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Socialnämnden  2019-06-17  1 
__________________________________________________________________ 

Plats och tid:   Socialförvaltningen, Vikhyttegatan, kl. 09.00 – 12.00 
Ajournering, kl. 10.15-10.45 

Beslutande: Anders Nilsson (V), ordförande 
Jomark Polintan (S)  
Christer Olsson (M) 
Torgeir Pettersen (S) 
Helene Larsson Saikoff (S) ersättare för Britt-Marie Wall (S) 
Frida Olsson (M) ersättare för Lotta Jonsson (M)  
Eva Eriksson (SD) 

Övriga deltagande:  Yasmin Adam Isaaq (S) 

Justeringens plats 
och tid: 

Paragrafer: 

Basheer Almuhimeed (S) 
Claes-Erik Eriksson (S) 
Eva-Lena Svensson, förvaltningschef § 64 
Åsa Andersson, förvaltningschef 
Malin Karlsson, ekonom  
Marie Eriksson, sekreterare 

Kommunkansliet, 2019-06-20 

61- 72

Utses att justera:     Christer Olsson (M) 

Underskrifter:          Sekreterare       ______________ 
Marie Eriksson 

Ordföranden     ______________ 
Anders Nilsson (V) 

Justerande  ______________     
Christer Olsson (M) 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ:  Socialnämnden 

Sammanträdesdatum:   2019-06-17 

2019-06-Anslagsdatum:               20           Datum för anslags nedtagande: 2019-07-12 

Förvaringsplats:    Socialnämndens kansli 

Underskrift:__________________________________________________________

Utdragsbestyrkande 
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§ 61

Information om EU-projekt gällande minskad ohälsa och sjukskrivning  

Maria Manderveld informerar om det projekt som IFO och Funktionsstöd i 
Filipstads kommun är delaktiga i tillsammans med Eda, Karlstad, 
Kristinehamn, Säffle, Försäkringskassan och Region Värmland. 

Projektets mål/syfte är minskad ohälsa och sjukskrivning i Norra mellan 
Sverige. Gäller både kort och långtidsfrånvaro.  

Metoden/verktyg som kommer användas är tjänstedesign och metoden 
bygger på prövande arbetssätt.  

Detta är ett treårs projekt med avslut 2022-04-30. Tanken är efter avslut att 
kunna använda detta i hela kommunen för att minska sjukskrivningar. 

Socialnämnden tackar Maria Manderveld för informationen  

_________ 

   Utdragsbestyrkande 
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       § 62                                                              Dnr 2019/39 
 

 
Verksamhetsuppföljning 5 månader  
 
Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för 
verksamheterna efter 5 månader. Prognos för året har beräknats till 
+/- 0 ( - 1 300 tkr), en förbättring med 1 300 tkr på grund av de 
besparingar som nämnden tog beslut om i maj.  
 
Prognosen bygger på idag kända ärenden.  
 
De stora negativa avvikelseposterna finns inom placeringskostnader 
och försörjningsstöd medan hemtjänsten har stora positiva avvikelser. 
 
 
 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   ta del av uppföljningen 
 
 
 
Ekonom Malin Karlsson tillsammans med förvaltningschef Åsa 
Andersson föredrar ärendet och svarar på frågor härtill 
 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att   ta del av uppföljningen 
 
_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 63                                                         Dnr 2019/52 

 
Remissvar avseende förslag till Socialstyrelsen föreskrifter och 
allmänna råd om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet dnr 4.1-640/2019 
 
Svensk och internationell forskning visar att barn och unga i 
samhällsvård har betydligt fler hälsoproblem än andra jämnåriga. Den 15 
april 2017 trädde nya lagbestämmelser i kraft som syftar till att stärka 
placerade barn och unga personers (0-20 år) tillgång till hälso- och 
sjukvård. Socialstyrelsens uppfattning är att hälsoundersökningar i 
anslutning till en placering genomförs i en relativt låg utsträckning. 
Socialstyrelsen bedömer att det finns ett behov av att närmare precisera 
vad en hälsoundersökning ska innehålla.  
 
Socialnämnden är inbjuden att yttra sig över remissvaret. 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   godkänna tjänsteskrivelsen som remissvar till Socialstyrelsen 
 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet och svarar på frågor 
härtill 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att   godkänna tjänsteskrivelsen som remissvar till Socialstyrelsen 
_________ 
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       § 64                                                         Dnr 2018/138 

 
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 
 
Socialförvaltningen fick i uppdrag av Socialnämnden att till 
sammanträdet  2019-01-14 redovisa hur aktiviteter och annan 
sysselsättning verkställdes inom särskilt boende innan 
aktivitetssamordnarna var möjliga. Förvaltningen redovisade då bland 
annat att den tidigare sänkningen av grundbemanningen som gjordes 
2012 påverkat personalens möjligheter till aktivering/social samvaro för 
brukarna över tid.  
Under perioden 2016-2018 fattade Socialnämnden beslut om att statliga 
stimulansmedel skulle rekvireras och att medlen skulle användas till att i 
projektform planera och genomföra aktivering, gemenskap och 
rehabilitering på alla särskilda boenden. Utifrån den 
kvalitetsundersökning som socialstyrelsen genomför varje år kunde man 
utläsa att brukarnas nöjdhet hade ökat från 31 % - 60 % under 
projekttiden. 
Projektet med aktivitetssamordnarna avslutades 2018-12-31 i och med 
att de statliga stimulansmedlen upphörde.  

Socialnämnden beslutade vid sammanträdet i januari att uppdra till 
Socialförvaltningen att skyndsamt utreda hur aktiviteterna och den 
sociala samvaron på våra särskilda boenden i Filipstads kommun kan 
utvecklas och förbättra.  
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   ta del av redovisningen 
 
Verksamhetschef Eva-Lena Svensson föredrar ärendet och svarar på 
frågor härtill 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att   ta del av redovisningen 
________ 
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       § 65                                                         Dnr 2018/109 

 
Ansökan från SRF Östra Värmland om inrättande av tjänst som syn- 
och hörselinstruktör 
 
SRF Östra Värmland hemställer hos Socialnämnden i Filipstads kommun 
att en tjänst som syn- och hörselinstruktör inrättas i Filipstads kommun. 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   godkänna tjänsteskrivelsen som svar till SRF Östra Värmland 
 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet och svarar på frågor 
härtill 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att   godkänna tjänsteskrivelsen som svar till SRF Östra Värmland 
_________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                        Utdragsbestyrkande 
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       § 66                                                          

 
Förslag till nya regler för föreningsbidrag 
 
I tjänsteskrivelse 16 maj 2019 skriver kultur- och föreningsutskottets 
sekreterare Nicole Lindberg: 
 
Kultur- och föreningsutskottet (KFU) ska från och med 2019-01-01 
handlägga en del av de medlemsavgifter/föreningsbidrag som tidigare 
administrerats av kommunstyrelsen och socialnämnden.  
Under hösten 2018 beslutade en arbetsgrupp under ledning av tekniske 
chefen att en del av kommunstyrelsens och socialnämndens 
föreningsbidrag skulle flyttas över till KFU. Överflyttningarna verkställdes 
som svar på förvaltningens uppdrag att utreda möjligheten till ytterligare 
samordning av kommunens handläggning och administration av bidrag 
till kultur och föreningsliv (dnr KS 2017/ 67: Ekonomisk plan 2018-2020, 
s. 6).  
 
Kultur- och föreningsutskottet har i dagsläget endast regelverk för bidrag 
till föreningar med ungdomsverksamhet och föreningar som bedriver 
kulturell verksamhet samt för föreningsbidrag till studieförbund. Utskottet 
måste således upprätta ett nytt regelverk för att omfatta även de 
föreningar som utgör utskottets nya ansvarsområde. 
 
En utredning för att ta fram nya regler för föreningsbidrag har genomförts 
för att omfatta även de föreningar som sedan 2019-01-01 utgör kultur- 
och föreningsutskottets nya ansvarsområde. I samband med detta har 
också en översyn av kultur- och föreningsutskottets nuvarande 
bidragsregler gjorts.  
 
Kultur- och föreningsutskottet har remitterat förslaget till Socialnämnden 
för möjlighet att lämna synpunkter på den del i förslaget som rör 
verksamhetsbidrag till föreningar som bedriver social verksamhet 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att  inte ha något att erinra mot kultur och föreningsutskottets förslag på 
nya regler för föreningsbidrag i Filipstads kommun 
 

Socialnämnden beslutar  
att  inte ha något att erinra mot kultur och föreningsutskottets förslag på 
nya regler för föreningsbidrag i Filipstads kommun 
________ 
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       § 67                                                                 Dnr 2019/58 
 

Kungörelse om samråd gällande detaljplan för Ny skola F-6 
Filipstads kommun 
  
Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för en ny F-6 
skola i kvarteret Västra Filipstad 1:2 m.fl. i Filipstad. Planen handläggs 
med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och 
planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny F-6-
skola. I planförslaget skapas även utbyggnadsmöjlighet för 
Spångbergshallen, vilken idag begränsas norrut genom prickmark i 
gällande detaljplan. Planförslaget syftar även till att säkerställa befintlig 
förskola (Lyckan) samt parkering.  
 
Förslaget till detaljplan redovisas nu för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- 
och bygglagen. Inbjudan till samråd skickas till berörda sakägare samt 
myndigheter och organisationer för synpunkter.  
 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att   inte ha något att erinra mot förslag till detaljplan för den nya skolan  
 
Christer Olsson (M), Frida Olsson (M) och Eva Eriksson (SD) deltar ej i 
beslutet 

 
_______ 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 68                                                                     Dnr 2019/01 
 

Statistik Socialförvaltningen  
Verksamhetsstatistik avseende maj 2019 presenteras socialnämnden.  
 
 
 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   godkänna informationen 
 
 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet och svarar på frågor 
härtill 
 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att   godkänna informationen 
 
_________ 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 69                                                                 Dnr 2019/02 
 

Sjukfrånvaro 
 
Socialförvaltningen redovisar statistik över sjukfrånvaro till och med  
april månad 2019, sammanställd av personalavdelningen. 
 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  ta del av informationen 
 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet och svarar på frågor 
härtill 
 
 
Socialnämnden besluta 
 
att  ta del av informationen 
 
________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 70 
 

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

- Protokoll individutskottet 190515 
 

- Delegationslistor mm för beslut fattade av tjänstemän 
 

- Anställningar 
 

 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   med godkännande lägga redovisning av delegationsbeslut till 
handlingarna 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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§ 71

Delgivningar 

1. Domar / beslut från förvaltningsrätt, kammarrätt, tingsrätt,
kronofogdemyndighet, länsstyrelse, IVO och socialstyrelsen
- IVO, meddelande om tillsyn och begäran om handlingar.

Dnr 8.5-19282/2019-1
- Förvaltningsrätten i Karlstad, ekonomiskt bistånd. Mål nr 994-19
- Förvaltningsrätten i Karlstad, ekonomiskt bistånd. Mål nr 917-19
- Förvaltningsrätten i Karlstad, ekonomiskt bistånd. Mål nr 1868-19

2. Övriga delgivningar
- Ordförandebeslut i ärende rörande alkoholservering. Dnr 2019/53
- Protokoll från Pensionärs-och Handikapprådet 190529
- Värmlands läns vårdförbund, protokoll direktionen 190524

Socialnämnden föreslås besluta  

att   lägga delgivningarna till handlingarna 

Socialnämnden beslutar  

att   lägga delgivningarna till handlingarna 

________ 

   Utdragsbestyrkande 
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       § 72  
 

Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering 
 
Åsa Andersson informerar om att NCC lägger ut information på 
kommunens hemsida varje vecka om hur arbetet går med det nya 
kooperativa boendet.  
 
Åsa redovisar hur arbetet med ny central bemanningsenhet fortgår. 
Personalavdelningen kommer att vara ansvariga för denna enhet. Vidare 
berättar Åsa om fördelningen av arbetsuppgifter för nya centrala 
bemanningsenheten och kvarvarande ABC samt antal personal som 
kommer att jobba i denna nya enhet. Samordningseffekter/vinster samt 
risker/hot redovisas. Start hösten 2019 är preliminär tidsplan.  
 
Information om heltidsresan som personalavdelningen är ansvariga för. 
Vård och omsorg startar. Älvkullen är först ut och arbete och påbörjats. 
Åsa berättar hur arbetet med detta fortlöper.   
 
Fråga från Jomark Polintan (S) angående larm på Åhrlundsgården i 
Nykroppa, då detta inte fungerat tillfredställande en längre tid. Åsa tar detta 
med sig.  
 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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