.

Förklaring till resultatet:

Personalkostnaderna inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarade 327 tkr under 2019.

Antalet brukare håller sig på samma nivå som under 2018 men vårdtyngden har ökat något.

Samtliga kostnader för serviceinsatser som utförs av Samhall redovisar ett resultat på + 220 tkr i förhållande till budget.

Samarbetet mellan planeringen för Södra och Norra har utvecklats under 2019. Planerarnas uppdrag har också utvecklats under året då de

bland annat följer upp besöksloggar för att göra planeringen så realistisk som möjligt.

Överskottet beror dels på att Södra hemtjänsten fick en utökad budgetram för 2019 med 1 100  tkr  

och att 307 tkr är en intern försäljning till LSS för att få en rättvisande kostnad i utjämningsystemet.

Verksamhetens prognos har försämrats sedan oktober månads uppföljning med - 107 tkr vilket till en viss del beror på semesterlöneskulden.

Underskrift

Nathalie Lindqvist



Uppföljning: HEMTJÄNSTEN NORRA Ansvar:21411200

Period: December 2019

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

Hemtjänst (51030) 16 315 14 392 1924

Matdistribution (51033) 65 4 61

Inhandling (51034) 120 108 12

Städ (51036) 320 226 94

Tvätt (51037) 276 221 55

Trygghetslarm (51051) 54 20 34

Summa hemtjänsten Norra 17 150 14 970 2 180

Diff mot budget 2 180

Kommentarer:

Ansvar 21411200 redovisar ett resultatet på + 2 180 tkr.

Förklaring till resultatet:

Personalkostnaderna inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarade 231 tkr under 2019

Antalet brukare håller sig på samma nivå som under 2018 men vårdtyngden har ökat något.

Samtliga kostnader för serviceinsatser som utförs av Samhall redovisar ett resultat på + 222 tkr i förhållande till budget.

Samarbetet mellan planeringen för Norra och Södra har utvecklats under 2019. Planerarnas uppdrag har också utvecklats under året då de

bland annat följer upp besöksloggar för att göra planeringen så realistisk som möjligt.

Norra hemtjänsten fick en utökad budgetram för 2019 med 1 400 tkr .

Verksamhetens prognos har försämrats sedan oktober månads uppföljning med - 220 tkr vilket till en viss del beror på semesterlöneskulden.

Underskrift

Nathalie Lindqvist



Uppföljning: ABC Ansvar:21411300

Period: December 2019

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

Assistent- och bemanningscentral 2 178 2 421 -243

Administration (51001) 524 265 259

Pool (51013) 1 514 1 388 126

Summa ABC 4 216 4 075 142

Diff mot budget 142

Kommentarer:

Ansvar 21411300 redovisar ett resultatet på + 142 tkr.

Förklaring till resultatet.

Personalkostnaderna för ABC  för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 18 tkr under 2019.

Personalkostnaderna för Pool  för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 83 tkr under 2019.

Den centrala bemannigsenheten startade i december men budgeten för 2,5 åa finansierades av ABC fram till årskiftet.

Underskrift

Eva-Lena Svensson



Uppföljning: KOMMUNREHAB Ansvar:21414

Period: December 2019

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

Administration (52001)

Bostadsanpassning (52010) 1 110 892 218

Arbetsterapi/sjukgymnastik (52501) 6 306 5 618 688

Hjälpmedelsverksamhet (52502) 1 703 2 426 -723

Sinnesträning (52503) 393 372 20

 Summa KOMMUNREHAB 9 512 9 308 204

Diff mot budget 204

Kommentarer:

Avvikelse bostadsanpassning: 

Några ärenden har inte hunnit påbörjas och färdigställas vilket medför att kostnaderna kommer att belasta 2020. Några ärenden

har avskrivits. Detta förklarar skillnaden mellan prognos och resultat.

Avvikelse arbetsterapi/sjukgymnastik: Två fysioterapeuttjänster har varit vakanta under 5 månader. Två fysioterapeuter började 1 juni.

Avvikelse hjälpmedel: 

Verksamheten har haft stora kostnader för hjälpmedel under hela året. Snabb utskrivning från slutenvården är en av orsakerna. Fler personer

har ett mer omfattande hjälpmedelsbehov i hemmet, både gällande personliga hjälpmedel och arbetstekniska hjälpmedel för personalen

Underskrift

Ulla Kjellemar



Uppföljning: Rehab- o korrtidsenhet/nattpatrull Ansvar:21414100

Period: December 2019

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

Administration (51001) 184 263 -79

Nattpatrull (51032) 2 973 2 325 648

Rehab- och korttidsenheten (52507) 7 509 8 339 -830

Summa 10 666 10 927 -261

Diff mot budget -261

Genomsnittlig beläggning: dec 13,4 Under året: 12,6

Kommentarer:

Avvikelser personal:

Verksamheten har periodvis under året haft hög vårdtyngd, övervak och överbeläggning, vilket medfört extra förstärkning av personal. 

Under sommaren hade verksamheten vissa svårigheter att rekrytera personal vilket medförde extra kostnader för kvalificerad övertid.

Verksamheten har fått en intäkt på 389 tkr för LSS-timmar som nattpatrullen har utfört vilket förklarar differensen 

mellan prognos och resultat.

Underskrift

Rebecka Johansson



Uppföljning: HEMSJUKVÅRDEN Ansvar. 21416

Period: December 2019

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

Administration (51004) 244 326 -82

Utskrivningsklara (51025) 35 0 35

Hemsjukvård (51040) 13 438 13 503 -64

 Summa HEMSJUKVÅRDEN 13 718 13 829 -111

Diff mot budget -111

Kommentarer:

Avvikelse personal: Verksamheten har haft kostnader för två-tre assisterande undersköterskor som finansieras av vakanser. 

Ytterligare två assisterande undersköterskor har arbetat som vikarier under semesterperioderna. En av dessa anställdes 

under hösten som sjuksköterska med anpassade arbetsuppgifter. För den tjänsten utgår lönebidrag.

Juli till december finansieras tjänsterna som assisterande undersköterska av statliga stimulansmedel, 800 tkr.

Flera nyanställningar under året har medfört extra kostnader för introduktion.

För närvarande är tre tjänster vakanta, rekrytering pågår. 

Verksamheten har haft en långtidssjukskrivning som föranlett ökat behov av sjuksköterska från bemanningsföretag för att klara bemanning nattetid

För att kunna klara lägsta bemanningskrav under semesterperioderna har följande åtgärder vidtagits:

Tjänsteköp av 1 heltidstjänst från bemanningsföretag under perioden mars till augusti

Ett antal timvikarier som arbetat ca 85 arbetspass, med förhöjd timlön, 300 kr/tim

Tillfällig omplacering av ssk från IFO under 4 veckor.

8 dsk/ssk flyttar en eller två semesterveckor, med extra ersättning 12 500 kr

Demenssköterskan arbetar i övrig verksamhet under semesterperioden 

Gruppledare minskar antalet administrativa arbetspass . Vilket innebär lägre tjänstgöringsgrad som gruppledare 

och fler arbetspass som sjuksköterska under semesterperioden

Avvikelse utskrivningsklar: verksamheten har inte haft några kostnader för utskrivningsklara patienter

Underskrift :

Marie Berggren



Uppföljning: LSS Ansvar 2151

Period: December 2019

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

LSS administration (51300) 622 582 41

Gruppboende vuxna (51311) 7 751 8 603 -851

Personlig ass enl LASS/FK (51330) 3 290 3 642 -352

Kommunal assistans (51332) 1 786 1 538 248

Daglig verksamhet (51350) 5 513 6 233 -720

Korttidsföräldrar (51393) 1 456 1 344 112

Fritidstillsyn (51398) 14 240 -226

Summa LSS ansvar 2151 20 434 22 182 -1 748

Diff mot budget -1 748

Kommentarer:

Avvikelsen mot prognos i oktober beror på överflyttning av lönekostander för personal inom daglig verksamhet. 

Belastar verksamhet 51350 med 332 tkr, samt semesterlöneskuld 217 tkr som belastar hela ansvaret. 

Underskrift

Susanne Persson



Uppföljning: LSS Ansvar. 2152

Period: December 2019

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

LSS adm (51300) 552 456 95

Personlig ass enl LASS/FK (51330) 6 058 6 456 -398

Kommunal ass (51332) 4 112 4 330 -217

Summa LSS ansvar 2152 10 722 11 242 -520

Diff mot budget -520

Kommentarer:

Kostnader för personlig assistans som utförts av hemtjänst och nattpatrull belastar ansvaret med 696 166kr. 

Kostnaden för verksamhet 51330  är 388 752 kr. Kostnaden för verksamhet 51332 är 307 414 kr.

Vård och omsorg gör ett motsvarande överskott i sitt resultat. Bokföringen utförs för att kostnaderna 

ska ligga rätt i det nationella utjämningssystemet.

Underskrift

Karin Bergqvist



Uppföljning: LSS Ansvar 2153

Period: December 2019

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

LSS administration (51300) 589 485 104

Gruppboende vuxna (51311) 11 286 10 721 564

Personlig ass enl LASS/FK (51330) 2 164 2 435 -271

 Summa LSS ansvar 2153 14 039 13 642 398

Diff mot budget 398

Kommentarer:

Kostnader för personlig assistans som utförts av hemtjänsten belastar ansvaret med 97 tkr. 

Vård och omsorg gör ett motsvarande överskott i sitt resultat.

Bokföringen utförs för att kostnaderna ska ligga rätt i det nationella utjämningssystemet.

Underskrift

Susanne Werner



Uppföljning: LSS Ansvar: 2156

Period: December 2019

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

Kontaktpersoner SoL (51012) 1 625 1 037 588

Administration (51300) 0 2 -2

Elevhem (51314) 540 106 434

Familjehem (51315) 135 0 135

Ledsagning (51391) 472 279 193

Avlösarservice (51392) 651 654 -3

Kontaktpersoner (51394) 1 403 976 427

 Summa LSS 2156 4 826 3 054 1 772

Diff mot budget

Kommentarer:

Ansvaret har aviserat en positiv avvikelse under året, vilket även blir resultatet.

Underskrift

Susanne Werner



Uppföljning: SOCIAL PSYKIATRI Ansvar:2157

Period: December 2019

Budget Redovisning Avvikelse mot

period period budget

Paradisgården (51024) 4949 5054 -105

Summa social psykiatri 4 949 5 054 -105

Diff mot budget -105

Kommentarer:

Kontot gör underskott på grund av semesterlöneskuld.

Underskrift

Karin Bergqvist



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

 
 ’Lågtröskelboende’ för missbrukare    

Att utreda möjligheterna för tillskapande och etablering av ett ’Lågtröskelboende’ för missbrukare i Filipstads kommun för 
att reducera kostnaderna för andra placeringar och institutionsvård. 
Måluppfyllelse:  
Kartläggning av behov pågår utifrån nytt givet uppdrag från socialnämnden där olika boendeformer för missbruksvård ska 
utredas som alternativ till externa placeringar och institutionsvård. 
 

 
 
 Försörjningsstöd   Att utreda organisation och rutiner för försörjningsstöd. I arbetet ska såväl socialförvaltningens som 

arbetsmarknadsenheten inkluderas och ansvar och samarbete belysas. Förslag på organisation och rutiner för arbetet 
som kan gälla ska arbetas fram. 
Måluppfyllelse:  
Beslut om ny organisation och rutiner fattades av kommunstyrelsen i november 2019. Från 2020-01-01 är 
vuxenutbildningen organiserad under AIE. Förvaltningscheferna för socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen 
samt AIE bildar styrgrupp för det fortsatta arbetet. Styrgruppen ersätter Integrationsgruppen. Under styrgruppen finns 
samverkansgrupperna Samverkan mot egen försörjning, SMEF samt 32-gruppen. Styrgruppen har tagit fram mål för det 
fortsatta arbetet samt ett styrdokument till SMEF. Det fortsatta arbetet redovisas till KSAU varannan månad. 

 

 
 
Nya prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar budget 2019-2021 
 
 
 Boende inom Funktionsstöd (LSS)    

Socialförvaltningen ges i uppdrag att utreda framtida utveckling av behovet av boende inom Funktionsstöd (LSS).  
Måluppfyllelse:  
Arbete pågår, kartläggning är genomförd. Ärendet kommer upp på socialnämnden under våren 2020. 
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SOCIALNÄMND 
 

  

Mål 2019 till Socialnämnden 

 
Kvalitetsmål 

- Inom förvaltningen ska det finnas ett organiserat 

arbete för att klargöra behov, förväntningar, krav och 

önskemål från kommuninvånare som är i behov av 

våra tjänster. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt - ständigt pågående arbete 

 

- Inom varje verksamhet ska det finnas kvalitetsmål 

som kompletterar de mätbara målen.  
      Måluppfyllelse:  

      Uppfyllt 

 

- Vi ska utveckla samarbetet med alla som berörs av 

våra verksamheter. 
      Måluppfyllelse:  

      Delvis uppfyllt – ständigt pågående arbete 

 

- Alltid sträva efter att förbättra verksamheten utifrån 

brukar- och personalperspektiv. 
      Måluppfyllelse:  

      Delvis uppfyllt – ständigt pågående arbete 

 

- Kvalitet mäts vartannat år via enkätundersökning till 

brukare. 
      Måluppfyllelse:  

      Uppfyllt – enkätundersökning  

      genomfördes 2019 

 

- Budgetuppföljning till nämnden varje månad, utom 

januari, februari, juli och november. Måluppfyllelse till 

nämnden i samband med resultatuppföljningen efter 

5 månader och 12 månader.  
      Måluppfyllelse:  

      Uppfyllt 

 
Långsiktiga mål 2019-2021 

- Anställda ska få kompetensutveckling utifrån 

förändringar i verksamheten, så att de har den 

kompetens som arbetet kräver. 
      Måluppfyllelse:  

      Uppfyllt 

 

- Utveckla former för förebyggande verksamhet. 
      Måluppfyllelse:  

      Delvis uppfyllt – ständigt pågående arbete 

 

- Utveckla former för att utöka samverkan med andra 

kommuner, regioner och intresseorganisationer. 
 

 
 Måluppfyllelse:  

     Delvis uppfyllt – kartläggning  

     pågår för att se vilken samverkan som finns. 

 

- Analysera framtida behov av vård, omsorg och 

stödinsatser för utrikes födda personer för att kunna 

anpassa verksamheterna. 
      Måluppfyllelse:  

      Ej uppfyllt – diskussioner pågår men ingen konkret 

      analys är genomförd.                     

 

- Analysera behov av och utveckla metoder för 

användandet av välfärdsteknologi. 
      Måluppfyllelse:  

      Uppfyllt men också ett ständigt pågående arbete 

 

- Utveckling av kvalitets- och ledningssystemet 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt – ett  processbibliotek är framtaget. 

Nästa steg är att utveckla kvalitets- och 

förbättringsarbetet. 
 

Mål 2019 

- Rättssäker dokumentation alla verksamheter. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt – ytterligare insatser behövs i vissa 

verksamheter. Förvaltningen kan dock se att 

dokumentationen är bättre idag än  

      tidigare. 

 

- Säkerställa processen från myndighetsutövning till 

verkställighet för samtliga verksamheter. 
      Måluppfyllelse:  

      Delvis uppfyllt – pågående arbete 

 

- Analysera och förbereda socialnämndens 

verksamheter inför införandet av barnkonventionen 

som lag 2020 (flyttat från långsiktigt mål) 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt. Underlag för att säkerställa att 

barnens rätt säkerställs vid beslut är framtagna. 

Utbildning från socialstyrelsen är inköpt. 

 

- Utveckla och säkerställa introduktion av medarbetare. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt – 2019 togs en ny rutin för introduktion fram 

som bl a innehåller en utbildningsportal. 

 
Åtgärdsplaner 2019 

- Upphandling av verksamhetssystem 

- Kvalitetssäkra processen för nya medarbetare 
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- Fortsatt dokumentationsutbildning inom samtliga 

lagrum 

- Fortsatt kartläggning av processen från 

myndighetsutövning till verkställighet för samtliga 

verksamheter 
 

 

FÖRVALTNINGSLEDNING 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 

Förvaltningsledningen har uppdraget att utifrån 

socialnämndens beslut leda och styra hur 

verksamheterna ska utformas. Ledningen ska vidare 

säkerställa att förvaltningens verksamheter följer gällande 

föreskrifter och lagstiftning. Styrning ska ske utifrån givna 

ekonomiska ramar och följas upp. Förvaltningsledningen 

består av förvaltningschef, verksamhetschefer, 

förvaltningsekonom, nämndadministratör, tillsynsansvarig 

över socialtjänst (TÖS) samt medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS). 
 

MÅL 

 
Verksamhetsmål 

Förvaltningsledningen ska utveckla, effektivisera och 

förbättra samtliga verksamheter.  

Delvis uppfyllt – ständigt pågående arbete. 

 
Kvalitetsmål 

- Verksamheten ska arbeta för att brukare, deras 

närstående och personal ska kunna känna sig nöjda 

och trygga genom ett respektfullt bemötande och god 

kunskap. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt - ständigt pågående arbete 

 
Långsiktiga mål 2019 – 2021 

- Kvalitetssäkra information, planering och samverkan 

inom förvaltningen för att ständigt effektivisera 

verksamheten med tyngdpunkt på digitala lösningar. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt – ständigt pågående arbete 

 

- Utveckla befintliga styrdokument i syfte att tydliggöra 

antagna processer i kvalitets- och ledningssystemet  
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 
Mål 2019 

- Bedriva ett fortsatt systematisk kvalitetsarbete genom 

internkontroller inom ramen för kvalitets- och 

ledningssystemet.  
        Måluppfyllelse:  

        Uppfyllt 

 
 

ANHÖRIGSTÖD 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 

Anhörigstödet ska underlätta för anhöriga/närstående 

som under kortare eller längre tid gör insatser för en 

närstående. Anhörigstödet är en förebyggande 

verksamhet som genom personliga lösningar ska 

medverka till ökad livskvalitet både för den som är 

anhörig/närstående och vårdar samt den som är i behov 

av stöd. Den anhörige/närstående kan genom 

anhörigstödet få en förbättrad livssituation, samtidigt som 

risken för ohälsa minskas. Anhörigstödet riktar sig till alla 

målgrupper. 
 

MÅL 

 

Verksamhetsmål 

- Stödet till anhöriga/närstående ska vara 

förebyggande, stödjande och underlätta för 

anhöriga/närstående så de klarar sin situation. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Anhörigstödet ska få en naturlig plats i kommunens 

folkhälsoarbete.  

Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

  

- De anhöriga/närstående ska få det stöd och hjälp 

som behövs för att öka tryggheten hos både 

anhöriga och närstående.  
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Stödet ska främja den anhöriges/närståendes 

möjlighet att behålla sin hälsa och sitt 

välbefinnande, samt öka sin livskvalitet.  

Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Utveckla och aktivt arbeta för att nå ut till alla 

målgrupper 

Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 
 
Kvalitetsmål  

- Uppmärksamma anhörigas/närståendes behov av 

stöd i ett tidigt skede. 

Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 
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- Skapa ett så individuellt anpassat anhörigstöd som 

möjligt. 

Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

- Anhörigstödet ska vara lättillgängligt. 

Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Stödja och komplettera de insatser som görs av 

anhöriga/närstående. 

Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Den anhörige/närstående ska känna trygghet i sin 

situation. 

Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

Långsiktiga mål 2019 - 2021 

- Säkerställa ett varaktigt och långsiktigt anhörigstöd. 

Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

- Fortsätta arbetet med att sprida information och öka 

kunskapen hos kommuninvånarna om 

anhörigstödet. 

Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

- Bedriva ett samarbete med andra kommuner 

Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

- Skapa ett nära och bra samarbete med den lokala 

vårdcentralen. 

Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

Mål 2019 

- Utveckla samarbete med skolan 

Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

- Utbyta erfarenheter och få information genom 

nätverksträffar med länets övriga 

anhörigkonsulenter. 

Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

Åtgärdsplaner 2019 

- Delta i möten och nätverksträffar tillsammans med 

andra anhörigkonsulenter från andra kommuner. 

- Anordna anhörigträffar och anhöriggrupper. 

- Fortsätta och utveckla samarbetet med kyrkan och 

studieförbunden. 

- Aktivt sprida information om anhörigstödet med 

särskild inriktning till personal inom skolans 

verksamheter. 
   

Effektmål 

- Öka spridningen av anhörigstödet inom olika 

verksamheter. 

Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

MYNDIGHETSUTÖVNING VÅRD OCH 
OMSORG SoL  
(Socialtjänstlagen) 

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 

Biståndsbedömning utifrån socialtjänstlagen. Målgruppen 

är äldre och personer med funktionsnedsättning. 

Biståndsbedömning sker efter den enskildes behov, för 

att tillförsäkra en skälig levnadsnivå. Gynnande beslut 

delges via verksamhetssystemet till aktuell verkställare. 

Beslut delges den enskilde. Hjälp med eventuell 

överklagan erbjuds. 

 

MÅL 

 
Verksamhetsmål 

- Biståndsbedömningen ska utföras med god 

kompetens, enligt lagstiftning och med en rättssäker 

dokumentation. Den enskilde ska bemötas med 

respekt och en positiv människosyn samt få tydlig 

information om kommunens socialtjänst. 

Handläggaren har ansvar för att följa upp att det 

beviljade beslutet verkställts. Uppföljningen ska visa 

om de mål som finns dokumenterade i utredningen 

återfinns i genomförandeplanen. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 
Kvalitetsmål 

- Biståndsbedömning och beslut ska alltid göras 

utifrån gällande lagstiftning och rättspraxis med 

hänsyn tagen till den enskildes uppfattning av sina 

behov. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Socialförvaltningens insatser ska ge möjlighet till en 

skälig levnadsnivå med trygghet i sin livssituation. 

Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 
 



 

  

4 

Långsiktiga mål 2019 -2021 

- Införa myndighetsutövning enligt IBIC 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

- Köpa in ett verksamhetssystem som stödjer IBIC 
Måluppfyllelse:  

Ej uppfyllt 

 
Mål 2019 

- Förbereda införandet av IBIC 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 
Åtgärdsplaner 2019 

- Öka handläggarnas kompetens att handlägga enligt 

IBIC. 

 
Effektmål 

- Alla som ansöker om bistånd enligt Socialtjänstlagen 

ska få sin ansökan prövad inom fyra månader. 
      Måluppfyllelse:  

      Uppfyllt 

 

- Beslut ska följas upp minst en gång per år. 
      Måluppfyllelse:  

      Uppfyllt 
 

MYNDIGHETSUTÖVNING – LSS (Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade)  
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 

Handläggning utifrån Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Målgruppen är personer som 

tillhör LSS personkrets enligt 1 § LSS. Bedömning sker 

efter den enskildes behov, för att tillförsäkra goda 

levnadsvillkor. Handläggaren har ansvar för att följa upp 

att det beviljade beslutet verkställts. Uppföljningen ska 

visa om de mål som finns dokumenterade i utredningen 

återfinns i genomförandeplanen. 

 

MÅL 

 
Verksamhetsmål 

- Handläggningen ska utföras med god kompetens, 

enligt lagstiftning och med en rättssäker 

dokumentation. Den enskilde ska bemötas med 

respekt och en positiv människosyn samt få tydlig 

information om LSS-lagstiftningen samt kommunens 

verksamheter för personer med 

funktionsnedsättning. 

        Måluppfyllelse:  

        Uppfyllt 

 
 
 
 

Kvalitetsmål 

- Handläggning, bedömning och beslut ska alltid 

göras utifrån den enskildes behov och gällande 

lagstiftning.  
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Den enskilde ska leva ett gott liv med trygghet i sin 

livssituation.  
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 
Långsiktiga mål 2019 – 2021 

- Förbereda införandet av IBIC 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 
Mål 2019 

- Utveckla området LSS-handläggning utifrån 

gällande lagstiftning och domar 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 
Åtgärdsplaner 2019 

- Öka handläggarens kompetens att handlägga enligt 

IBIC 

- Beslut ska följas upp minst en gång per år. 

 
Effektmål 

- Alla som ansöker om insats enligt LSS ska få sin 

ansökan prövad inom 4 månader. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

 

ASSISTENT- OCH BEMANNINGSCENTRAL 
(ABC)/POOL 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 

  
Assistent- och bemanningscentralen (ABC) är en stöd- 

och servicefunktion till hela förvaltningen. ABC ansvarar 

för personaladministration gällande omvårdnadspersonal, 

debitering, fakturering, administration kring 

bostadsanpassning, samt övriga administrativa frågor. 

ABC sköter avgiftshantering inom eget och särskilt 

boende (ärendehantering, rådgivning, fakturering och 

jämkning ), ABC utför även andra uppdrag från 

verksamhetschefer på begäran. Inom ABC:s verksamhet 

finns även en bemanningsenhet med 

omvårdnadspersonal. 

 

MÅL 

 
Verksamhetsmål 

- Verksamheten har som målsättning att utveckla, 

effektivisera och förbättra förvaltningens 
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personalredogörelse, bemanning, fakturahantering, 

ärendehantering och avgiftshantering.   
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 
Kvalitetsmål   

- Verksamheten ska arbeta för att brukare, deras 

närstående och personal ska kunna känna sig nöjda 

och trygga genom ett respektfullt och serviceinriktat 

bemötande. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Att inom ABC vara ett väl flexibelt och fungerande 

team för att behålla tillräcklig servicenivå, avseende 

vikarietillsättning, vid sjukdom eller annan frånvaro. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 
Långsiktiga mål 2019 - 2021 

- Utveckla rutinerna mot alla verksamheter som är 

berörda av ABC 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 
Mål 2019 

- Översyn av organisationen för ett förbättra 

informationsflödet mellan verksamheterna 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 
Åtgärdsplaner 2019 

- Kartlägga informationsflödet mellan ABC och de 

övriga verksamheterna. 

 
Effektmål 

- Handläggningstid avseende avgiftsärenden ska inte 

överstiga 2 veckor. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) 
 
Myndighetsutövning SoL och LVM för vuxna 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 

Handlägger försörjningsstöd och ekonomiskt 

bistånd, dödsboanmälan, budgetrådgivning och 

skuldsanering samt sociala utredningen enligt SoL 

och LVM för personer med missbruksproblematik. 

Verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning 

och riktlinjer. Handläggaren har ansvar för att följa 

upp att det beviljade beslutet verkställts. 

Uppföljningen ska visa om de mål som finns 

dokumenterade i utredningen återfinns i 

genomförandeplanen. Barns situation ska särskilt 

beaktas och tydliggöras i all handläggning. 

Handläggningen ska följa länsöverenskommelserna 

och de lokala styrdokumenten för personer med 

missbruks- och beroendeproblematik (vuxna samt 

barn och unga). 

 

MÅL 

 
Verksamhetsmål  

- Människor ska i ökad omfattning erbjudas arbete, 

praktik eller utbildning så att de blir självförsörjande 

och inte behöver försörjningsstöd. Ungdomar under 

25 år och personer som haft försörjningsstöd minst 

sex månader ska prioriteras.  
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt, arbete pågår 

  
Kvalitetsmål   

- Utredningstiden rörande vuxna ska inte överstiga 4 

månader. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Utredningar som rör missbruk och beroende ska 

innehålla bedömningsinstrument när det är möjligt. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt, arbete pågår 

 
Långsiktiga mål 2019-2021 

 Att samtliga klienter som saknar arbetsmarknads-

insatser och uppbär ekonomiskt 

bistånd/försörjningsstöd är remitterade till AIE. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt, arbete pågår 

 

 Handläggning av ekonomiskt bistånd ska utgå ifrån 

en modell som ökar klienters inflytande och 

delaktighet i handläggningsprocessen. 
Måluppfyllelse:  

Ej uppfyllt, arbete pågår 

 
Mål 2019 

- Det ska finnas särskild kompetens inom området 

Våld i nära relationer hos utvalda handläggare. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Samtliga handläggare ska vara utbildade i 

riskbedömningsmanualen FREDA. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt, arbete pågår 

 

- Säkerställa bedömningen av inlämnade 

tandvårdsförslag i samband med ansökan om 

ekonomiskt bistånd för tandvårdskostnader. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt, arbete pågår 
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- Samtliga handläggare i verksamheten ska ha god 

kunskap om andra kulturer. 
Måluppfyllelse:  

Ej uppfyllt, arbete pågår 

 
Åtgärdsplaner 2019 

- Handläggare ska delta i Länsstyrelsens utbildningar 

inom området Våld i nära relation samt 

kvinnofridsnätverket. 

- Utbildning i kollegautbildare av FREDA ska 

genomföras. 

- Se över möjligheten att använda en 

förtroendetandläkare som kan granska och bedöma 

tandvårdsunderlag. 

- Genomföra utbildning i kulturkompetens 

 
Effektmål 

-  Väntetiden för besök hos socialsekreterare och    

  konsumentsekreterare bör inte överstiga tre veckor.  
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Flertalet av de klienter som är aktuella inom 

verksamheten ska uppleva att det är lätt att få tag på 

sin socialsekreterare. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

       

Myndighetsutövning SoL och LVU för barn samt 
familjerätt 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 

Verksamheten ska verka för goda uppväxtvillkor för barn 

och ungdomar i kommunen samt ge föräldrar stöd i 

föräldrarollen.  

Verksamheten utför utredningar enligt socialtjänstlagen 

och LVU (Lagen om särskilda bestämmelser om vård av 

unga), uppföljning av insatser i förekommande fall samt 

råd- och stödsamtal. Verksamheten handlägger även 

familjerättsliga ärenden. Handläggaren har ansvar för att 

följa upp att det beviljade beslutet verkställts. 

Uppföljningen ska visa om de mål som finns 

dokumenterade i utredningen återfinns i 

genomförandeplanen. Handläggningen ska följa 

länsöverenskommelsen och det lokala styrdokumentet för 

barn och unga med missbruks- och 

beroendeproblematik.  

 

MÅL 

 
Verksamhetsmål  

- Att barn och unga som bor i kommunen ska få 

möjlighet att växa upp under trygga förhållanden. 

Alla barn som får sin situation utredd av 

socialtjänsten ska få komma till tals och själva få 

beskriva hur de uppfattar sin situation.  
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 
Kvalitetsmål   

- Verksamheten ska sträva efter att lösa 

familjerättsärenden på samarbetssamtalsnivå. 
      Måluppfyllelse:  

      Uppfyllt 

 
Långsiktiga mål 2019-2021 

- Vidareutveckla metodik kring barnsamtal. 
      Måluppfyllelse:  

      Delvis uppfyllt, arbete pågår 
 
Mål 2019 

- Alla barn och ungdomar som är i behov av SIP ska 

erbjudas en sådan. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Det ska finnas särskild kompetens inom området 

Våld i nära relationer hos utvalda handläggare. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Samtliga handläggare ska vara utbildade i 

riskbedömningsmanualen FREDA. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt, arbete pågår 

 

- Dokumentationen ska vara effektiv, tydlig och 

rättssäker. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Nyanställda socialsekreterare ska genomgå den 

länsgemensamma introduktionsutbildningen som är 

framtagen av regionen. 
      Måluppfyllelse:  

      Uppfyllt 

 

- Samtliga handläggare i verksamheten ska ha god 

kunskap om andra kulturer 
      Måluppfyllelse:  

      Ej uppfyllt, arbete pågår 

 

- Samverkan ska ske mellan familjerätten i Filipstad 

och andra kommuner samt rättsliga instanser.  
      Måluppfyllelse:  

      Uppfyllt 

 
Åtgärdsplaner 2019 

- Intensifiera arbetet med SIP samt utbilda 

medarbetare i metoden. 

- Kontinuerligt anmäla nyanställda socialsekreterare 

till den länsgemensamma introduktionsutbildningen 



 

  

7 

som är framtagen för socionomer med mindre än två 

års erfarenhet.  

- Handläggare ska delta i Länsstyrelsens utbildningar 

inom området Våld i nära relation samt 

kvinnofridsnätverket. 

- Utbildning i kollegieutbildare av FREDA ska 

genomföras. 

- Implementera arbetet som genomförts via SKL-

projektet Förbättrad dokumentation som var färdigt i 

april 2018. 

- Genomföra utbildning i kulturkompetens 

- Familjerättsverksamheten i Filipstad ska påbörja 

samt fortsätta att samverka med andra kommuner 

samt Värmlands tingsrätt. 

 
Effektmål 

- Barnavårdsutredningar ska vara färdigställda inom 3 

månader. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt  

 

- Flertalet av de barn och vårdnadshavare som är 

aktuella inom verksamheten ska uppleva att det är 

lätt att få tag på ansvarig socialsekreterare. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

 
Verkställighet SoL och LVM för vuxna 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 

Vuxengruppen arbetar med rådgivande och stödjande 

verksamhet samt utför drogprovtagning och 

medicinutdelning enligt delegation. Inom ramen för 

Vuxengruppen drivs kommunens eget stödboende för 

personer med missbruksproblematik. Barns situation ska 

särskilt beaktas. 

 

MÅL 

 
Verksamhetsmål  

- Använda och utveckla den ”egna” verksamheten 

före köp av extern insats. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt, arbete pågår 

 

-  Verksamheten ska bedrivas i samverkan med övriga    

 berörda myndigheter och frivilliga organisationer.  
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 
 
Kvalitetsmål  

- För vuxna missbrukare ska öppen missbruksvård 

prövas innan beslut tas om placering utom hemmet. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Samtliga klienter som saknar 

arbetsmarknadsinsatser och uppbär ekonomiskt 

bistånd ska remitteras till AIE för kartläggning och 

sysselsättningsskapande aktiviteter. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt, arbete pågår 

 

- Inom konsumentverksamheten ska klientens 

medvetenhet öka när det gäller möjligheten att 

påverka den egna ekonomin och kunna se 

konsekvenserna av olika val.  
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 
 
Långsiktiga mål 2019-2021 

- Antalet hushåll som är i behov av förmedlingsmedel 

ska minskas. 
Måluppfyllelse:  

Ej uppfyllt, arbete pågår 

 

- Antalet hushåll i behov av bostadssocialt kontrakt 

ska minskas. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Minska antalet externa missbruksplaceringar samt 

korta ner placeringstiden i de fall extern placering ej 

går att undvika. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt, arbete pågår 

 

- Antalet klienter som uppbär försörjningsstöd på 

grund av att de är sjukskrivna utan rätt till ersättning 

från försäkringskassan ska bli färre. 
Måluppfyllelse:  

Ej uppfyllt, arbete pågår 

 

 
Mål 2019 

-  Verksamheten ska verka för att ungdomar fullföljer 

gymnasial utbildning. 
Måluppfyllelse:  

Ej uppfyllt, arbete pågår 

 

-  Verksamheten ska särskilt prioritera att arbeta med 

hushåll där båda föräldrarna bedöms stå långt ifrån 

arbetsmarknaden. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt, arbete pågår 

 

-  Alla klienter som har behov av en SIP ska ha en 

sådan upprättad. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Antalet unga vuxna (18-25 år) som hamnar i 

överskuldsatthet ska minska. 
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Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt, arbete pågår 

 

- Verksamheten ska tillsammans med vårdcentralen i 

Filipstad ha gemensamma rutiner för behandling av 

spelmissbruk. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Kommunen ska tydliggöra den interna vårdkedjan 

inom missbruks- och beroendevården. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt, arbete pågår 

 
Åtgärdsplaner 2019 

- Verksamheten ska genom samverkan med bl a 

skolan bidra till att ungdomar fullföljer gymnasial 

utbildning. 

- Fortsätta att utveckla samverkan i SMEF 

(samverkan mot egen försörjning) mellan 

socialtjänsten, vuxenutbildningen, 

näringslivskontoret, arbetsförmedlingen och 

kommunens arbetsmarknadsenhet för att möjliggöra 

ett helhetstänk på individnivå. 

- Intensifiera arbetet med SIP, samlad individuell plan 

så att alla klienter som har behov av insatser från 

både Region Värmland och socialtjänsten, ska få 

sina behov tillgodosedda på ett klart och tydligt sätt. 

- Fortsätta arbetet med att förebygga överskuldsatthet 

hos unga vuxna (18-25 år) genom information till 

elever i skolan. 

- Fortsätta att utveckla samverkan tillsammans med 

vårdcentralen i Filipstad för att ta fram rutiner för 

behandling av spelmissbruk, som komplement till 

det lokala styrdokumentet. 

- Analysera vilka behov som finns inom den 

missbruks- och beroendevården i kommunen för att 

på så sätt kunna säkerställa den interna 

vårdprocessen. 
Effektmål 

- Genom fortsatta alternativa stödinsatser ska extern 

missbruksvård minska. 
      Måluppfyllelse:  

      Delvis uppfyllt, arbete pågår 

 

- Flertalet av de klienter som är aktuella inom 

verksamheten ska känna sig delaktiga i den egna 

vårdprocessen samt uppleva att de har möjlighet att  

kunna påverka. 
      Måluppfyllelse:  

      Delvis uppfyllt, arbete pågår 

 

- Flertalet av de klienter som är aktuella inom 

verksamheten ska uppleva sig nöjda med de insatser 

de beviljats. 
      Måluppfyllelse:  

      Uppfyllt 

 

 

Verkställighet SoL och LVU för barn 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 

Inom verkställigheten för barn och unga finns 

familjehemssekreterare, barnhandläggare, 

öppenvårdsinsatser så som kontaktfamilj, kontaktperson 

och andra öppna insatser. Familjehemssekreterarna 

ansvarar över att utreda, handleda och utbilda 

familjehem. Barnahandläggarna ansvarar över de barn 

som är placerade inom ramen för insatserna familjehem 

eller HVB (institutionsvård). 

 

MÅL 

 
Verksamhetsmål  

- Genom stödinsatser av familjebehandlingsteam, 

öppenvårdsverksamhet samt kontaktpersoner/ 

kontaktfamiljer för barn och ungdomar ska vård 

utanför hemmet minska.  
      Måluppfyllelse: 

      Ej uppfyllt, arbete pågår. 

 

- Verksamheten ska bedrivas i samverkan med övriga 

berörda myndigheter och frivilliga organisationer.  
      Måluppfyllelse:  

      Uppfyllt 

 
Kvalitetsmål  

- Det ska finnas fler alternativ inom öppenvården som 

alternativ till placering. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt, arbete pågår 

 

 
 
Långsiktiga mål 2019 -2021 

- Vidareutveckla det förebyggande arbetet med barn 

och ungdomar via samverkan inom och utom 

kommunen. Bland annat genom att utreda 

möjligheten att arbeta utifrån en gemensam modell 

tillsammans med bl a BUN. 
      Måluppfyllelse:  

      Delvis uppfyllt, arbete pågår 

 

- Se över möjligheten att kunna erbjuda 

behandlingsinsatser till våldsutövande föräldrar. 
      Måluppfyllelse:  

      Ej uppfyllt, arbete pågår. 

 
Mål 2019 

- Familjehemsverksamheten ska ha tydliga rutiner för 

handledning och utbildning för de familjehem som 

har uppdrag åt Filipstads kommun. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 
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- Arbeta för att fler placerade barn ska kunna 

återförenas (om möjligt) med sina föräldrar. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt, arbete pågår. 

 
Åtgärdsplaner 2019 

- Delta i länets nätverk för familjehemssekreterare för 

att öka den kvalitet som verksamheten ger. 

- Vid placering av barn och unga ska verksamheten 

kunna erbjuda stöd och ibland behandlingsinsatser 

till föräldrar vars barn ska bli/är placerade. 

 
Effektmål 

- Antalet konsulentstödda familjehem ska minska till 

fördel för uppdragstagare i kommunal regi. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Genom fortsatta alternativa stödinsatser ska vård 

utanför hemmet minska. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt, arbete pågår. 

 

- Flertalet av de klienter som är aktuella inom 

verksamheten ska känna sig delaktiga i den egna 

vårdprocessen samt uppleva att de har möjlighet att  

kunna påverka. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Flertalet av de klienter som är aktuella inom 

verksamheten ska uppleva sig nöjda med de 

insatser de beviljats. 
Måluppfyllelse: 

Uppfyllt 

 

 

SÄRSKILDA BOENDEFORMER SoL 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 

Särskilda boenden omfattar fyra enheter som verkställer 

boendebeslut enligt SoL  

Tillhandahåller boendeplatser för de personer som är i 

behov av hemsjukvård, omvårdnad, stöd, service, 

omsorg och rehabilitering och som inte längre kan få 

detta tillgodosett i det egna hemmet. 

 

MÅL 

 
Verksamhetsmål 

- Verksamheten ska underlätta för äldre och personer 

med funktionsnedsättning att klara sin vardag, leva 

tryggt och ha ett gott liv.  
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

Kvalitetsmål 

- När någon beviljats särskilt boende ska plats 

erbjudas på något av kommunens boenden inom tre 

månader. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Verksamheten ska arbeta för att äldre, personer 

med funktionsnedsättning och deras närstående ska 

känna sig nöjda och trygga genom ett respektfullt 

bemötande och god kunskap. I samråd med berörda 

parter ska arbetet säkerställas utifrån en individuell 

utformad genomförandeplan. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Ett välkomstsamtal ska erbjudas till alla brukare som 

flyttar in på ett särskilt boende. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

- Verksamheten ska ge stöd till brukare och 

närstående samt verka för brukarinflytande och 

medbestämmande. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

- En individuell riskbedömning görs för att  

förutsättningar skapas för god nutrition samt minskar 

risk för fallskador och trycksår. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 
 
Långsiktiga mål 2019 -2021 

- De särskilda boendena ska vara väl anpassade till 

behovet både vad gäller antal och inriktning. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Införa IBIC 
Måluppfyllelse: 

 Ej påbörjat 

 
Mål 2019 

- Kvalitetssäkra användandet av 

genomförandeplanen.  
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

- Upprätta ett systematiskt arbetssätt med 

utgångspunkt från kvalitetsregistren. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 
Åtgärdsplaner 2019 

- Registrera i kvalitetsregister.  
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 
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- Implementera ett systematiskt arbetssätt med 

utgångspunkt från kvalitetsregistren. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

- Att genomförandeplanen överförs och revideras när 

brukaren byter utförare. 
      Måluppfyllelse:  

      Delvis uppfyllt 

 

- Använda granskningsnyckel för dokumentation och 

genomförandeplan. 
      Måluppfyllelse:  

      Delvis uppfyllt 

 
Effektmål 

- Brukarna ska få de insatser som de är i behov av. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Vid brukarundersökningen vartannat år ska flertalet 

av de tillfrågade uppge att 

 de fått ett bra bemötande 

 de vet vilken kontaktpersonal de har 

 de har en genomförandeplan 
       Måluppfyllelse:  

       Uppfyllt 
 

 

KORTTIDSBOENDE SoL 

 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 
Korttidsboende omfattar en rehab- och korttidsenhet som 

verkställer beslut enligt SoL  

Korttidsboende tillhandahåller platser för tillfälligt boende 

för personer med behov av rehabilitering, avlastning och 

ett omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses med 

andra insatser. 

 

MÅL 

 
Verksamhetsmål 

- Verksamheten ska underlätta för äldre och personer 

med funktionsnedsättning att få sitt behov av 

omvårdnad, rehabilitering eller avlastning 

tillgodosett.  
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 
 
Kvalitetsmål 

- Verksamheten ska arbeta för att äldre, personer 

med funktionsnedsättning och deras närstående ska 

känna sig nöjda och trygga genom ett respektfullt 

bemötande och god kunskap. I samråd med berörda 

parter ska arbetet säkerställas utifrån en individuellt 

utformad genomförandeplan. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Verksamheten ska ge stöd till brukare och 

närstående samt verka för brukarinflytande och 

medbestämmande. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- En individuell riskbedömning görs så att 

förutsättningar skapas för god nutrition samt minskar 

risk för fallskador och trycksår. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 
Långsiktiga mål 2019 -2021 

- Antalet korttidsplatser ska vara anpassade till 

behovet.  
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Införa IBIC 
Måluppfyllelse:  

Ej påbörjat 

 
Mål 2019 

- Kvalitetssäkra användandet av 

genomförandeplanen.  
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

- Upprätta ett systematiskt arbetssätt med 

utgångspunkt från kvalitetsregistren. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 
Åtgärdsplaner 2019 

- Registrera i kvalitetsregister. 

- Implementera ett systematiskt arbetssätt med 

utgångspunkt från kvalitetsregistren. 

- Att genomförandeplanen överförs och revideras när 

brukaren byter utförare  

- Använda granskningsnyckel för dokumentation och 

genomförandeplanen 

 
Effektmål 

- Brukarna ska få de insatser som de är beviljade. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Vid brukarundersökningen vartannat år ska flertalet 

av de tillfrågade uppge att 

 de fått ett bra bemötande 

 de vet vilken kontaktpersonal de har 

 de har en genomförandeplan 
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      Måluppfyllelse:  

      Uppfyllt 

   

 
HEMTJÄNST SoL 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 

Hemtjänsten omfattar 6 distrikt som verkställer beslut 

enligt SoL Verksamheten ska underlätta för äldre och 

personer med funktionsnedsättning, att i sin hemmiljö 

klara sin vardag på ett självständigt, aktivt och tryggt sätt. 

Nattpatrull, som utför hemtjänst nattetid, är 

organiserad24 

under rehab- och korttidsenheten. 

 

MÅL 

 
Verksamhetsmål 

- Alla med behov av hemsjukvård, omvårdnad, stöd 

och service, omsorg, avlastning och rehabilitering 

ska få detta tillgodosett i sitt hem. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

                 
Kvalitetsmål  

- Verksamheten ska arbeta för att äldre, personer 

med funktionsnedsättning och deras närstående ska 

känna sig nöjda och trygga genom ett respektfullt 

bemötande och god kunskap. I samråd med berörda 

parter ska arbetet säkerställas utifrån en individuell 

utformad genomförandeplan. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Verksamheten ska ge stöd till brukare och 

närstående samt verka för brukarinflytande och 

medbestämmande. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- En individuell riskbedömning görs för att så att 

förutsättningar skapas för god nutrition samt minskar 

risk för fallskador och trycksår. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt  

 
Långsiktiga mål 2019-2021 

- Införa IBIC 
      Måluppfyllelse: 

      Ej påbörjat 

 
Mål 2019 

- Kvalitetssäkra användandet av genomförande-

planen. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

- Upprätta ett systematiskt arbetssätt med 

utgångspunkt från kvalitetsregistren. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 
 
Åtgärdsplaner 2019 

- Registrera i kvalitetsregister. 

- Implementera ett systematiskt arbetssätt med 

utgångspunkt från kvalitetsregistren. 

- Att genomförandeplanen överförs och revideras när 

brukaren byter utförare  

- Använda granskningsnyckel för dokumentation och 

genomförandeplan 

 
Effektmål  

- Brukarna ska få de insatser som de är beviljade. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

-  Vid brukarundersökningen vartannat år ska flertalet 

av de tillfrågade uppge att 

 de fått ett bra bemötande 

 de vet vilken kontaktpersonal de har 

 de har en genomförandeplan 
      Måluppfyllelse:  

      Uppfyllt 

    
 

HEMSJUKVÅRD HSL 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 

Verksamheten omfattar hälso- och sjukvård och 

omvårdnad. Verksamheten ska underlätta för äldre och 

personer med funktionsnedsättning att i sin hemmiljö 

klara sin vardag på ett självständigt, aktivt och tryggt sätt.  

 

MÅL 

 
Verksamhetsmål 

- De personer som efter behovsbedömning har rätt till 

kommunal hemsjukvård ska få detta tillgodosett i 

den miljö som för tillfället, är den bästa/mest 

optimala för individen. Detta kan ske i ordinärt 

boende, på rehab- och korttidsenheten, på särskilt 

boende och/eller på dag-verksamhet. 

Hemsjukvården ska utgå från ett hälsofrämjande 

perspektiv. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 
 
Kvalitetsmål 

- Brukare och deras närstående ska känna sig nöjda 

och trygga genom ett respektfullt bemötande och 

god kunskap om hälso- och sjukvård och 

omvårdnad.  
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Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Verksamheten ska ge stöd till brukare och 

närstående samt verka för brukarinflytande och 

medbestämmande. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Verksamheten ska genomföra individuella 

riskbedömningar så att förutsättningar skapas för 

god nutrition samt minskar risk för fallskador och 

trycksår. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

- Vård i livets slutskede ska anpassas och utföras så 

långt det är möjligt efter brukarens behov och 

önskemål. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 
 
Långsiktiga mål 2019 - 2021 

- Använda nationella kvalitetsregister. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

- Minska negativa effekter av läkemedelsanvändning. 

- Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

- Arbeta med hälsofrämjande åtgärder. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

- Införa digital teknik enligt handlingsplanen för 

utveckling av e-hälsa. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 
Mål 2019 

- Fortsätta det systematiska arbetssättet med 

utgångspunkt från kvalitetsregistren. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

- Validerad smärtskattning ska genomföras vid vård i 

livets slutskede. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt i ca 44% av de väntade dödsfallen  

 

- Minska antalet läkemedelsavvikelser. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 
Åtgärdsplaner 2019 

- Registrera i kvalitetsregistren. 

- Utbilda i och säkerställa användningen av digital 

signering och läkemedelsfördelare. 
 
Effektmål 

- 80 % av läkemedelsavvikelserna ska minska vid 

införandet av digital teknik. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt. Andelen bortglömda 

läkemedelsdoser har minskat med ca 63 % sedan 

digital teknik infördes.. Att  beakta är att alla 

verksamheter inte har haft tillgång till tekniken under 

hela året. 
 

- Vid brukarundersökningen vartannat år ska flertalet 

av de tillfrågade uppge att 

 de är nöjda med de hälso- och 

sjukvårdsinsatser de får 

 de har fått ett bra bemötande 
      Måluppfyllelse:  

      Uppfyllt 

 
 

KOMMUNREHABILITERING HSL 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 

Kommunrehab omfattar arbetsterapi, 

sjukgymnastik/fysioterapi, dagverksamhet, sinnesträning, 

hjälpmedelsverksamhet och bostadsanpassning.  

Kommunrehab är en verksamhet som bildar grund för en 

välfungerande helhet, där all personal inom hemtjänst, 

hemsjukvård, funktionsstöd och särskilda boendeformer 

är delaktiga i rehabiliteringsarbetet och arbetar utifrån ett 

rehabiliteringsinriktat förhållningssätt. 

Kommunrehab bedriver en rehabilitering som leder till att 

personer med aktivitets- och/eller funktionsnedsättning 

uppnår optimal aktivitets- och funktionsförmåga och kan  

klara sin vardag på ett självständigt, aktivt och tryggt sätt.  

 

MÅL 

 
Verksamhetsmål 

- De personer som efter behovsbedömning har rätt till 

kommunal rehabilitering ska få detta tillgodosett i 

den miljö som för tillfället, är den bästa/mest 

optimala för individen. Detta kan ske i ordinärt 

boende, på rehab- och korttidsenheten, på särskilt 

boende och/eller på dag-verksamhet. 

Rehabiliteringen ska utgå från ett hälsofrämjande 

perspektiv. 

Personer med aktivitets- och/eller              

funktionsnedsättning ska ges möjlighet att kunna 

vistas i    sin hemmiljö i så stor utsträckning som 

möjligt. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 
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Kvalitetsmål 

- Brukare och deras närstående ska kunna känna sig 

nöjda och trygga genom ett respektfullt bemötande 

och god kunskap om rehabilitering. 
      Måluppfyllelse:  

      Uppfyllt 

 

- Verksamheten ska ge stöd till brukare och 

närstående samt verka för brukarinflytande och 

medbestämmande. 
      Måluppfyllelse:  

      Uppfyllt 

 

- Verksamheten ska genomföra individuella 

riskbedömningar så att förutsättningar skapas för god 

nutrition samt minskar risk för fallskador och trycksår. 
      Måluppfyllelse:  

      Delvis uppfyllt 

 
Långsiktiga mål 2019 – 2021 

- Utveckla hälsofrämjande åtgärder. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

- Använda nationella kvalitetsregister. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt  

 

- Vidareutveckla arbetssätt för att optimera resultatet 

av rehabilitering. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 
Mål 2019 

- Arbeta med hälsofrämjande åtgärder. 
      Måluppfyllelse:  

      Delvis uppfyllt 

 

- Fortsätta det systematiska arbetssättet med 

utgångspunkt från kvalitetsregistren. 
      Måluppfyllelse:  

      Delvis uppfyllt 

 

- Utveckla nya arbetssätt för att optimera resultatet av 

rehabilitering. 
      Måluppfyllelse:  

      Påbörjat 

 

- Minska antalet avvikelser gällande inte utförda, 

delegerade rehabiliteringsinsatser. 
      Måluppfyllelse:  

      Antalet inte utförda delegerade  

      rehabinsatser har minskat. Att  beakta är att alla  

      verksamheter inte har haft tillgång till tekniken under  

      hela året. 

 
Åtgärdsplaner 2019 

- Införa arbetsmetoder för hälsofrämjande åtgärder. 

- Registrera i kvalitetsregister 

-   Införa nya arbetssätt för att optimera resultatet av      

  rehabilitering. 

- Införa digital teknik enligt handlingsplanen för 

utveckling av e-hälsa  

 
Effektmål 

- Den som är i behov av rehabiliteringsinsatser av 

arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut 

ska erbjudas detta inom tre veckor och uppföljning 

ska ske inom en månad.  
      Måluppfyllelse:  

      81% har påbörjats inom 3 veckor 

      och 73% av uppföljningarna har skett inom en  

      månad. Målet inte uppfyllt 

 

- Den som är i behov av dagverksamhet ska inom en 

vecka erbjudas att komma till dagaktivitet på PH-

center.  
      Måluppfyllelse:  

      Uppfyllt 

 

- Den som söker bostadsanpassningsbidrag ska få 

detta prövat senast inom fyra månader efter det att 

ansökan och intyg har inkommit. 
      Måluppfyllelse:  

      68% av ansökningarna har beslutats  

      inom 4 månader. Målet inte uppfyllt 
 

- Vid brukarundersökningen vartannat år: 

 ska flertalet av de tillfrågade uppge att 

väntetiden är acceptabel de vet vilken 

kontaktpersonal de har 

 ska flertalet av de tillfrågade vara nöjda 

med den hjälp/de insatser de fick 

 ska flertalet av de tillfrågade ha uppnått 

någon eller några av följande effekter: 

ökad självständighet, ökad möjlighet att 

bo kvar hemma, minskat behov av hjälp, 

förbättrat/bibehållet fysiskt tillstånd, 

förbättrat/bibehållet psykiskt tillstånd 

 ska flertalet av de tillfrågade uppge att de 

fått ett bra bemötande 
      Måluppfyllelse:  

      Uppfyllt 

      
 

 

FUNKTIONSSTÖD LSS 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 

Funktionsstöd verkställer samtliga kommunala insatser 

inom LSS samt insatsen kontaktperson enligt SoL.  

Verksamheten ska arbeta för att personer med 

funktionsnedsättning, som bedöms omfattas av någon av 

LSS-lagens tre personkretsar, ska ges individinriktade 



 

  

14 

stöd- och serviceinsatser för att främja rätten till jämlikhet, 

trygghet och delaktighet i samhället. 

 

MÅL 

 
Verksamhetsmål 

- Verksamheten ska underlätta för personer med 

funktionsnedsättning att klara sin vardag, leva tryggt 

och ha ett gott liv.  
Måluppfyllelse:   

Uppfyllt 
 
Kvalitetsmål 

- Verksamheten ska arbeta för att brukarna och deras 

närstående ska känna sig nöjda och trygga genom 

ett respektfullt bemötande och god kunskap. I 

samråd med berörda parter ska arbetet säkerställas 

utifrån en individuell utformad genomförandeplan. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Verksamheten ska ge stöd till brukare och 

närstående samt verka för brukarinflytande och 

medbestämmande. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 
Långsiktiga mål 2019 - 2021 

- Säkerställa att antalet gruppboenden och antalet 

platser inom daglig verksamhet anpassas efter 

behovet. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

- Effektivisera tidsredovisningen för personliga 

assistenter. 
Måluppfyllelse:  

Ej uppfyllt 

 
Mål 2019 

- Kvalitetssäkra verkställigheten av LSS insatser. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

- Kvalitetssäkra användandet av genomförande-

planen. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 
Åtgärdsplaner 2019 

- Tydliggöra processer för verkställighet av insatser. 

- Använda granskningsnyckel för dokumentation och 

genomförandeplan. 

- Att genomförandeplanen överförs och revideras när 

brukaren byter utförare . 

 

Effektmål 

- Brukarna ska få de insatser som de är beviljade. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 
Effektmål 

- Vid brukarundersökningen vartannat år ska flertalet 

av de tillfrågade uppge att 

 de fått ett bra bemötande 

 de vet vilken kontaktpersonal de har 

 de har en genomförandeplan 
       Måluppfyllelse:  

       Uppfyllt 

   

 
SOCIALPSYKIATRI  
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 
Verksamheten ska arbeta för att människor med psykisk 

sjukdom och/eller psykiska funktionsnedsättningar ges 

samordnade individuella stöd- och serviceinsatser för att 

främja rätten till jämlikhet, jämställdhet och delaktighet i 

samhället.  

 

MÅL 

 
Verksamhetsmål 

- Verksamheten ska underlätta för personer med 

funktionsnedsättning att klara sin vardag, leva tryggt 

och ha ett gott liv.  

Att brukaren har ett individuellt fungerande anpassat 

boende, klarar sin ekonomi, har tillgång till 

meningsfull sysselsättning, hjälp att upprätthålla 

sociala relationer och annat som behövs för ett 

fungerande vardagsliv. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 
Kvalitetsmål  

- Verksamheten ska arbeta för brukare samt deras 

närstående skall känna sig nöjda samt trygga 

genom ett respektfullt bemötande och god kunskap.  
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 
 

- Verksamheten ska ge stöd till brukare och 

närstående samt verka för brukarinflytande och 

medbestämmande. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 
 
Långsiktiga mål 2019 - 2021 

- Utveckla former för samverkan med landstinget och 

brukarorganisationer. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 
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- Utveckla arbetet tillsammans med Landstinget och 

kommunen kring 1:a linjen, psykisk ohälsa, med 

prioritet unga vuxna (18-25 år). 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Kvalitetssäkra verkställighet för insatsen 

boendestöd. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 

- Öka möjligheten till sysselsättning för personer som 

får stöd inom socialpsykiatrin. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 
 
Mål 2019 

- Säkerställa att personer med behov av boendestöd 

får detta tillgodosett. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 

- Kvalitetssäkra verkställighet för insatsen 

boendestöd. 

Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt 

 
Åtgärdsplaner 2019 

- Implementera styrdokument för verkställighet av 

boendestöd 

- Utreda möjlighet till samverkan inom förvaltningen 

för verkställighet av insatsen boendestöd 
 
Effektmål 

- Brukarna ska få de insatser som de är beviljade. 
Måluppfyllelse:  

Uppfyllt 

 
 

Ordlista förkortningar 

SoL Socialtjänstlagen 

HVB Hem för vård eller boende 

LVU Lagen om särskilda bestämmelser om 

vård av unga 

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LSS Lagen om stöd och service till vissa  

 funktionshindrade 

LASS Lagen om assistansersättning 

FK Försäkringskassan 

BBIC Barns behov i centrum 

BIM Barn i missbruksmiljöer 

BUP Barn- och ungdomspsykiatrisk mot 

AIE Arbetsmarknads- och integrationsenhet 

AF Arbetsförmedlingen 

FREDA Standardiserade bedömningsmetoder 

tänkta att användas i socialtjänstens 

arbete mot våld i nära relationer  
 

 



   

SOCIALNÄMND 
 

 

Verksamhet Kostnader Intäkter Netto

Budget Redovisning Budget Redovisning Budget Redovisning Budget-

avvikelse

Socialnämnden -569 -697 0 0 -569 -697 -128

Förvaltningsledning -11 978 -10 457 495 2 655 -11 483 -7 802 3 681

Färdtjänst -2 578 -3 144 162 163 -2 416 -2 981 -565

IFO vuxna -44 527 -55 769 1 196 2 603 -43 331 -53 166 -9 835

IFO barn och unga -39 098 -51 444 2 706 6 959 -36 392 -44 485 -8 093

Handläggare SOL o LSS -3 437 -3 261 149 0 -3 288 -3 261 27

Vård och omsorg -173 343 -168 470 23 979 25 660 -149 364 -142 810 6 554

Hälso- och sjukvård (HSV) -36 314 -37 694 2 419 3 630 -33 895 -34 064 -169

Funktionsstöd (LSS) -80 558 -79 691 25 588 24 517 -54 970 -55 174 -204

Totalt -392 402 -410 627 56 694 66 187 -335 708 -344 440 -8 732

 

 

KOMMENTARER TILL ÅRETS RESULTAT 

 

Socialförvaltningen redovisar sammantaget ett negativt 

resultat mot budget med – 8 732 tkr. De stora negativa 

avvikelseposterna finns inom försörjningsstöd samt 

placeringskostnader för barn/unga och vuxna.  

 
Socialnämnden 

Ansvaret redovisar ett underskott med – 128 tkr på grund av 

högre arvoden än budgeterat. 

 
Förvaltningsledning 

Verksamheten redovisar ett överskott med 3 681 tkr. 

Överskottet beror på utbildningskostnader som bokförts 

felaktigt tidigare år, att kostnader för utbildningar bekostats 

av kvarvarande stimulansmedel, besparingar inom 

anhörigstöd, att verksamhetschef IFO återsatts inom 

befintlig ram samt en återbetalning av assistansersättning. 

Förvaltningens semesterlöneskuld är budgeterad med ca 

900 tkr under gemensam administration. När skulden är 

fastställd bokas den om till respektive ansvar och 

verksamhet. Gemensam administration får då ett överskott 

med 900 tkr samt att befintlig skuld för ansvaret minskade 

med ca 100 tkr vilket ger ett överskott på ca 1 000 tkr 2019. 

Kontot för kapitalkostnader visar ett överskott med             

ca 280  tkr. 

 
Färdtjänst 

Verksamheten redovisar ett underskott med -565 tkr. 

Underskottet beror på slutavstämning av resor.  

Värmlandstrafik gör en avstämning av antalet resor mot  

 

 

 

 

avtalat belopp för färdtjänsten i Värmland. 2019 

budgeterade vi med att få tillbaks pengar men istället fick vi 

betala.  

 

Individ –och familjeomsorgen (IFO) vuxna 

Verksamheterna redovisar ett underskott med  – 9 835 tkr. 

Kostnaden för vuxna placeringar uppgår till 7 007 tkr och 

överstiger budget med – 3 119 tkr. Under året har flera 

längre placeringar verkställts.  

Försörjningsstödet uppgick till 31 419 tkr år 2019. En 

avvikelse mot budget med – 5 279 tkr. År 2018 var 

försörjningsstödet 29 569 tkr vilket innebär en ökning med 

1 850 tkr år 2019. Inströmningen av ärenden som är i behov 

av ekonomiskt bistånd är fortfarande högt men in och 

utflöde i verksamheten är mer stabilt än tidigare år. IFO och 

AIE arbetar, utifrån ett uppdrag, med översyn och 

genomförande av en ny organisation för ekonomiskt 

bistånd.  

Kostnader för placeringar, våld i nära relationer, har under 

året fortsatt vara högt då flertalet externa placeringar varit 

nödvändiga. 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) barn och unga 

Verksamheterna redovisar ett underskott med – 8 093 tkr. 

Placeringskostnaderna år 2019 uppgick till 31 770 tkr. 

Kostnaden överstiger budget med – 8 108 tkr. 

Kontona för kontaktfamilj och kontaktperson visar ett 

negativt resultat på grund av att de insatserna används mer 

för att i möjligaste mån undvika placeringar. 

 
Handläggare SOL och LSS 

Verksamheten redovisar en budget i balans. 
 
 



   

Vård och omsorg 

Verksamheterna redovisar totalt ett överskott med  

6 556 tkr.  

 

Hemtjänst inkl. serviceinsatser redovisar ett överskott med 

ca 6 570 tkr beroende på att hemtjänsten Södra fick en 

utökning av budget med 1 100 tkr och Norra fick 1 400 tkr 

inför 2019 samt förändrad vårdtyngd. År 2018 var antalet 

timmar ca 244 000 och under 2019 uppgick antalet timmar 

till ca 222 000. En minskning med 22 000 timmar. 

 

Särskilda boenden inklusive servicehuset i Lesjöfors 

redovisar totalt ett underskott på -220 tkr på grund av ökade 

personalkostnader för fyllnads- och övertid, sjuklön och 

förstärkningar på grund av ökat omsorgsbehov. 

Trygghetsboendet Ugglan i Lesjöfors har svårt att få in nya 

hyresgäster, för närvarande är det 7 st tomma lägenheter. 

 
Hälso- och sjukvård 

Verksamheterna redovisar ett underskott med -169 tkr  

 

Kommunrehab redovisar ett överskott på 204 tkr. 

Överskottet beror dels på att två fysioterapeuttjänster varit 

vakanta i 5 månader samt att några ärenden inom 

bostadsanpassning som beslutades i slutet av 2019 inte 

hann påbörjas. Kostnaden kommer att belasta 2020. 

  

Rehab- och korrtidsenheten redovisar ett underskott på -261 

tkr. Behov av extra förstärkning av personal vid 

överbeläggning och hög vårdtyngd har medfört ett 

underskott på 650 tkr men en intäkt på 389 tkr, för LSS- 

timmar som nattpatrullen har utfört, har medfört ett förändrat 

resultat.   

 

Hemsjukvård redovisar ett underskott med -111 tkr. För att 

klara bemanningen under sommarsemestern har timvikarier 

erhållit höjd timpenning och en extra ersättning har utgått till 

ordinarie personal som flyttat del av sommarsemestern. 

Även bemanningsföretag har  anlitats i viss omfattning 

under året. Verksamheten har erhållit statliga 

stimulansmedel med 800 tkr.  

  
Funktionsstöd  

Verksamheterna redovisar totalt ett underskott med -204 tkr. 

Kommunernas kostnader för LSS är ojämna. Utifrån detta 

finns ett utjämningssystem som ska reglera och skapa en 

jämnare fördelning av kostnader. Det är svårt att tolka hur 

olika insatser och kostnader i en kommun påverkar 

utjämningen. Socialförvaltningen har därav tagit emot extern 

hjälp för att få ökad kunskap. Hemtjänsten och nattpatrullen 

utför idag insatser inom ramen för personlig assistans bl a 

vid dubbelgång. I snitt rör sig detta om ca 1 400 timmar per 

år. Socialförvaltningen interndebiterar som regel inte mellan 

egna verksamheter vilket gör att kostnader för de utförda 

timmarna hamnar på hemtjänst och nattpatrull, inte inom 

LSS och kommer således inte med som ett 

kostnadsunderlag i utjämningen. Förvaltningen har 

korrigerat detta för att kunna påverka inrapporteringen till 

utjämningen. Detta innebär att i bokslutet för 2019 redovisas 

ett underskott inom LSS. Inför 2020 regleras detta genom 

ändrad budgetram för verksamheterna som berörs. 

 
Investeringar 

Budgeten för investeringar uppgår till 1 000 tkr. Utfallet för 

2019 är 982 tkr och avser främst inköp av sängar till 

särskilda boenden, bärbara datorer samt inventarier till de 

nyrenoverade konferenslokalerna. 

 

 

MÅL -- MÅLUPPFYLLELSE 

 

Att anta de fyra utmaningarna inom Nya perspektiv (mål 

under respektive utmaning är de antagna mål som relaterar 

till socialförvaltningen). 

 
1. Barns hälsa och uppväxtvillkor 

Filipstads kommun ska skapa förutsättningar för att 

familjer inom kommunen ska känna sig trygga samt att 

det vid behov skall finnas ett utvecklat och anpassat 

stöd för familjer. 

Måluppfyllelse: 

Under 2019 har samarbetet mellan presidierna inom 

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 

formaliserats och ett gemensamt målarbete är påbörjat. 

Socialförvaltningen samverkar med barn- och 

utbildningsnämnden samt vårdcentralen i Filipstad i ett 

projekt som handlar om föräldrastöd genom förstärkt 

antal hembesök. Barns hälsa och uppväxtvillkor har 

ändrat namn till barnalivet. 

 
2.   Riskbruk och riskbeteende 

      Filipstads kommun ska aktivt uppmärksamma riskbruk 

och riskbeteende i kontakter med elever, klienter, 

patienter och brukare. Kommunen ska också utveckla 

samverkan med andra vårdgivare. 

      Måluppfyllelse:  

      IFO har påbörjat ett samverkansarbete gällande 

spelmissbruk tillsammans med den lokala vårdcentralen. 

Ett arbete är uppstartat gällande översyn av 

boendeformer för målgruppen inom missbruk och 

beroende. I detta ingår sedan tidigare ett 

utredningsuppdrag gällande lågtröskelboende.  

      Länsöverenskommelserna gällande missbruk är under 

revidering. 

 
3.  Psykisk hälsa 

      Filipstads kommun ska arbeta för att medborgarnas 

psykiska välbefinnande ska öka, samt att kommunen 

ska bidra till en ökad kunskap om psykisk hälsa hos 

medarbetare och allmänhet. 

Måluppfyllelse:  

Målet är delvist uppfyllt. Förvaltningen anordnar en 

utbildning för personal inom kommunal psykiatri och 

öppenvården IFO med inriktning mot kognitiv 

beteendeterapi (KBT) som ska pågå under hösten. 

Förvaltningen arbetar även med att införa ett kvalificerat 

boendestöd för personer med samsjuklighet psykiatri-

missbruk, i syfte att hindra extern placering. 



   

Förslag till lokal riktlinje och handlingsplan för 

suicidprevention och ökad psykisk hälsa 2020-2022 är 

framtagen och antagen. 

Socialförvaltningen tillsammans med övriga förvaltningar 

inom kommunen arbetar för att ta fram en strategi för att 

öka hälsan hos kommunens medborgare. 

Arbetsgruppen för psykisk hälsa finns inte kvar då 

arbetsgrupperna bytt namn till barnalivet, ungdomslivet, 

vuxenlivet och äldrelivet. 

 
4.   Äldres hälsa 

      Filipstads kommun ska skapa förutsättningar för en 

trygg, frisk ålderdom för äldre i kommunen. Detta ska 

komma den enskilde till del genom en god kvalitet i 

berörda verksamheter och inom följande områden: 

 God vård i livets slutskede 

 Preventivt arbetssätt (mot t ex undernäring, fall, 

trycksår och dålig munhälsa) 

 God vård vid demenssjukdom 

 God läkemedelsbehandling för äldre 

 Sammanhållen vård och omsorg 

       Arbetsgruppen heter numer äldrelivet. 

 Måluppfyllelse:  

 Delvis uppfyllt, ständigt pågående arbete. 

 
5.   Handikappolitiskt mål 

      Kommunfullmäktige har antagit en handikappolitisk plan 

2015-2018. Programmets rubrik har fått lydelsen 

”Delaktighet i samhället för människor med varierande 

levnadsvillkor”. 

Måluppfyllelse:  

Kommunfullmäktige har antagit Strategi för Funktionsrätt 

2019-2022 

 

 

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER 

 

Socialförvaltningen har tagit fram en utbildningsplan för 

samtliga verksamheter 2019-2022 

 
Individ- och familjeomsorgen 

- Ekonomigruppens deltagande i ett nationellt projekt 

tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, 

SKL och 25 andra kommuner i Sverige fortgår. Syftet 

är att få fler självförsörjande samt att sänka 

kommunens kostnader för försörjningsstöd. 

- Arbete pågår för samordnad öppenvård, barn och 

unga samt vuxen.  

- Arbete pågår med en gemensam mottagningsenhet 

gällande barn och unga samt ekonomi för att 

säkerställa arbetet med ärenden rörande våld i nära 

relationer.  

- Handläggare barn och unga ingår i projektet Save 

som genomförs länsgemensamt. Projektet innebär en 

systematisk uppföljning av ärenden där våld 

förekommer. Resultatet ska sedan kunna användas för 

att förbättra processer och insatser i arbetet kring 

dessa ärenden.   

 

Kommunrehab 

- Verksamheten har lyckats rekrytera två nya 

fysioterapeuter som började arbeta 1:a juni.  

 
Hemtjänst/hemsjukvård/särskilda boenden (SÄBO) 

- Hemsjukvården har haft stora problem med 

rekryteringar av distriktssköterskor/sjuksköterskor inför 

semesterperioderna men även under resten av året. 

Bemanningsföretag har anlitats under delar av året. 

Digital signering och läkemedelsfördelare har börjat 

användas.   

- Byggnationen av det nya boendet för personer med 

demenssjukdomar har påbörjats och beräknas vara 

inflyttningsklart under hösten 2020. Det nya boendet 

har fått namnet Fridensborg. 

 
Funktionsstöd 

- En brukargrupp inom daglig verksamhet har fått en ny 

lokal, vid Krusängen, södra industriområdet. På sikt 

planeras fler personer inom brukargruppen att kunna 

nyttja de nya lokalerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

VERKSAMHETSMÅTT /  NYCKELTAL                                        

 
Verksamhetsmått Redov Redov Budget Redov Avvikikelse

mot

2017 2018 2019 2019  budget

Individ- och familjeomsorgen

Försörjningsstöd 26 793 29 569 26 140 31 419 -5 279

Placeringar vuxna 8 896 10 808 3 888 7 007 -3 119

Placeringar barn 26 547 28 845 23 663 31 770 -8 107

Hemtjänst

Genomsnittlig 

kringtid 36,0% 36,0% 36,3% 38,0% 1,7%

Antal 

bemanningatimmar 259 265 244 109 255 084 221 829 -33 255

Särskilda boenden

exkl serviceboende

Antal platser 131 131 131 131 0

Serviceboende

Antal platser 20 6 6 5 1

Rehab- och 

korttidsenhet

(exkl specialist-

personal)

Antal platser 12 12,6 14 12,6 -1,4

Antal vårddygn 4 502 4 621 5 110 4 598 -512

Kostnad/plats/år i kr 529 024 552 222 536 353 661 833 -125 481

Kostnad/vårddygn i kr 1 445 1 506 1 469 1 814 -344

LSS-verksamheterna

Personlig ass LASS/FK

Antal personer 16 17 18 18 1

Personlig assistans

kommunal

Antal personer 8 5 8 8 0

Gruppboende

Vuxna

Antal personer 23 21 23 23 0

Kostnad/plats kr 780 826 863 428 827 690 840 172 -12 482

Daglig verksamhet

Antal personer 57 59 59 56 -3

Kostnad/plats i kr 91 982 94 339 93 440 111 304 -17 864

Social psykiatri

Paradisgården

Boende psykiatri

Antal platser 11 13 12 12 0

varav

Särskilt boende 10 10 10 9 -1

Växelvård 1 3 2 3 1

Kostnad/plats i kr 440 272 368 802 412 414 421 189 -8 775

Kostnad/dygn i kr 1 206 1 010 1 130 1 154 -24

 

 

FRAMTID 

 
Övergripande 

- Förvaltningen fortsätter att analysera hur behovet av 

vård och omsorg och kommunal hälso- och sjukvård 

kommer att se ut i framtiden.  

- Förvaltningen utreder hur insatser för personer inom 

socialpsykiatrin ska se ut. Idag verkställs insatserna 

inom flera av förvaltningens verksamheter. Målet är 

att samordna insatserna. 

- Sveriges kommuner och regioner, SKR, beslutade 

2019 att vidareutveckla den nära vården. Målet för 

omställningsarbetet till en nära vård är att skapa en 

nära och samordnad vård och omsorg som främjar 

jämlik hälsa. Arbetet följs nogsamt för att se hur en 

mer nära vård kommer att påverka den kommunala 

verksamheten. Det finns en arbetsgrupp i länet som 

arbetar med frågan samt så ingår länets socialchefer 

i en arbetsgrupp tillsammans med regionens ledning 

för att hitta en gemensam bild av hur en mer nära 

vård ska se ut i Värmland. 

- Heltidsresan fortsätter och förslag på heltidsscheman 

ska tas fram. Heltidsresan går numer att följa inom 

sociala medier. 

- Socialförvaltningen tillsammans med övriga 

förvaltningar arbetar med att förbättra hälsostrukturen 

i kommunen. Målsättningen är bl a att halvera 

försörjningsstödet och antal placeringar fram till år 

2025. 

 
Individ- och familjeomsorgen 

- Socialstyrelsen har beviljat medel för att kommunen 

under tre år ska kunna arbeta med barn och ungas 

psykiska hälsa. De beviljade medlen används för att 

finansiera en kuratorstjänst på Familjecentralen i ett 

projekt som bygger på Rinkebymodellen. 

Rinkebymodellen innebär förstärkta hembesök hos 

nyblivna föräldrar. Projektet kom igång under våren och 

fortsätter att utvecklas under hösten. 

- Utredningen av en ny organisation mellan 

verksamheten för ekonomiskt bistånd, 

vuxenutbildningen och AIE fortskrider. Förslag på ny 

organisation och nya rutiner ska vara klartunder 2020. 

- Insatserna för personer som utsätts för våld i nära 

relation (VNR) samorganiseras i början av hösten 

tillsammans med mottagande funktioner inom IFO.  

Arbetet kommer fortskrida under 2020. 

Omorganisationen är del av en åtgärd men också del i 

arbetet med att skapa en gemensam väg in i 

förvaltningen. IFO arbetar mer och mer utifrån tanken 

om hela familjen och samsyn. 

- IFO:s samtliga öppenvårdsverksamheter 

samorganiseras till en enda verksamhet under hösten. 

Samorganiseringen är en åtgärd men också del av ett 

utvecklingsarbete. 

 

 

 

 



   

Kommunrehab 

Många äldre med omfattande rehabiliteringsbehov ställer 

höga krav på kunskap och kompetens. Behovet av 

fysioterapeuter och arbetsterapeuter ökar. Förvaltningen har 

tidigare beviljats medel för att kunna utöka med två nya 

tjänster inom verksamheten. Tjänsterna är tillsatta från juni 

och verksamheten har nu möjlighet att utveckla arbetet med 

rehabiliterande insatser. 

 

 
Hemtjänst/hemsjukvård/särskilda boenden (SÄBO) 

Bygget av ett nytt boende för personer med 

demenssjukdom pågår. Under hösten påbörjas ett mer 

intensivt arbete med att forma den verksamhet som ska 

bedrivas i boendet. Boendet har fått namnet Fridensborg. 

 
 
Funktionsstöd 

Lagrummen inom funktionsstöd är under utredning, det nya 

lagförslaget har inte kommit ut på remiss. Utredningen ska 

se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken 

(SFB) och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS). Utredningen föreslår nya 

insatser till brukare med omfattande och varaktiga 

funktionsnedsättningar. 
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       §                                                                    Dnr 2020/26 
 

Ekonomisk uppföljning efter februari 
Årets första formella ekonomiska uppföljning genomförs efter mars 
månad och delges socialnämnden vid sammanträdet i april. 
Förvaltningen såg redan i slutet av 2019 att tilldelad ram för 2020 är 
lägre än det behov som finns, dels på grund av sänkning av 
föreslagen ram med 3 000 tkr samt på grund av volymökningar inom 
individ- och familjeomsorgen.  
 
Förvaltningen har genomfört en första uppföljning efter februari. 
Prognosen visar – 6 791 tkr mot budget (periodens avvikelse är – 
2789 tkr). Vissa konton är svåra att bedöma redan efter två månader 
men förvaltningen ser ändå ett behov av att påbörja ett arbete med 
att utreda åtgärder och ber socialnämnden om uppdrag att utreda 
nedanstående.  
 
Då förvaltningen i första hand ber om uppdrag att utreda 
nedanstående områden så genomförs ingen MBL 11 utan det får 
genomföras inför eventuella konkreta åtgärdsförslag som tas fram 
av förvaltningen. Fackförbunden informerades om 
tillvägagångssättet vid lokal samverkan i februari. 
 
Förvaltningen ber socialnämnden att få utreda konsekvenser och 
möjligheter med följande: 
 

• Att inte bevilja inhandling som serviceinsats hjälp i hemmet 
• Att öka heltidsmåttet för förvaltningens poolverksamhet (har 

idag ett heltidsmått på 33 timmar per vecka).  
• Att utreda möjligheten att upplåta en lägenhet på Ugglan i 

Lesjöfors för familjer som akut behöver flytta från sin egen 
bostad. Idag köps insatsen. 

• Verkställa trygghetsbesök i hemtjänsten med 
trygghetskamera i stället för fysiskt besök. 

• Erbjuda läkemedelsfördelare till personer som enkom har 
stöd med läkemedelsfördelning. 

• Att utreda beredskapsorganisation inom förvaltningen 
(socialjour). I detta ingår att se över om samordningsvinster 
kan ske med annan verksamhet som har medarbetare i tjänst 
under obekväm tid. 

• Att se över avtalet med Karlstads kommun gällande 
familjerådgivning. Kan det genomföras på annat sätt, till en 
mindre kostnad? 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Socialnämnden   2020-03-16    

 
 

Forts  §                                                                    Dnr 2020/26 
 
 

 
• Att undersöka samverkansmöjligheter mellan Filipstad, 

Storfors och Kristinehamn inom hela socialtjänstens område.  
• Att genomföra en djupgående analys av samtliga barn- och 

ungdomsplaceringar 
 
 
 
 
Bilaga 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
att   förvaltningen ges i uppdrag att utreda framtagna förslag som 
anges i tjänsteskrivelsen för att sedan återkomma till socialnämnden 
med konsekvenser och möjligheter inom ramen för det fortsatta 
budgetarbetet. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 
 



 

 
 

    
 
Socialförvaltningen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-04 

 
 

Diarienummer 
2020/26 

 
 

 
   Ekonomisk uppföljning efter februari  

 
Förslag till beslut  
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
att   förvaltningen ges i uppdrag att utreda framtagna förslag som anges i 
tjänsteskrivelsen för att sedan återkomma till socialnämnden med 
konsekvenser och möjligheter inom ramen för det fortsatta budgetarbetet. 

 
Ärendet  
Årets första formella ekonomiska uppföljning genomförs efter mars månad 
och delges socialnämnden vid sammanträdet i april. Förvaltningen såg redan 
i slutet av 2019 att tilldelad ram för 2020 är lägre än det behov som finns, 
dels på grund av sänkning av föreslagen ram med 3 000 tkr samt på grund av 
volymökningar inom individ- och familjeomsorgen.  
 
Förvaltningen har genomfört en första uppföljning efter februari. Prognosen 
visar – 6 791 tkr mot budget (periodens avvikelse är – 2789 tkr). Vissa 
konton är svåra att bedöma redan efter två månader men förvaltningen ser 
ändå ett behov av att påbörja ett arbete med att utreda åtgärder och ber 
socialnämnden om uppdrag att utreda nedanstående.  
 
Då förvaltningen i första hand ber om uppdrag att utreda nedanstående 
områden så genomförs ingen MBL 11 utan det får genomföras inför 
eventuella konkreta åtgärdsförslag som tas fram av förvaltningen. 
Fackförbunden informerades om tillvägagångssättet vid lokal samverkan i 
februari. 
 
Förvaltningen ber socialnämnden att få utreda konsekvenser och möjligheter 
med följande: 

• Att inte bevilja inhandling som serviceinsats hjälp i hemmet 
• Att öka heltidsmåttet för förvaltningens poolverksamhet (har idag ett 

heltidsmått på 33 timmar per vecka).  
• Att utreda möjligheten att upplåta en lägenhet på Ugglan i Lesjöfors 

för familjer som akut behöver flytta från sin egen bostad. Idag köps 
insatsen. 

• Verkställa trygghetsbesök i hemtjänsten med trygghetskamera i 
stället för fysiskt besök. 

• Erbjuda läkemedelsfördelare till personer som enkom har stöd med 
läkemedelsfördelning. 

• Att utreda beredskapsorganisation inom förvaltningen (socialjour). I 
detta ingår att se över om samordningsvinster kan ske med annan 
verksamhet som har medarbetare i tjänst under obekväm tid. 
 



2 

 

• Att se över avtalet med Karlstads kommun gällande 
familjerådgivning. Kan det genomföras på annat sätt, till en mindre 
kostnad? 

• Att undersöka samverkansmöjligheter mellan Filipstad, Storfors och 
Kristinehamn inom hela socialtjänstens område.  

• Att genomföra en djupgående analys av samtliga barn- och 
ungdomsplaceringar 

 
 

 
Åsa Andersson    
Förvaltningschef   
 

 
   
 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2020-03-16   

 
       §                                                          Dnr 2020/11 

 
Nationell tillämpning av Yrkesresan 
 
SKR efterfrågar socialförvaltningarnas (eller motsvarande) intresse av ett 
framtida gemensamt arbete med utveckling, förvaltning och drift av 
Nationella Yrkesresor – för introduktion och kompetensutveckling inom 
socialtjänstens verksamheter. 
 
Bilaga: Tjänsteskrivelse 
              Information från SKR 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   ställa sig positiva till SKR:s förslag om fortsatt utveckling av 
yrkesresor 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                 

 

 

 

 

 

                 

                                                                                                           Utdragsbestyrkande 

           



 

 
 

    
 
Socialförvaltningen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-02 

 
 

Diarienummer 
2020/11 

 
 

 
   Nationell tillämpning av Yrkesresan 

 
 
Förslag till beslut  
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
att   ställa sig positiva till SKR:s förslag om fortsatt utveckling av yrkesresor 
att   protokollet förklaras omedelbart justerat 

 
Ärendet  
SKR efterfrågar socialförvaltningarnas (eller motsvarande) intresse av ett 
framtida gemensamt arbete med utveckling, förvaltning och drift av 
Nationella Yrkesresor – för introduktion och kompetensutveckling inom 
socialtjänstens verksamheter. 
 
 
Bakgrund 
 
Det finns idag ett stort behov av kunskapsbaserad introduktion och för stöd 
till systematisk kompetensutveckling inom socialtjänsten. 
Göteborgsregionen har arbetat fram en yrkesresa för barn- och 
ungdomsvården. 36 kommuner använder idag den yrkesresa som är 
framtagen. Det finns behov av att göra yrkesresan nationell samt att ta fram 
yrkesresor inom socialtjänstens övriga områden. 
Kommentus AB ställer sig positiva till att ta ansvar över den tekniska 
plattform som behövs för ett nationellt användande. De regionala 
samverkans- och stödstrukturerna (RSS) som finns bedöms lämpliga som 
utbildare. 
 
För att möjliggöra en utveckling av nationella yrkesresor föreslås 
kommunerna finansiera teknisk plattform, nationell samordning samt 
förvaltning och utveckling av befintlig och nya yrkesresor. Ytterligare 
information om kostnader kommer längre fram. 
 
 
Åsa Andersson    
Förvaltningschef   
 

 
   
Beslutet ska skickas till  
Sveriges kommuner och regioner 
Förvaltningschef 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2020-03-16   

 
       §                                                          Dnr 2020/22 

 
Socialförvaltningens olika samverkansformer 
 
Socialnämnden lämnade vid sitt sammanträde i december 2019 i 
uppdrag åt socialförvaltningen att återkomma med en redovisning av 
socialförvaltningens olika samverkansformer. 
 
Bilaga: Tjänsteskrivelse 
             Redovisning samverkan 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   godkänna redovisningen 
 
 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                 

 

 

 

 

 

                 

                                                                                                           Utdragsbestyrkande 

           



 

 
 

    
 
Socialförvaltningen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-27 

 
 

Diarienummer  

2020/22 
 

 
 

 
   Socialförvaltningens olika samverkansformer 

 
 
Förslag till beslut  
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
att   godkänna redovisningen 

 
Ärendet  
Socialnämnden lämnade vid sitt sammanträde i december 2019 i uppdrag åt 
socialförvaltningen att återkomma med en redovisning av 
socialförvaltningens olika samverkansformer. 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen samverkar och samarbetar med flera olika verksamheter 
inom och utom kommunen. I redovisningen ingår inte intern samverkan 
inom förvaltningen. I redovisningen ingår samverkan där avtal eller 
överenskommelse är upprättat samt samverkan som sker i styrgrupps-, 
arbets- eller nätverksform. 
 
Samverkan redovisas i separat underlag. 
 
 
 
 
 
Åsa Andersson    
Förvaltningschef   
 

 
   
 



 
Socialförvaltningens olika samverkansformer 

 Internt i kommunen Externt 
Samverkan via avtal 
eller överenskommelse, 
formell 

• Presidiesamverkan soc och BUN  
• Styrgrupp Arbetsmarknad, Utbildning och 

Integration 
• Rinkebymodellen, förstärkta hembesök (BUN, soc 

och vårdcentralen).  
• Familjebehandling 
• Lokal styrgrupp Vård- och omsorgscollege 

 
 

 

• Hemsjukvården säljer sjukskötersketjänst till Storfors 
kommun nattetid. 

• IFO säljer budget- och skuldrådgivning till Hällefors kommun 
och Storfors kommun. 

• Brottsofferjour i samverkan mellan Storfors, Filipstad och 
Kristinehamn. 

• IFO köper tjänsten familjerådgivning av Karlstads kommun 
• Beroendecentrum – gemensamt HVB-hem mellan länets 

kommuner, via Värmlands läns vårdförbund och regionen. 
• Från april finns gemensamt finansierade TNE-platser på CSK. 
• Flöjten – gemensamt HVB-hem mellan länets kommuner, via 

Värmlands läns vårdförbund och regionen. 
• Storfors kommun och Filipstads kommun finansierar 

tillsammans en kvinnojour i Filipstad. 
• Experio Work Lab som är ett gemensamt projekt mellan 

regionen och ett antal kommuner i länet. 
• Ingår i flerårigt SKR-projekt där målet är att hitta metoder och 

verktyg för att minska antalet personer som lever långvarigt 
på ekonomiskt bistånd. Samverkan med både SKR och 26 
andra kommuner. 

• Samverkan i länet gällande personligt ombud ink 
styrgruppsarbete 

• Första linjen för unga 
• Finsam-projektet Nyckeln (Storfors, Filipstad och regionen) 
• Finsam-projektet Drivkraft Filipstad 
• Regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege 
• FOU välfärd Värmland 



• Styrelse- och arbetsgrupp kooperativ förening 
Samverkan i nätverks-, 
styrgrupps-, eller 
arbetsform 

• Spångbergsgrupp (gymnasieskolan, IFO och 
polis) 

• Ferlingrupp (högstadiet, IFO och polis) 
• Barnhälsoteam (barn 0-6 år) 
• SMEF, samverkan mot egen försörjning 
• Operativ trygghetsgrupp 
• Gemensam föräldrautbildning, Komet (soc och 

BUN) 
• Gemensamt utvecklingsarbete mellan elevhälsan 

och IFO 
 

• Arbetsgrupp Vuxenlivet inom Nya perspektiv 
• BIRK, nationellt SKR-nätverket för missbruksfrågor där 

Filipstad ingår 
• Arbetsgrupp för psykisk hälsa (inom ramen för nationell 

överenskommelse om psykisk hälsa) 
• Regional styrgrupp för suicidprevention 
• Lokal arbetsgrupp för suicidprevention (soc, BUN och 

vårdcentralen) 
• CLGMBV – central ledningsgrupp för missbruksvård i 

Värmland, samverkan region och kommun tillsammans med 
Värmlands läns vårdförbund. 

• Styrgrupp Beroendecentrum 
• Gemensam arbetsgrupp med regionen för att hitta 

samverkansformer mellan vårdcentralen och 
socialförvaltningen 

• Samverkan med ambulansen 
• Samverkan med regionen i omställningen till en god och nära 

vård 
• Olika länsnätverk (socialchefer, IFO-chefer, MAS, 

rehabchefer, hjälpmedel, HSA, välfärd och digitalisering, 
handläggare ekonomiskt bistånd, familjehemssekreterare, 
familjerätt, BBIC m fl) 

• Samverkan för utskrivningsklara 
• Palliativa teamet 
• POSOM (både externt och internt) 
• Ledningsgrupp missbruk östra Värmland barn och unga 

(kommunerna i östra Värmland tillsammans med regionen). 
• Ledningsgrupp missbruk östra Värmland vuxna (kommunerna 

i östra Värmland tillsammans med regionen). 
 

 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2020-03-16   

 
       §                                                          Dnr 2019/101 

 

Uppdrag från socialnämnden att redovisa uppdraget kontaktperson 
och arbetet med genomförandeplan inom hemtjänsten och 
särskilda boende. 
 
I tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02 skriver verksamhetschef Eva-Lena 
Svensson och förvaltningschef Åsa Andersson att utgångspunkten med 
kontaktpersonal är att all personal har ett gemensamt ansvar för 
brukaren. Syftet med att utse en kontaktpersonal är dels att säkerställa 
en god omvårdnad, skapa trygghet och kontinuitet.  
När verksamheten får en ny brukare utses en kontaktpersonal, det är 
oftast hen som också upprättar genomförandeplanen samt följer upp den 
minst en gång/år. 
I uppdraget som kontaktpersonal ingår det även att vara den som 
kontaktar närstående/god man om behov uppstår, till exempel vid behov 
av pengar eller inköp. Det ingår även att vara behjälplig med 
information/hänvisning gällande nödvändiga kontakter för brukaren.  
När det gäller det sociala innehållet i vardagen som också ligger under 
kontaktpersonalens uppdrag är det viktigt att utgå från brukarens 
önskemål. Det är den enskildes genomförandeplan som styr hur det 
sociala innehållet utformas för den enskilde. Inom särskilt boende 
genomförs främst sociala aktiviteter i gruppform. Mängden enskilda och 
gruppvisa aktiviteter varierar över tid. Inom hemtjänsten planeras och 
verkställs insatsen aktivering/social tid utifrån det beviljande 
biståndsbeslutet. Hur insatsen ska verkställas skrivs även in 
genomförandeplanen.  
 
Bilaga: Tjänsteskrivelse 
               
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   ta del av redovisningen 
 
 
 

 

 

 

 
                                                                                                               



 

 
 

 
 
Socialförvaltningen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1 

Datum 
2020-03-02 

 
 

Diarienummer 
2019/101 

 
 

 
   

 
Att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa uppdraget 
kontaktperson och arbetet med genomförandeplan 
inom hemtjänsten och särskilda boende. 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden  
att  ta del av redovisningen 
 
 

Ärendet 
 
Utgångspunkten med kontaktpersonal är att all personal har ett gemensamt 
ansvar för brukaren. Syftet med att utse en kontaktpersonal är dels att 
säkerställa en god omvårdnad, skapa trygghet och kontinuitet.  
När verksamheten får en ny brukare utses en kontaktpersonal, det är oftast 
hen som också upprättar genomförandeplanen samt följer upp den minst en 
gång/år. 
I uppdraget som kontaktpersonal ingår det även att vara den som kontaktar 
närstående/god man om behov uppstår, till exempel vid behov av pengar 
eller inköp. Det ingår även att vara behjälplig med information/hänvisning 
gällande nödvändiga kontakter för brukaren.  
När det gäller det sociala innehållet i vardagen som också ligger under 
kontaktpersonalens uppdrag är det viktigt att utgå från brukarens önskemål. 
Det är den enskildes genomförandeplan som styr hur det sociala innehållet 
utformas för den enskilde. Inom särskilt boende genomförs främst sociala 
aktiviteter i gruppform. Mängden enskilda och gruppvisa aktiviteter varierar 
över tid. Inom hemtjänsten planeras och verkställs insatsen aktivering/social 
tid utifrån det beviljande biståndsbeslutet. Hur insatsen ska verkställas skrivs 
även in genomförandeplanen.  

 
 
Åsa Andersson   Eva-Lena Svensson  
Förvaltningschef     Verksamhetschef  



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Socialnämnden   2020-03-16    

 
 

       §                                                                     Dnr 2020/1 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



STATISTIK
2020 JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

Kommunrehab 

Pågående bab 
ärenden 10 16
Antal nya ärenden 
innevarande mån 6 7
Hjälpmedelstekn
Antal pers/mån 40 36
Sjukgymn/fysioter
Antal pers/mån 72 58
Arbetsterapeut
Antal pers/mån 85 82
Sinnesträning
Antal pers/mån 30 29
varav ant i projekt  
varav ant personal 2 2
Dagverksamhet
Antal pers/mån 21 22
Antal pers/mån 
demens 6 6
Totalt antal 
personer/månad 254 233
Antal delegerade 
rehabärenden 40 37
Antal väntelista 42 32
Rehab- o korttids-
enhet 14 platser
Genomsn belägg 10,9 11,3
Antal pers/mån 21 19
Antal vårddygn 339 329
Hemsjukvård 
ordinärt boende
Delegerade hem-
sjukvårdsärenden 212 212
Ärende enbart
ssk/dsk 7 6
Ärende demens ssk 21 23
Ärende IFO 10 14
Ärende funktionsstöd 29 30
Tel rådgivn natt ssk  122 112
Hembesök natt ssk 86 84
Hemsjukvård 
särskilt boende
Delegerade hem-
sjukvårdsärenden 152 149
Hemsjukvård 
Storfors
Tel rådgivn natt ssk 19 14
Hembesök natt ssk 

6 0
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       §                                                                  Dnr 2020/3 
 

Sjukfrånvaro 
 
Socialförvaltningen redovisar statistik över sjukfrånvaro till och med  
januari månad 2020, sammanställd av personalavdelningen. 
 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  ta del av informationen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



Månad
Förvaltning total sjfrv korttid långtid
Adm Social 0 0 0
Funktionsstöd 7,85 1,12 6,73
Hälso och sjukvård 6,39 1,88 4,51
Individ och familjeomsorg 7,2 3,22 3,98
Vård och Omsorg 12,99 2,8 10,19
Summa Socialförvaltn 10,21 2,48 7,73

 Sjukstatistik - 2019 (månadsavlönade)

2020
Januari
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       §  
 

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

- Protokoll individutskottet, 2020-02-12 samt 2020-02-25 
 

- Beslut om anställningar genom delegation   
 

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

200201-200229 
 

• Delegationsbeslut, barn- och ungdom 
200201-200229 
 

• Delegationsbeslut enligt SoL  
200201-200229 
 

• Delegationsbeslut enligt LSS 
                200201-200229 

 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   med godkännande lägga redovisning av 
delegationsbeslut till handlingarna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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       §  
 

Delgivningar 
 
1.  Domar / beslut från förvaltningsrätt, kammarrätt, tingsrätt, 
     kronofogdemyndighet, länsstyrelse, IVO och socialstyrelsen 

1. Förvaltningsrätten i Karlstad, ekonomiskt bistånd; fråga om 
prövningstillstånd.  

2. Värmlands tingsrätt, Särskild förordnad vårdnadshavare. 
3. Förvaltningsrätten i Karlstad, ekonomiskt bistånd.  
4. Förvaltningsrätten i Karlstad, ekonomiskt bistånd.  
5. Förvaltningsrätten i Karlstad, ekonomiskt bistånd.  

 
 
 
 
 

 
 
2.  Övriga delgivningar 

1. SKR- meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten 
och Sverigens Kommuner och Regioner om Strategi för 
genomförande av Vision ehälsa 2025 

2. SKR- Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
3. Första linjen unga östra, bilaga 1-2 
4. Personlig ombud värmland, bilaga 1-3 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   lägga delgivningarna till handlingarna  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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 §                                                                  
 

Kurs- och konferensinbjudan 
 
Nr 
 
1.  

  
       
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
           

Inbjudan från 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benämning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plats och tid 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       §   
 

Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



 
BEVAKNINGSLISTA UPPDRAG 2020  X=till nämnd senast 

 
Redovisade uppdrag 2020 
Februari:  
- Att ge socialförvaltningen i uppdrag att fram förslag på en ny organisation gällande gruppledare och administrativt stöd inför budget 2020 

 
 

ÄRENDEN JAN FEB 
 

MAR APR MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC ANSV INFO 

1.  Projekt: Rätt till heltid, möjlighet till deltid. 
Avrapportering till SN 
 
Avrapportering till KS 

 
 
 
 

    
 
 
X 

X   
 
 
 

   
 
 
X 

X 
 
 

Åsa  

2.  Att ge förvaltningen i uppdrag att följa brytpunkten 
årligen med redovisning i april nämnd, för att 
säkerställa att framtagen modell för beräkning 
stämmer. 

    X        Malin Redovisning 
under 2020 
Dnr 2018/57 

3.  Ge förvaltningen i uppdrag att se över taxorna inom 
socialförvaltningens verksamheter inkl. Översyn av 
gällande avgiftsmodell. 
  

            Alla Dnr 2018/56 

4.  Att ge förvaltningen i uppdrag att utöka uppdraget 
från att utreda behov av lågtröskelboende för 
personer inom målgruppen  

   X         Åsa 
Charlotte  

Beslut i SN 
191118 

Dnr 2019/89 

5.  Att analysera och utveckla nämndens arbete 
tillsammans med AIE för att minska försörjningsstöd 
Detta redovisas i Verksamhetsplanen 

             Beslut i SN 
191216 

Dnr 2019/101 

6.  Att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa 
uppdraget kontaktperson och arbetet med 
genomförandeplan inom särskilt boende och 
hemtjänst  

  X           Beslut i SN 
191216 

Dnr 2019/101 

7.  Att ge förvaltningen i uppdrag att ge nämnden en 
samlad bild av olika samverkansformer som 
förvaltningen i dag arbetar med 

  X           Beslut i SN 
191216 

Dnr 2019/101 
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