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 § 87                                                                 
                                                                           
 
Individärenden    
  
  
Socialnämnden beslutar i varje enskilt ärende enligt bilaga    
 
Sekretess 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Socialnämnden   2019-10-09    3 

 
 

       § 88                                                               Dnr 2019/39 
 

 
Verksamhetsuppföljning 9 månader  
Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för 
verksamheterna efter 9 månader. Prognos för året har beräknats till 
ett underskott med -1 715 tkr (- 1 970 tkr), en förbättring med 255 tkr. 
Prognosen bygger på idag kända ärenden.  
 
Den stora negativa avvikelseposten finns inom placeringskostnader 
medan hemtjänsten har stora positiva avvikelser. 
Socialförvaltningen lämnade inga förslag på besparingsåtgärder efter 
augusti och gör det inte efter september heller. Det pågår ett intensivt 
utvecklingsarbete inom de verksamheter som har störst avvikelser. 
Förvaltningen bedömer att arbetet kommer att kunna ha positiv effekt 
på det ekonomiska resultatet i slutet av året.  
 
Förvaltningen ser resultat redan idag genom färre antal placeringar 
inom missbruks- och beroendevården. Fler klienter erbjuds 
öppenvårdsinsatser idag. Inom ekonomiskt bistånd minskar antalet 
personer som försörjs av ekonomiskt bistånd. Minskningen beror på 
att familjer flyttar och lämnar kommunen samt ett förbättrat samarbete 
inom ramen för SMEF (samverkan mot egen försörjning). 
 
Inom barn- och ungdomsverksamheten är det kostnader för 
placeringar som genomgår ett stort utvecklingsarbete och där syns 
inte så stort ekonomiskt resultat än men fler ärenden avslutas och det 
finns en tydligare planering i placeringsärenden idag än tidigare.  
Verksamheten har intensifierat arbetet med ansökan om 
vårdnadsöverflyttar.  
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   ta del av uppföljningen 
 
 
Ekonom Malin Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor härtill 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att   ta del av uppföljningen 
________ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 89                                                               Dnr 2019/82 
 

 
Ekonomisk plan 2020-2022 
 
Enligt Kommunallagen 8 kap 5 § ska kommunen upprätta en plan för 
ekonomi för en period av tre år. Budgetåret ska vara periodens första 
år.  
Verksamheten leds och styrs enligt uppsatta mål och ekonomiska 
ramar. För att utvärdera verksamheten innehåller den ekonomiska 
planen följande mål.  
Fem övergripande mål för hela socialförvaltningen, som ska beslutas 
och följas upp av kommunfullmäktige, se bilaga 3  
 
Övriga mål ska beslutas och följas upp av socialnämnden, se bilaga 
2. Dessa mål är indelade enligt följande:  
- Verksamhetsmål och kvalitetsmål som komplement till de mätbara 
målen.  
- Långsiktiga mål (2020-2022)  
- Mål 2020 samt åtgärdsplaner 2020, som redovisar vad 
verksamheten ska uppnå under budgetåret.  
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  anta verksamhetsbidrag enligt bilaga 1  
att  anta de till socialnämnden föreslagna målen enligt bilaga 2  
att  anta förslag till investeringsbudget 2020 med 1 000 tkr  
att  anta föreslagna verksamhetsmål/mått till kommunfullmäktige 
 
 
Ekonom Malin Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor härtill 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  anta verksamhetsbidrag enligt bilaga 1  
att  anta de till socialnämnden föreslagna målen enligt bilaga 2  
att  anta förslag till investeringsbudget 2020 med 1 000 tkr  
att  anta föreslagna verksamhetsmål/mått till kommunfullmäktige 
 
Christer Olsson (M), Lotta Jonsson (M) och Eva Eriksson (SD) deltar 
ej i beslutet 
________ 
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       § 90                                                         Dnr 2019/66 

 

Förslag gällande länsgemensam beroendemottagning för unga 13-
25 år  
 
Den politiska styrgruppen för utveckling av missbruks- och 
beroendevården i Värmland har tagit fram en rapport avseende en 
gemensam beroendemottagning för unga i länet.  
Arbetsgruppen har lämnat förslag på innehåll, resursbehov, utformning 
och finansiering av en länsgemensam beroendemottagning för unga, 13-
25 år samt vårdavdelning för unga 13-17 år. 
Den politiska styrgruppen har nu gett uppdrag till Värmlands 16 
kommuner och Region Värmland att lämna synpunkter samt fatta 
inriktningsbeslut. 
Socialförvaltningen ser positivt på en samverkan runt föreslagen 
vårdform men bedömer att arbetsgruppen mer tydligt bör beskriva hur 
verksamheterna ska bedrivas, finansieras samt hur utformningen av 
verksamheten är tänkt att se ut. Socialförvaltningen förslår således att 
rapporten återemitteras för vidare beredning. 
   
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   återremittera rapporten för vidare utredning 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet och svarar på frågor 
härtill 
 
Socialnämnden beslutar  
att   återremittera rapporten för vidare utredning 
 
________ 
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       § 91                                                         Dnr 2019/84 

 
 
Kvalitet och säkerhet för vårdtagare inkl. 
avvikelserapportering och vikariesituation   
 
Socialförvaltningen har av socialnämnden fått i uppdrag att 
redovisa hur sommaren har fungerat utifrån aspekterna kvalitet 
och säkerhet för vårdtagare inklusive avvikelserapportering 
och vikariesituation.  
 
I tjänsteskrivelse daterad 2019-09-18 beskriver respektive 
verksamhetschef hur de olika enheterna har upplevt 
sommaren utifrån de olika aspekterna samt en redovisning av 
MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) utifrån inkomna 
avvikelser med en jämförelse med tidigare år.  
 
Analys och bedömning utifrån vikariesituationen är att 
förvaltningen har påbörjat ett arbete med att se över 
rekryterings- och introduktionsprocessen i syfte att utveckla 
och förbättra vikarieanskaffningen och därmed säkerställa 
kvalitén och säkerheten till brukaren. Förvaltningen avser även 
att se över chefernas arbetssituation under 
semesterperioderna. 
Individuell introduktion och delegation ska säkerställas. 
Den nya arbetsmodellen att delegera sjukvårdsinsatser till 
omvårdnadspersonalen kommer att utvärderas. 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att  ta del av rapporten  
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet och svarar 
på frågor härtill 
 
Socialnämnden beslutar  
att  ta del av rapporten  
 
__________ 
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       § 92                                                                 Dnr 2019/58 
 

 
Yttrande gällande detaljplan för ny skola i Filipstad - granskning 
 
Miljö- och stadsarkitektkontoret har översänt detaljplan för ny skola i 
Filipstad för granskning. Planförslaget har tidigare varit ute på samråd 
och handlingarna har till viss del reviderats inför granskningen, vilket 
förtydligas i samrådsredogörelsen 
 
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.  
 
 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att  med godkännande ställa sig bakom det nu reviderade förslaget 
till detaljplan för en ny skola i kvarteret Västra Filipstad 1.2 m.fl. i 
Filipstad 
 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet och svarar på frågor härtill 
 

 
Socialnämnden beslutar  
 
att  med godkännande ställa sig bakom det nu reviderade förslaget 
till detaljplan för en ny skola i kvarteret Västra Filipstad 1.2 m.fl. i 
Filipstad 
 
_________ 
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       § 93                                                         Dnr 2019/03 

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ 
Socialtjänstlagen (SoL) samt 9 § lagen om stöd och service för 
vissa funktionshindrade (LSS), för 3:e kvartalet 2019  
 
Kommunerna har från 1 januari 2010 skyldighet att till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum 
gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om 
beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för 
avbrottet. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter 
enligt socialtjänstlagen och LSS. 

 
De uppgifter som ska rapporteras är tidpunkten för beslut, vilken typ 
av bistånd beslutet gäller samt skälen till dröjsmålet.  

 
För tredje kvartalet 2019 har socialförvaltningen inga beslut som 
rapporterats till IVO.  
 

 
Rapport sker till nämnden varje kvartal samt även till revisorer.  

 
 
 

Socialnämnden föreslås besluta 
 

att   ta del av rapporten och lägga den till handlingarna 
 
 
Socialnämnden beslutar 

 
att   ta del av rapporten och lägga den till handlingarna 
 
________ 
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       § 94                                                                    Dnr 2019/01 
 

Statistik Socialförvaltningen  
Verksamhetsstatistik avseende september 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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       § 95                                                                 Dnr 2019/02 
 

Sjukfrånvaro 
 
Socialförvaltningen redovisar statistik över sjukfrånvaro till och med  
augusti månad 2019, sammanställd av personalavdelningen. 
 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  ta del av informationen 
 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet och svarar på frågor härtill 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  ta del av informationen 
 
________ 
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       § 96 
 

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

- Protokoll individutskottet, 190916 
 

- Beslut om anställningar genom delegation; juli, augusti 
2019  

 
- Delegationslistor för beslut fattade av tjänstemän; 

 
• Delegationsbeslut vuxen och försörjningsstöd 

 190901-190930 
 

• Delegationsbeslut, barn- och ungdom 
 190901-190930 
 

• Delegationsbeslut enligt SoL  
 190901-190930 
 

• Delegationsbeslut enligt LSS 
190901-190930 

 
 

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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       § 97 
 

Delgivningar 
 
1.  Domar / beslut från förvaltningsrätt, kammarrätt, tingsrätt, 
     kronofogdemyndighet, länsstyrelse, IVO och socialstyrelsen 

- Högsta förvaltningsdomstolen, bistånd enligt socialtjänstlagen; fråga 
om prövningstillstånd. Mål nr 4071-19 

- Förvaltningsrätten i Karlstad, ekonomiskt bistånd. Mål nr 2001-19 
- Förvaltningsrätten i Karlstad, omedelbart omhändertagande enligt 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Mål nr 3379-19 
- Förvaltningsrätten i Karlstad, beslut om placering av unga; nu fråga 

om avskrivning. Mål nr 2277-19 
- Förvaltningsrätten i Karlstad, bistånd enligt socialtjänstlagen. Mål nr 

3463-19 
 
 
 

2.  Övriga delgivningar 
  

- Revisorernas granskning av den kommunala verksamheten för år 
2019 – påminnelse att de deltar på sammanträdet i november 

- Meddelande om inledd tillsyn, IVO 
- Information från SKL angående rekomendation om gemensam 

finansiering av ett mer samlat system för kunskapstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 

- Ordförandebeslut gällande remiss alkholservering 
- Protokoll, personligt ombud 
- Förtydligande utifrån nytt avtal 2020 gällande Personligt Ombud 

Värmland   
 

    
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   lägga delgivningarna till handlingarna  
 
 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att   lägga delgivningarna till handlingarna 
 
_________ 
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       § 98  
 

Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson informerar om det statliga bidraget 
som är riktat mot äldreomsorgen. Bidraget bygger på en 
standardkostnad och summan ligger på 799 201 kronor. Det statliga 
bidraget används till att finansiera assisterande undersköterskor fram 
tills 31 december 2019.  
 
Information om att Medicinskt ansvarig sköterska går i pension 31/1-
2020 och att annons nu ligger ute då denna tjänst behöver 
återbesättas. 
 
Vidare informera Åsa om att det nu kommer att serveras mat i kantiner 
på Ugglan i Lesjöfors. Beslut gällande detta togs på teknikutskottets 
sammanträde 7/10.  
 
Åsa informerar om det regelverk som gäller för familjer med behov av 
försörjningsstöd och som har barn över 1 år som då ska vara inom 
barnsomsorgen.   
 
I juni 2018 tog socialnämnden beslut om att uppdra till 
socialförvaltningen att se över möjligheten att utreda om ett ökat 
samarbete med landstinget i Värmland skulle kunna utvecklas till att 
Landstinget köper/övertar platser inom Korttids- och 
rehabiliteringsverksamheten Eklunden. I syfte att få lokala 
närsjukvårdplatser på orten. Åsa berättar att det varit flertalet möten 
med regionen men att ingen samverkan kring närvårdsplatser kommer 
att ske då behovet av läkarbemanning och högre bemanning av 
sköterskor ej går att ordna. Åsa tar dock med sig frågan igen då 
frågan ej tagits politiskt. Åsa återkommer då med en rapport till 
socialnämnden.  
 
________ 
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