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Socialnämnden   2020-09-16    

 
 

       §                                                                Dnr 2020/70 
 
 
Delårsbokslut  
 
Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för 
verksamheterna efter 8 månader. Prognos för året har beräknats till 
ett underskott med – 14 735 tkr (8 390 tkr).  
De stora avvikelseposterna finns inom placeringskostnader BoU, 
försörjningsstöd, våld i nära relation samt Covid-kostnader främst 
inom hemtjänst, hemsjukvård och Covid-teamet.  
 
På grund av rådande läge med Covid-19 är prognoserna mycket 
svåra att beräkna. För närvarande uppgår kostnaderna till 11 600 tkr 
(5 400 tkr), en ökning med 6 200 tkr mot föregående uppföljning. En 
stor del av ökningen beror på att löner för chefer och enhetschefer 
bokades om för att få med de kostnaderna vid det återsök som gjorts. 
Om eller hur mycket förvaltningen får tillbaka är okänt i dagsläget. 
Hittills uppkomna Covid-kostnader är med i prognosen. Kommande 
kostnader är inte med.  
 
Förvaltningen lämnar inget förslag på åtgärder nu. Det är alldeles för 
stor osäkerhet vad gäller kostnader för Covid. Det är också oklart hur 
mycket av de återsökta kostnaderna för Covid som kommer att 
beviljas. Förvaltningen har tidigare lämnat förslag på åtgärder i form 
av utredningsuppdrag som bedöms kunna generera minskade 
kostnader på sikt. Utredningarna redovisas i september och oktober 
på nämndens sammanträde. 
 
 
 
 
Bilaga –Delårsbokslut 2020 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   ta del av uppföljningen 
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Verksamhetsuppföljning januari – augusti 2020 

 

Förslag till beslut 

Att ta del av uppföljningen. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna 

efter 8 månader. Prognos för året har beräknats till ett underskott med                   

– 14 735 tkr (8 390 tkr).  

De stora avvikelseposterna finns inom placeringskostnader BoU, 

försörjningsstöd, våld i nära relation samt Covid-kostnader främst inom 

hemtjänst, hemsjukvård och Covid-teamet. 

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

beräkna. För närvarande uppgår kostnaderna till 11 600 tkr (5 400 tkr), en 

ökning med 6 200 tkr mot föregående uppföljning. En stor del av ökningen 

beror på att löner för chefer och enhetschefer bokades om för att få med de 

kostnaderna vid det återsök som gjorts. Om eller hur mycket förvaltningen får 

tillbaka är okänt i dagsläget. Hittills uppkomna Covid-kostnader är med i 

prognosen. Kommande kostnader är inte med.  

Förvaltningen lämnar inget förslag på åtgärder nu. Det är alldeles för stor 

osäkerhet vad gäller kostnader för Covid. Det är också oklart hur mycket av 

de återsökta kostnaderna för Covid som kommer att beviljas. Förvaltningen 

har tidigare lämnat förslag på åtgärder i form av utredningsuppdrag som 

bedöms kunna generera minskade kostnader på sikt. Utredningarna redovisas 

i september och oktober på nämndens sammanträde. 

 

Socialnämnden redovisar ett prognostiserat överskott på 100 tkr (0 tkr) på 

grund av minskade arvoden då möten inom Pensionärs- och Rådet för 

funktionsfrågor ej genomförts eller kommer att genomföras till en följd av 

Covid-19. 

 

Förvaltningsledning (Gemensam administration) redovisar ett prognostiserat 

underskott med -150 tkr (-100 tkr) på grund av att Migrationsverket i 

december 2019 skickade ut info om att förvaltningen skulle få 143 tkr vilket 
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bokades in i resultatet. Det visade sig dock att de hade gjort fel vilket leder till 

en förlust 2020.  

 

Färdtjänst redovisar ett prognostiserat underskott på -600 tkr (-400 tkr) på 

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

resor utifrån rådande situation och Värmlandstrafik har aviserat att 

kommunerna eventuellt kommer att bli debiterade en lägre kostnad men än så 

länge råder stor osäkerhet. 

         

Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovisar totalt ett prognostiserat 

underskott med ca -8 270 tkr (– 4 730 tkr). Underskottet beror på höga 

kostnader inom försörjningsstödet, våld i nära relation och 

placeringskostnader BoU. 

IFO vuxna redovisar ett prognostiserat underskott på – 3 470 tkr (-2 750 tkr). 

Prognosen för försörjningsstöd kvarstår med ca 31 500 tkr vilket ger ett 

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

Våld i nära relation har inte gjort några nya placeringar på grund av ett 

förändrat arbetssätt vilket gör att prognosen kvarstår på 1 500 tkr. Budget är 

700 tkr, detta ger ett underskott på -800 tkr.  

Prognosen för placeringskostnader är 5 200 tkr (4 300 tkr), en förändring med 

900 tkr på grund av nya och fortsatta beslut om extern behandling. Prognosen 

bygger på kända placeringar. Budget för placeringar är 4 300 tkr vilket ger ett 

underskott på 900 tkr.  

Barn och unga redovisar ett prognostiserat underskott på -4 800 tkr (-1 980 

tkr), en ökning med 2 820 tkr mot föregående uppföljning som främst beror 

på en analys av kommande avslut under året. Den prognostiserade kostnaden 

för placeringar uppgår till 29 300 tkr (25 700 tkr). Budget är på 23 000 tkr 

vilket ger ett underskott på -6 300 tkr. Flera placeringar kommer att avslutas 

helt eller bli omplacerade till familjehem med en lägre kostnad. Det finns även 

vårdnadsöverflyttsärenden som ligger hos tingsrätten för avgörande där dom 

inte fastställts än. Två placeringar på SiS-institution samt en LVU har 

tillkommit under sommaren vilket bidrar till en höjd prognos. Beräknad 

prognos bygger på att inga nya ärenden inkommer under året.  

 

Vård och omsorg redovisar ett prognostiserat underskott på -800 tkr (- 1 500 

tkr), varav Covid-19 kostnader är ca 3 200 tkr. Underskottet beror på höga 

kostnader inom hemtjänsten på grund av Covid-19 samt en faktura från 

Samhall som betalts i år men tillhör förra året. Vård och omsorg är ett av de 

verksamhetsområden som bedöms kommer att drabbas hårt av en eventuell 

spridning av Covid i kommunen. Det är svårt att bedöma hur stor den 

ekonomiska påverkan kommer att bli och prognosen bygger därav på det som 

verksamheten känner till idag. 

 

Kommunrehab redovisar ett överskott på 540 tkr (400 tkr). Överskottet 

beror på nämndbeslutet om att inte återbesätta 0,5 usk i demensteamet samt 

att de vakanta tjänsterna inom fysioterapin förväntas vara tillsatta först i 

oktober. I dagsläget finns 4 pågående ärenden samt ett omfattande barnärende 

på 807,5 tkr som ej är påbörjat men beviljat av Socialnämnden. 
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Rehab- och korttidsenheten inkl. nattpatrull redovisar ett underskott med       

-2 970 tkr (-730 tkr), varav Covid-19 kostnader är ca 2 800 tkr. Under maj 

månad startades Covid-teamet upp med 14 anställda, från och med september 

kommer det att vara 6. Enhetschefen har utökad tjänstgöringsgrad till 100 % 

för att ansvara för teamet.  

Beläggningen på rehab- och korttidsenheten har varit mycket låg under 

sommaren men vårdtyngden hög i maj på grund av Covid-19, vilket gjort att 

många inom personalen varit sjuka.  

Prognosen för Covid-teamet är beräknad på kostnader till och med november. 

 

Hemsjukvården redovisar ett prognostiserat underskott med -3 680 tkr          

(– 2 490 tkr), varav Covid-19 kostnader är ca 2 782 tkr. Underskottet beror 

främst på höga Covid-19 kostnader bland annat då inköp av skyddsutrustning 

är mer kostsamt än tidigare samt att bemanningsföretag har anlitats under 

sommaren  för att klara semestern. Ordinarie medarbetare har fått en ersättning 

på 13 tkr för att flytta en veckas semester till annan tid. 5 veckor har flyttats. 

 

 

Funktionsstöd (LSS) redovisar en ett överskott på 540 tkr (610 tkr), varav 

Covid-19 kostnader är ca 1 390 tkr. Överskottet beror på att ett privat 

assistansteam är avslutat samt att två enheter har gått från vaken natt till 

sovande jour. Den höga periodavvikelsen beror på eftersläp av debitering 

från de privata utförarna samt de 20 första timmarna som kommunen står för 

samt att det för närvarande inte finns familjehem. Förvaltningen har en 

avveckling av anställning vilket medför en kostnad på 300 tkr. 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna, 

måluppfyllelse och prioriterade områden.  

 

 

Åsa Andersson  Malin Karlsson 

Socialchef   Ekonom 



SOCIALNÄMND

Period: Augusti 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Prognos Avvikelse

period period periodbudget

Socialnämndens ordförande 455 377 78 683 583 100

Förvaltningsledning 6 629 6 711 -82 9 864 10 014 -150

Färdtjänst 1 771 2 165 -394 2 638 3 238 -600

Summa 8 400 8 876 -476 12 502 13 252 -750

Individ- och familjeomsorg Vuxna 30 914 35 528 -4 614 46 349 49 819 -3 470

Individ- och familjeomsorg Barn o Unga 23 831 30 049 -6 218 35 582 40 382 -4 800

Summa 54 745 65 577 -10 832 81 931 90 201 -8 270

Handläggare SoL och LSS 2 475 2 033 442 3 675 3 125 550

Älvkullen 23 024 22 665 359 34 556 34 356 200

Nykroppa 12 108 11 269 839 18 198 16 998 1 200

Lesjöfors 17 083 16 836 247 25 716 25 516 200

Gullvivan och Tallhöjden 6 395 6 112 283 9 594 9 194 400

Hemtjänsten Sparbanksgruppen 8 943 10 629 -1 686 13 463 15 763 -2 300

Hemtjänsten Stora Torgetgruppen 6 631 8 099 -1 468 10 072 12 072 -2 000

Hemtjänsten Södra 10 452 9 972 480 15 555 14 955 600

Hemtjänsten Norra 10 596 10 959 -363 16 070 16 670 -600

Assistent- och bemanningscentral ABC 2 007 784 1 223 2 989 1 489 1 500

Summa 97 239 97 325 -86 146 213 147 013 -800

Kommunrehab 6 783 5 885 898 10 129 9 589 540

Rehab- och korttidsenheten 7 315 9 717 -2 402 10 579 13 549 -2 970

Hemsjukvård 9 529 12 389 -2 860 14 084 17 764 -3 680

Summa 23 627 27 991 -4 364 34 792 40 902 -6 110

LSS 2151 Daglig verksamhet, elevhem 14 956 15 301 -345 22 398 22 728 -330

LSS 2152 Personliga assistansärenden 6 951 6 501 450 11 142 10 942 200

LSS 2153 Gruppbostäder, fritids, korttis 9 390 8 514 876 14 199 13 539 660

LSS 2156 Stödinsatser 2 606 1 899 707 3 909 3 599 310

LSS 2157 Social psykiatri 3 383 3 580 -197 5 058 5 358 -300

Övrigt

Summa 37 285 35 795 1 490 56 705 56 160 540

Summa socialförvaltningen 224 226 237 974 -13 748 336 501 351 236

Diff mot budget -14 735



Uppföljning: SOCIALNÄMNDEN Ansvar. 20000

Period: Augusti 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Socialnämnden (10400) 409 353 56 613 260 559 54

Pensionärsråd (10410) 24 7 17 35 29 7 28

Rådet för funktionshinderfrågor (10430) 23 17 6 34 17 17 17

 Summa SOCIALNÄMNDEN 455 377 78 683 306 583

Diff mot budget 100

Kommentarer:

Socialnämnden redovisar en avvikelse på 78 tkr på grund av lägre arvoden än budgeterat. 

Prognosen efter åtta månader visat ett överskott på 100 tkr och baseras på inställda möten för Pensionärsrådet och Rådet för funktionshinder

under resterande del av året.

Åtgärder:

Underskrift

Malin Karlsson



Uppföljning: Förvaltningsledning Ansvar 21

Period: Augusti 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Gemensam administration  (50000) 6 341 6 424 -84 9 422 2 997 9 572 -150

Färdtjänst (53000) 1 771 2 165 -393 2 638 473 3 238 -600

Verksamhetsbidrag (53540) 288 90 198 442 353 116 326

Kvinno- och brottsofferjouren (57110) 0 198 -198 0 -198 326 -326

Summa förvaltningsledning 8 400 8 876 -477 12 502 3 625 13 252

Diff mot budget -750

Kommentarer:

Ansvaret redovisar ett prognostiserat underskott på -750 tkr beroende på att kostnaden för färdtjänst blir högre än budgeterat samt att Migrationsverket (MIV)

skickade ut info i dec 2019 om att vi skulle få 143 tkr vilket bokades in i resultatet. Det visade sig dock att MIV gjort fel vilket gör att vi får en förlust i år.

Gemensamadministration har en avvikelse på -84 tkr vilket beror förlusten från Migrationsverket samt ej inkommen faktura för personligt ombud.

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

En ny verksamhet, Kvinno- och Brottsofferjouren, har skapats för att en mer korrekt redovisning i Räkenskapssammandraget. Dessa ingick i Verksamhetsbidrag

tidigare där även budgeten finns kvar.

Underskrift

Malin Karlsson



Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) 

Period: Augusti 2020 Ansvar 211

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration, IFO (55110) 7 213 7 531 -317 10 781 3 250 10 781 0

HVB Vuxna enl SoL (55210) 2 891 3 480 -589 4 300 820 5 200 -900

HVB Vuxna LVM (55220) 0 1 100 -1 100 0 -1 100 0

Öppen missbr.vård SoL Vux (55810) 523 490 33 780 290 780 0

Kontaktpersoner, ind behov (55821) 34 35 -1 51 16 51 0

Våld i nära relation (57120) 466 1 457 -990 700 -1 457 1 457 -757

Vårdförbundet (57520) 0 18 -18 50 32 50 0

Försörjningsstöd (57530) 19 419 21 215 -1 796 29 140 7 925 31 500 -2 360

Administration flyktingar (60100) 367 215 152 547 332 400

Summa IFO 30 914 35 540 -4 626 46 349 10 109 49 819

Diff mot budget -3 470

Kommentarer:

Prognosen för försörjningsstödet står fortfarande för största underskottet mot budget med 2,3 milj. Man kan ändå notera att underskottet inte ökat sedan maj månad.

Nya och fortsatta beslut om extern behandling har tagits som föranleder ett budgetunderskott när det gäller HVB Vuxna med 900 tkr.

Administrationen har haft en kostnad för inköp av ett nyare verksamhetssystem Lifecare som gör att besparingen av en öppenvårdstjänst under året inte märks i prognosen.

Inga nya placeringar av våld i nära relation har gjorts, så det underskottet ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Åtgärder:

Underskrift

Ewa Sundberg



Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) 

Period: Augusti 2020 Barn och unga Ansvar 212

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Admin, IFO barn o unga (55120) 6 618 5 956 663 9 936 3 980 9000 936

Särskild förårdnad vårdnadshav (55140) 153 319 -166 230 -89 319 -89

HVB barn o ungd. enl SoL/LVU (55410-20) 2 944 14 178 -11 234 4 320 -9 858 17 300 -12 980

Fam.h barn o ungd. SoL/LVU (55710-20) 12 529 8 114 4 415 18 721 10 607 12 000 6 721

Öppen v. barn o ungd. ind bev (56810) 451 26 425 673 647 50 623

Kontaktpersoner barn o ungd. (56811) 547 476 71 821 345 700 121

Kontaktfamiljer barn o ungd. (56812) 588 865 -277 882 17 1 000 -118

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

HVB Barn/ungdom NAL LVU (60420) 0 -13 13 0 13 13 -13

Familjehemsvård B/U SOL (60710) 0 126 -126 0 -126

Summa IFO 23 831 30 049 -6 218 35 582 5 533 40 382

Diff mot budget -4 800

Kommentarer:

Prognosen avviker med - 4 800 tkr mot lagd budget. Den förändrade prognosen beror främst på en analys av 

kommande avslut under året som kommer medföra en lägre summa. 

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

för avgörande och dom har inte fastställts. Dock har två placeringar på SiS- institution samt en LVU- placering gjorts under sommaren vilket kommer öka kostanderna för placeringskonton.  

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

Lönehöjning på 2,5% medräknat 8 månader i prognos.

Åtgärder:

Fortsatt arbeta hem barn till familjen eller till billigare placeringsformer där möjlighet finns.

Underskrift

Charlotte Sjöberg



Uppföljning: HANDLÄGGARE SoL och LSS Ansvar:213

Period: Augusti 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Handläggare SoL (51010) 1 661 1 526 135 2 464 937 2364 100

Handläggare LSS (51310) 814 507 307 1 211 704 761 450

0

Summa 2 475 2 033 442 3 675 1 642 3 125

Diff mot budget 550

Kommentarer:

Lönepåslag 3% i 7 månader är medräknad i prognos.

Att ej återbesätta 1.0 LSS-handläggare resten av året ger en positiv prognos med 350 tkr. Idag handläggs 50% av LSS-ärenden inom IFO Barn och unga och 50% inom

biståndsbedömarverksamheten. Annan frånvaro där vikarie inte sätts in samt statlig ersättning vid sjukdom ger en ytterligare positiv avvikelse med 200 tkr.

Åtgärder:

Underskrift

Katarina Hammargren



Uppföljning: ÄLVKULLEN Ansvar. 21401

Period: Augusti 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001-51003) 385 272 113 573 301 473 100

Servicehus (51021) 15 506 15 191 316 23 272 8 081 23 172 100

Demensboende (51026) 7 133 7 202 -69 10 711 3 509 10 711 0

 Summa Älvkullen 23 024 22 665 360 34 556 11 891 34 356

Diff mot budget 200

Kommentarer: 

Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 360 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen:

Ökade personalkostnader för fyllnad, övertid samt sjuklön motsvarande 979 tkr

Förstärkningar görs då vårdtyngden på vissa avdelningar har ökat 

och grundbemanningen inte räcker till, förstärkningarna utvärderas kontinuerligt. 

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

De ökade kostnaderna för Corona uppgår nu till 352 tkr och ligger med i prognosen.

Underskrift:

Eva-Lena Svensson



Uppföljning: NYKROPPA Ansvar 21403

Period: Augusti 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001) 385 360 25 573 213 573 0

Servicehus (51021) 5 945 5 629 317 8 930 3 301 8 530 400

Hemtjänst (51030) 5 006 4 546 460 7 529 2 983 6 819 710

Nattpatrull (51032) 609 539 70 906 368 816 90

Matdistribution (51033) -3 21 -24 -4 -25 -4 0

Inhandling (51034) 35 47 -12 52 5 52 0

Städ (51036) 58 62 -4 103 41 103 0

Tvätt (51037) 61 49 11 91 42 91 0

Trygghetslarm (51051) 12 16 -4 18 2 18 0

 Summa NYKROPPA 12 108 11 269 839 18 198 6 929 16 998

Diff mot budget 1 200

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 839 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen:

Kostnader för fyllnadslön, övertid och sjuklön motsvarar 742 tkr för hela ansvaret 21403.

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

De ökade kostnaderna för Corona uppgår nu till  664 tkr och ligger med i prognosen.

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

Underskrift

Carina Andersson



Uppföljning: LESJÖFORS Ansvar 21404

Period: Augusti 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001) 385 390 -5 573 183 573 0

Servicehus (51021) 2 368 1 937 431 3 502 1 566 3 302 200

Gruppboende (51023) 3 425 3 365 60 5 153 1 788 5 153 0

Hemtjänst (51030) 7 105 7 368 -263 10 652 3 284 10 652 0

Anhörigvård (51031) 109 4 106 164 160 0 164

Nattpatrull (51032) 3 379 3 249 131 5 062 1 813 5 227 -165

Matdistribution (51033) -99 24 -123 -109 -133 -109 0

Inhandling (51034) 61 94 -33 107 14 107 0

Städ (51036) 176 190 -13 310 120 310 0

Tvätt (51037) 172 223 -51 299 76 299 0

Trygghetslarm (51051) 1 -7 8 2 10 2 0

 Summa LESJÖFORS 17 083 16 837 246 25 716 8 882 25 516

Diff mot budget 200

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger  med ett överskott på 246 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen :

Under året har det varit ökade personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 635  tkr församtliga verksamheter

Verksamheten har ökade personalkostnader för fyllnad och övertid då det är mycket svårt att rekrytera vikarier till verksamheten

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

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

Verksamhet 51031 Ingen pågående verkställighet förnärvarande

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

samt för timavlönande vikarier. De ökade kostnaderna för Corona uppgår nu till 572 tkr och ligger med i prognosen.

Åtgärder:

Förstärkning utvärderas kontnuerligt

Underskrift

Ulla Olsson



Uppföljning: HÖJDEN Ansvar:21405

Period: Augusti 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001) 385 407 -22 573 166 500 73

Tallhöjden (51022) 3 020 2 954 66 4 537 1 583 4 510 27

Gullvivan (51023) 2 991 2 751 240 4 484 1 733 4 184 300

 Summa Tallhöjden o Gullvivan 6 395 6 112 283 9 594 3 701 9 194

Diff mot budget 400

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 283 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen

Personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 319 tkr.

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

De ökade kostnaderna för Corona uppgår nu till 218 tkr och ligger med i prognosen.

Underskrift

Lottie Berg



Uppföljning: SPARBANKSGRUPPEN Ansvar:21410100

Period: Augusti 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001-51002) 346 329 17 515 340 515 0

Hemtjänst (51030) 8 160 9 859 -1 699 12 192 2 503 14 497 -2 305

Anhörigvård (51031) 56 0 56 83 83 0 83

Matdistribution (51033) 10 37 -26 53 16 80 -27

Inhandling (51034) 75 95 -20 129 34 150 -21

Städ (51036) 81 121 -40 139 18 180 -41

Tvätt (51037) 141 147 -5 241 94 230 11

Trygghetslarm (51051) 74 42 32 111 69 111 0

Summa hemtjänsten Sparbanksgruppen 8 943 10 629 -1 686 13 463 3 158 15 763

Diff mot budget -2 300

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett underskott på -1 686 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen:

Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 551 tkr.

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

vilket medfört ökade kostnader för kvalificerad övertid samt timavlönade vikarier.

De ökade kostnaderna för Corona uppgår nu till 322 tkr och ligger med i prognosen .

Ökade kostnader för servicinsatser.

Underskrift

Robin Hero



Uppföljning: STORA TORGET GRUPPEN Ansvar:21410200

Period: Augusti 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Hemtjänst (51030) 6 340 7 698 -1 358 9 534 2 078 11 392 -1 858

Matdistribution (51033) 27 28 -2 80 52 80 0

Inhandling (51034) 60 93 -33 103 10 140 -37

Städ (51036) 78 145 -67 140 -5 200 -60

Tvätt (51037) 106 161 -55 185 24 230 -45

Trygghetslarm (51051) 20 -26 46 30 56 30 0

Summa hemtjänsten Stora Torget 6 631 8 099 -1 468 10 072 2 215 12 072

Diff mot budget -2 000

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett underskott på -1 468 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen:

Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 323 tkr.

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

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

vilket medfört ökade kostnader för kvalificerad övertid samt timavlönade vikarier.

De ökade kostnaderna för Corona uppgår nu till 239 tkr och ligger med i prognosen .

Underskrift

Robin Hero



Uppföljning: HEMTJÄNSTEN SÖDRA Ansvar:21411100

Period: Augusti 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001-51002) 397 353 44 590 409 590 0

Hemtjänst (51030) 9 577 9 160 417 14 098 5 499 13 499 599

Anhörigvård (51031) 177 124 53 265 141 265 0

Matdistribution (51033) -24 22 -46 25 3 25 0

Inhandling (51034) 51 57 -6 88 31 88 0

Städ (51036) 146 98 48 259 161 259 0

Tvätt (51037) 147 158 -10 258 100 258 0

Trygghetslarm (51051) -19 0 -19 -29 -29 -29 0

Summa hemtjänsten Södra 10 452 9 972 480 15 555 6 316 14 955

Diff mot budget 600

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 480 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året, samt från föregående år.

Förklaring till avvikelsen:

Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 544 tkr.

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

samt för timavlönade vikarier. Mycket korttidsfrånvaro.

De ökade kostnaderna för Corona uppgår nu till 733 tkr och ligger med i prognosen.

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

Minskat brukarunderlag under våren och sommaren 2020. Vilket resulterat i minskat behov av schemalagd personal. 

Underskrift:

Nathalie Lindqvist



Uppföljning: HEMTJÄNSTEN NORRA Ansvar:21411200

Period: Augusti 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Hemtjänst (51030) 10 307 10 491 -184 15 483 5 129 16 083 -600

Matdistribution (51033) -44 53 -97 -6 -59 -6 0

Inhandling (51034) 70 96 -26 121 25 121 0

Städ (51036) 144 175 -32 259 84 259 0

Tvätt (51037) 136 131 5 239 108 239 0

Trygghetslarm (51051) -17 12 -30 -26 -38 -26 0

Summa hemtjänsten Norra 10 596 10 959 -363 16 070 5 247 16 670

Diff mot budget -600

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett underskott på -363 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen:

Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 545 tkr.

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

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

samt för timavlönande vikarier. 

De ökade kostnaderna för Corona uppgår nu till 137 tkr och ligger med i prognosen.

Ökat brukarunderlag under vår och sommar 2020 vilket resulterat i ökat beställda extraturer/timvikarier. Samt innebär en ökning av schemalagd personal.  

Underskrift:

Nathalie Lindqvist



Uppföljning: ABC Ansvar:21411300

Period: Augusti 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020  mot budget

Administration (51001) 997 735 262 1 481 750 1022 459

Pool (51013) 1 011 49 962 1 508 1 417 467 1 041

Summa ABC 2 007 784 1 223 2 989 2 166 1 489

Diff mot budget 1 500

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 1 223 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Åtgärder:

Personalkostnader inom poolen för sjuklön motsvarar 143 tkr.

De ökade kostnaderna för Corona uppgår för närvarande 38 tkr och ligger med i prognosen.

Den ändring av poolavtalet som är en besparingsåtgärd ligger med i prognosen.

Underskrift

Eva-Lena Svensson



Uppföljning: KOMMUNREHAB Ansvar:21414

Period: Augusti 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Bostadsanpassning (52010) 740 320 420 1 110 790 1 110 0

Arbetsterapi/sjukgymnastik (52501) 4 633 3 891 742 6 912 3 024 6 372 540

Hjälpmedelsverksamhet (52502) 1 148 1 380 -232 1 716 400 1 716 0

Sinnesträning (52503) 263 294 -31 391 97 391 0

 Summa KOMMUNREHAB 6 783 5 885 898 10 129 4 311 9 589

Diff mot budget 540

Kommentarer:

Avvikelse bostadsanpassning: prognosen bygger på idag kända ärenden.

4 pågående ärenden uppskattas kosta ca 10 tkr.  

Utöver de 4 kostnadsberäknade ärendena så har ett omfattande barnärende beslutats i socialnämnden med ett beviljat belopp på 807,5 tkr.  

Det finns en osäkerhet kring hur snabbt anpassningen beräknas färdigställas och därmed hur mycket av bidraget som kommer att betalas ut under året.

Den pågående corona pandemin har inneburit att väntetiden har ökat. Många sökande är över 70 år eller i riskgrupp av annan orsak och därmed har besök undvikits

Det har medfört att 13 nya ärenden inte är påbörjade. Några av dessa avser omfattande och därmed kostsamma anpassningar. 

Avvikelse hjälpmedel:Prognos bygger på att behov av inköp av hjälpmedel resterande månader är lägre än de första 8 månaderna 

Prognosen är beräknad på: nämndbeslut gällande besparing att inte återbesätta 0,5 usk i demensteamet med lösning inom befintlig ram för Kommunrehab, 236 tkr,

att rekrytering av två fysioterapeuter förväntas klart 201001 och vikarie för hjälpmedelstekniker under 5 veckor

Prognosen är även beräknad utifrån att hjälpmedelskontot inte kommer att uppvisa ett underskott 

Covidrelaterade kostnader: 14 tkr

Åtgärder: Före inköp av kostsamma hjälpmedel ska alltid verksamhetschefen konsulteras 

Underskrift

Ulla Kjellemar



Uppföljning: Rehab- o korrtidsenhet/nattpatrull Ansvar:21415

Period: Augusti 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Covid-team (50300) 0 2 372 -2 372 0 -2 372 2 672 -2 672

Administration (51001) 130 148 -18 193 45 193 0

Nattpatrull (51032) 2 027 1 889 138 2 641 752 2 641 0

Rehab- och korttidsenheten (52507) 5 158 5 308 -150 7 745 2 437 8 043 -298

Summa 7 315 9 717 -2 402 10 579 862 13 549

Diff mot budget -2 970

Genomsnittlig beläggning: 8,8

Kommentarer:

Verksamheten har bytt ansvar från 214141 till 21415

Under januari - augusti så har enstaka personalförstärkningar krävts med anledning av hög vårdtyngd. Beläggningen varit mycket låg under sommaren men

vårdtyngden var hög i maj utifrån covid 19, många personal sjuka.

Enhetschefen har utökad tjänstgöringsgrad till 100 % för att ansvara för covid teamet, som startade i maj

Den låga beläggningen kommer att ge minskade intäkter, men svårt att beräkna hur resten av året blir, hittills - 66 tkr

Covid-temaet: 200901-201130 endast 6 medarbetare anställda i teamet. Alla har extra ersättning. Ingen arbetar natt för tillfället men teamet kan snabbt aktiveras vid behov.

Kostnad ca 275 tkr om ingen aktivering av teamet behöver göras. Tillkommer kostnader för hyra av bilar och lokal

Prognos beräknad utifrån kostnader för covid teamet t o m november och vikarie kostnader för att utöka enhetschef till heltid under 8 månader

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

Covid 19 relaterade kostnader: 2 372 tkr för covid teamet, 404 tkr för övrig verksamhet, tillkommer kostnad för utökning av tjänst enhetschef på 298 tkr

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

Beslut om insatser nattetid ska följas upp regelbundet.

Underskrift

Rebecka Johansson/Ulla Kjellemar



Uppföljning: HEMSJUKVÅRDEN Ansvar. 21416

Period: Augusti 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51004) 280 246 34 417 171 417 0

Utskrivningsklara (51025) 23 0 23 35 35 35 0

Hemsjukvård (51040) 9 226 11 943 -2 717 13 632 1 711 17 312 -3 680

 Summa HEMSJUKVÅRDEN 9 529 12 189 -2 660 14 084 1 917 17 764

Diff mot budget -3 680

Kommentarer:

Aktuell bemanningssituation: Tre vakanta tjänster, rekrytering pågår. En ny sjuksköterska tillträder i oktober. Två assisterande undersköterskor anställda tom december 

Enhetschefen som började sin anställning 1 februari har arbetat i stort sett heltid som enhetschef för att klara av sin egen introduktion och

planering och rekrytering i en underbemannad verksamhet

För att klara av bemanningen under sommarsemestern så har ett avtal gällande 2 sjuksköterskor på heltid, från juni till augusti, 

skrivits med ett bemanningsföretag, De upphandlade bemanningsföretagen hade inte möjlighet att erbjuda några tjänster

Avtalet medför en kostnad på ca 600 tkr, inkl kostnad för obekväm arbetstid, som är något dyrare än ordinarie kostnad för obekväm arbetstid. 

Ytterligare fyra timvikarier har rekryterats med en timlön på 310 kr/timme under semesterperioden. 

Ordinarie medarbetare har fått extra ersättning på 13 tkr för att flytta en veckas semester till annan tid. 5 semesterveckor har flyttats. 

Ordinarie medarbetare som arbetar ett extrapass, har fått 130 kr/tim extra utöver avtalsenlig lön.

Ytterligare åtgärder som vidtagits för att klara bemanningen:

3 assisterande undersköterskor har anställts som vikarier, samtliga studerar till sjuksköterska

Enhetschefen arbetar även som sjuksköterska

Demenssjuksköterska går in i ordinarie verksamhet

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

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

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

till följd av minskat antal besök för enbart läkemedelstilldelning

Covid 19 relaterade kostnader:  2781 tkr, 356 tkr är personalkostnader, 2425 tkr är kostnader för skyddsutrustning som har krävts i alla verksamheter. 

Underskrift: Sofie Lovsjö/Ulla Kjellemar



Uppföljning: LSS Ansvar 2151

Period: Augusti 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

LSS administration (51300) 402 430 -28 598 168 598 0

Gruppboende vuxna (51311) 5 597 5 938 -342 8 377 2 439 8 775 -398

Personlig ass enl LASS/FK (51330) 2 398 2 352 46 3 620 1 281 3 620 0

Kommunal assistans (51332) 1 063 1 115 -52 1 585 470 1 585 0

Daglig verksamhet (51350) 4 279 3 845 434 6 394 2 526 6 000 394

Korttidsföräldrar (51393) 921 1 179 -258 1 381 203 1 600 -219

Fritidstillsyn (51398) 297 442 -145 442 0 550 -108

Summa LSS ansvar 2151 14 956 15 301 -346 22 398 7 086 22 728

Diff mot budget -330

Kommentarer:

Avvikelse korttidsvistelse på grund av Kollo -51tkr och utökad tid i ett ärende. 

Det ökade underskotet beror på Covidkostnader som uppgår till totalt -604tkr. Övriga sjuklönekostnader uppgår till -136tkr.

Har beaktat en löneökning på 2 % april-december.

Åtgärder:

Underskrift

Susanne Persson



Uppföljning: LSS Ansvar. 2152

Period: Augusti 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

LSS adm (51300) 405 385 20 603 218 603 0

Personlig ass enl LASS/FK (51330) 4 353 3 894 459 6 954 3 060 6 754 200

Kommunal ass (51332) 2 192 2 222 -30 3 585 1 364 3 585 0

 Summa LSS ansvar 2152 6 951 6 501 450 11 142 4 641 10 942

Diff mot budget 200

Kommentarer:

Ansvar 2152 visar en kostad för Covid-19 på 489 tkr, och en sjuklönekostnad på 100 tkr.

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

Ny inkommet privat assistansärende med retroativa kostnader från april.

Eftersläp på debitering från de privata utförarna. 

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

Har beaktat en löneökning på 2,5% och retroaktiv utbetalning på det i prognosen.

Åtgärder:

Underskrift

Karin Bergqvist



Uppföljning: LSS Ansvar: 2156

Period: Augusti 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Kontaktpersoner SoL (51012) 736 709 26 1 104 395 1104 0

Administration (51300) 1 -3 4 1 4 0 1

Elevhem (51314) 360 91 269 540 449 540 0

Familjehem (51315) 90 3 87 135 132 0 135

Ledsagning (51391) 283 232 50 423 191 423 0

Avlösarservice (51392) 453 267 186 680 413 507 173

Kontaktpersoner (51394) 683 599 84 1 025 426 1 025 0

 Summa LSS 2156 2 606 1 899 707 3 909 2 010 3 599

Diff mot budget 310

Kommentarer:

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

Idagsläget löser vi det med skolskjuts 

En avlösarservice har övergått till assistans vilket ger en positiv avvikelse på 51392

Åtgärder:

Underskrift

Susanne Werner



Uppföljning: SOCIAL PSYKIATRI Ansvar:2157

Period: Augusti 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Paradisgården (51024) 3383 3580 -197 5058 1478 5358 -300

Summa social psykiatri 3 383 3 580 -197 5 058 1 478 5 358

Diff mot budget -300

Kommentarer:

Ansvar 2157 visar en kostnad för Covid-19 på 59 tkr.

Avveckling av anställning medför en kostad på 300 tkr. 

Åtgärder:

Underskrift

Karin Bergqvist



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

 
 
 
➢ Boende inom Funktionsstöd (LSS)  

Socialförvaltningen ges i uppdrag att utreda framtida utveckling av behovet av boende inom Funktionsstöd (LSS).  
Måluppfyllelse: 
Socialförvaltningen kommer att ta upp uppdraget i socialnämnden under hösten. Socialförvaltningen bedömer att    
uppdraget är svårt att slutföra i dagsläget då en förändrad lagstiftning utreds. Socialförvaltningen har också fått i uppdrag 
att ta fram en boplan som beskriver det framtida behovet av vård- och omsorgsboenden. 

 
 
 

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

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

➢ Samarbete med närliggande kommuner: 
Att Filipstads kommun utreder och initierar ytterligare samarbeten med närliggande kommuner.  
Måluppfyllelse: 
Socialförvaltningen har ett pågående arbete tillsammans med Kristinehamns och Storfors kommuner för att titta på      
samverkansmöjligheter. Två möten är genomförda och ett nytt är inplanerat efter sommaren. Fokus i dagsläget är att titta 
på samverkan inom familjerätt och      

      familjehemsverksamheten. 
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SOCIALNÄMND 
 

  

Mål 2020 till Socialnämnden 

 
 
Mål 2020 

- Rättssäker dokumentationen i alla verksamheter. 
Måluppfyllelse:  
Delvis uppfyllt. Arbetet med att säkerställa 
dokumentationen är ett ständigt pågående arbete. 
 

- Säkerställa processen från myndighetsutövning till 
verkställighet för samtliga verksamheter. 
Måluppfyllelse:  
Delvis uppfyllt. Processen finns och i vissa 
verksamheter kommer den att tydliggöras ännu mer 
då gränsen mellan myndighetsutövning och 
verkställighet inte är tillräckligt tydlig idag. 
 
 

- Utveckla och säkerställa introduktion av medarbetare 
Måluppfyllelse:  
Uppfyllt genom att en ny rutin för introduktion är 
framtagen. Behöver eventuellt ses över efter vårens 
pandemi. Förvaltningen behöver bättre kunna 
säkerställa kunskapen gällande basal hygien hos 
samtliga medarbetare inom vården och omsorg. 
 
 

- Fortsätta och utveckla samarbetet med kyrkan och 
studieförbunden.  
Måluppfyllelse:  
Ej uppfyllt. På grund av vårens pandemi har vissa 
samarbeten inte kunnat utvecklas. 
 

 

FÖRVALTNINGSLEDNING 
 
Mål 2020 

- Öka antalet E-tjänster inom förvaltningen. 
Måluppfyllelse:  
Ej uppfyllt. Under kommande höst implementeras en 
e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd. 
 

 

ANHÖRIGSTÖD 
 

Mål 2020 

- Gemensam plattform för samverkan mellan 

förvaltningens anhörigstöd. 

Måluppfyllelse: 

Ej uppfyllt.  

 
 

 

- Utveckla samarbete med skolan, kyrkan och 

studieförbunden.  

Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt genom ett förbättrat samarbete med 

skolan. Samarbetet med kyrkan och 

studieförbunden har ej kunnat utvecklas på grund av 

pandemin. 

 

MYNDIGHETSUTÖVNING VÅRD OCH 
OMSORG SoL  
(Socialtjänstlagen) 
 
Mål 2020 

- Påbörja implementeringen av IBIC. 
Måluppfyllelse:  

Ej uppfyllt. Förvaltningen har prioriterat 

implementeringen på IFO i första hand 

 

MYNDIGHETSUTÖVNING – LSS (Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade)  
 
Mål 2020 

- Påbörja implementeringen av IBIC. 
Måluppfyllelse:  

Ej uppfyllt. Förvaltningen har prioriterat 

implementeringen på IFO i första hand 

 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) 
 
Myndighetsutövning SoL och LVM för vuxna 
 
Mål 2020 

- Samtliga handläggare ska vara utbildade i 
riskbedömningsmanualen FREDA. 
Måluppfyllelse:  
Delvis uppfyllt. Planering av utbildning har skett 
under våren 2020 men fått avvaktas på grund av 
pandemin. 

 

- Säkerställa bedömningen av inlämnade 
tandvårdsförslag i samband med ansökan om 
ekonomiskt bistånd för tandvårdskostnader. 
Måluppfyllelse: 
Delvis påbörjat, men ej uppfyllt. Dokument för att 
tandläkare ska precisera vad som behöver göras 
och varför har tagits fram. Möjlighet till 
förtroendetandlläkare ska undersökas vidare.    
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Myndighetsutövning SoL och LVU för barn samt 
familjerätt 
 
Mål 2020 

- Alla barn och ungdomar som är i behov av SIP ska 
erbjudas en sådan. 
Måluppfyllelse:  

SIP sker både externt och internt vid behov. Extern 

deltagare är oftast BUP, intern SIP sker med både 

LSS-handläggare, vuxengrupp och 

ekonomihandläggare för att få helheten i ärendet. 

 

- Det ska finnas särskild kompetens inom området 

Våld i nära relationer hos utvalda handläggare. 

Måluppfyllelse:  

Kompetens finns för arbetet med våld i nära 

relationer med placering i mottaget för att samla 

kompetenser i ärenden där barn finns med. 

- Samtliga handläggare ska vara utbildade i 
riskbedömningsmanualen FREDA. 
Måluppfyllelse:  

Delvis uppfyllt. Planering av utbildning har skett 

under våren 2020 men fått avvaktas på grund av 

Pandemin. 

 
Verkställighet SoL och LVM för vuxna 
 
Mål 2020 

-  Verksamheten ska verka för att ungdomar fullföljer 
gymnasial utbildning. 
Måluppfyllelse:  
Delvis påbörjat, men ej uppfyllt. Samarbete med 
gymnasiet ska utvecklas med en rutin kring 
ungdomar som har för avsikt att avsluta 
gymnasiestudier i förtid. 
 

-  Verksamheten ska särskilt prioritera att arbeta med 
hushåll där båda föräldrarna bedöms stå långt ifrån 
arbetsmarknaden. 
Måluppfyllelse: 
Delvis påbörjat, men ej uppfyllt. En ärendelista för 
målgruppen har tagits fram och ett samarbete med 
AIE ska intensifieras kring dessa under hösten. 
 

-  Alla klienter som har behov av en SIP ska ha en 
sådan upprättad. 
Måluppfyllelse: 
Delvis genomfört. SIP genomförs i många ärenden 
och då främst där det är tydligt att samverkan 
behövs. En gemensam genomgång av 
tillvägagångssättet för att kalla till SIP ska ske under 
hösten med handläggarna på IFO Vuxen. 
 

- Antalet unga vuxna (18–25 år) som hamnar i 
överskuldsatthet ska minska 

Måluppfyllelse:  
Ej uppfyllt eller påbörjat. På grund av vårens 
pandemi av Covid har verksamheten varit tvungen 
att prioritera om sitt arbete. 
 

- Verksamheten ska tillsammans med vårdcentralen i 
Filipstad ha gemensamma rutiner för behandling av 
spelmissbruk. 
Måluppfyllelse:  
Genomfört. Den lokala överenskommelsen mellan 
Regionen och kommunen kring missbruk är utökad 
att gälla även spelmissbruk. 
 

- Kommunen ska tydliggöra den interna vårdkedjan 
inom missbruks- och beroendevården. 
Måluppfyllelse:  
Delvis påbörjat. Det finns ett uppdrag att göra en 
utredning angående den interna vårdkedjan som 
ska framläggas till nämnd i september. 

 
 
Verkställighet SoL och LVU för barn 
 
Mål 2020 

- Arbeta för att fler placerade barn ska kunna 
återförenas (om möjligt) med sina föräldrar. 
Måluppfyllelse:  
Kontinuerligt pågående arbete. Utvecklingsarbete 
pågår tillsammans med elevhälsan för att hitta 
utökade möjligheter till förebyggande och proaktiva 
insatser. 
Under hösten kommer också ett arbete kring att 
säkerställa umgängesplanering i samband med 
placering utanför det egna hemmet. 

 
 

SÄRSKILDA BOENDEFORMER SoL 
 
Mål 2020 

- Kvalitetssäkra användandet av 
genomförandeplanen.  
Måluppfyllelse:  
Delvis påbörjat men ej uppfyllt. På grund av vårens 
pandemi av Covid så har verksamheten varit 
tvungen att prioritera om sitt arbete.  

 

- Upprätta ett systematiskt arbetssätt med 
utgångspunkt från kvalitetsregistren. 
Måluppfyllelse:  
Ej uppfyllt eller påbörjat. På grund av vårens 
pandemi av Covid så har verksamheten varit 
tvungen att prioritera om sitt arbete.  
 

- Påbörja implementeringen av IBIC. 
 Måluppfyllelse:  
Ej uppfyllt eller påbörjat. På grund av vårens     
pandemi av Covid så har verksamheten varit 
tvungen att prioritera om sitt arbete. 
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KORTTIDSBOENDE SoL 

 
Mål 2020 

- Kvalitetssäkra användandet av 
genomförandeplanen.  
Måluppfyllelse:  
Delvis påbörjat men ej uppfyllt. På grund av vårens 
pandemi av Covid så har verksamheten varit 
tvungen att prioritera om sitt arbete.  
 

- Upprätta ett systematiskt arbetssätt med 
utgångspunkt från kvalitetsregistren. 
Måluppfyllelse:  
Ej uppfyllt eller påbörjat. På grund av vårens 
pandemi av Covid så har verksamheten varit 
tvungen att prioritera om sitt arbete.  

 

- Påbörja implementeringen av IBIC. 
Måluppfyllelse:  
Ej uppfyllt eller påbörjat. På grund av vårens 
pandemi av Covid så har verksamheten varit 
tvungen att prioritera om sitt arbete.  

 
 

HEMTJÄNST SoL 
 
Mål 2020 

- Kvalitetssäkra användandet av genomförande-
planen 
Måluppfyllelse:  
Delvis påbörjat men ej uppfyllt. På grund av vårens 
pandemi av Covid så har verksamheten varit 
tvungen att prioritera om sitt arbete.  
 

- Upprätta ett systematiskt arbetssätt med 
utgångspunkt från kvalitetsregistren. 
Måluppfyllelse:  
Ej uppfyllt eller påbörjat. På grund av vårens 
pandemi av Covid så har verksamheten varit 
tvungen att prioritera om sitt arbete.  

 

- Påbörja implementeringen av IBIC. 
Måluppfyllelse:  
Ej uppfyllt eller påbörjat. På grund av vårens 
pandemi av Covid så har verksamheten varit 
tvungen att prioritera om sitt arbete.  
 
 

HEMSJUKVÅRD HSL 
 
Mål 2020 

- Fortsätta det systematiska arbetssättet med 
utgångspunkt från kvalitetsregistren. 
Måluppfyllelse:  
Delvis påbörjat men ej uppfyllt. På grund av vårens 
pandemi av Covid så har verksamheten varit 
tvungen att prioritera om sitt arbete. 
 

- Validerad smärtskattning ska genomföras vid vård i 
livets slutskede. 
Måluppfyllelse:  
Delvis uppfyllt. På grund av vårens pandemi av 
Covid så har verksamheten varit tvungen att 
prioritera om sitt arbete. 
 

- Minska antalet läkemedelsavvikelser. 
Måluppfyllelse:  
Delvis uppfyllt genom införande av digital signering i 
samtliga aktuella verksamheter. På grund av vårens 
pandemi av Covid så har utvärdering av införandet 
inte prioriterats. 
 
 

KOMMUNREHABILITERING HSL 
 
Mål 2020 

- Arbeta med hälsofrämjande åtgärder 
Måluppfyllelse:  
Ej uppfyllt. På grund av vårens pandemi av Covid så 
har verksamheten varit tvungen att prioritera om sitt 
arbete och två fysioterapeuttjänster är åter vakanta 
 

- Fortsätta det systematiska arbetssättet med 
utgångspunkt från kvalitetsregistren. 
Måluppfyllelse:  
Delvis påbörjat men ej uppfyllt. På grund av vårens 
pandemi av Covid så har verksamheten varit tvungen 
att prioritera om sitt arbete. 
 

- Utveckla nya arbetssätt för att optimera resultatet av 
rehabilitering. 
Måluppfyllelse:  
Ej uppfyllt. På grund av vårens pandemi av Covid så 
har verksamheten varit tvungen att prioritera om sitt 
arbete och två fysioterapeuttjänster är åter vakanta 

 

- Minska antalet avvikelser gällande inte utförda, 
delegerade rehabiliteringsinsatser  
Måluppfyllelse:  
Delvis uppfyllt genom införande av digital signering i 
samtliga aktuella verksamheter. På grund av vårens 
pandemi av Covid så har utvärdering av införandet 
inte prioriterats. 
 
 

FUNKTIONSSTÖD LSS 
 

Mål 2020 

- Kvalitetssäkra verkställigheten av LSS insatser 
Måluppfyllelse:  
Delvist uppfyllt. Samtliga beslut om insats verkställs 
inom tre månader.  På grund av vårens pandemi av 
Covid så har verksamheten varit tvungen att 
prioritera om sitt arbete, vilket försenat det fortsatta 
arbetet med upprättandet av riktlinjer för LSS-
insatser. 
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- Kvalitetssäkra användandet av genomförande-
planen. 
Måluppfyllelse:  
Delvis påbörjat men ej uppfyllt. På grund av vårens 
pandemi av Covid så har verksamheten varit 
tvungen att prioritera om sitt arbete.  

 

- Påbörja implementeringen av IBIC. 
Måluppfyllelse:  
Ej uppfyllt eller påbörjat. På grund av vårens 
pandemi av Covid så har verksamheten varit 
tvungen att prioritera om sitt arbete.  
 
 

SOCIALPSYKIATRI  
 
Mål 2020 

- Säkerställa att personer med behov av boendestöd 
får detta tillgodosett. 
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt, samtliga beslut 
om insats är verkställda 
 

- Kvalitetssäkra verkställighet för insatsen boendestöd 
Måluppfyllelse:  
Delvis påbörjat men ej uppfyllt. På grund av vårens 
pandemi av Covid så har verksamheten varit 
tvungen att prioritera om sitt arbete.  
 

- Påbörja implementeringen av IBIC. 
Måluppfyllelse:  
Ej uppfyllt eller påbörjat. På grund av vårens 
pandemi av Covid så har verksamheten varit 
tvungen att prioritera om sitt arbete 
 

 
 
 

 
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 
 

Budget Redo- Budget Redo- Budget Redo- Avv mot Budget Prognos Budget-

visning visning visning budget

08/2020 08/2020 08/2020 08/2020 08/2020 08/2020 08/2020 2020 08/2020 avvikelse

Nämndverksamhet -455 -377 0 0 -455 -377 78 -683 -583 100

Förvaltningsledning -6 925 -7 189 297 477 -6 628 -6 712 -84 -9 864 -10 014 -150

Färdtjänst -1 866 -2 283 94 118 -1 772 -2 165 -393 -2 638 -3 238 -600

IFO vuxna -31 389 -36 990 475 1 463 -30 914 -35 527 -4 613 -46 349 -49 819 -3 470

IFO barn o unga -25 548 -33 241 1 717 3 192 -23 831 -30 049 -6 218 -35 582 -40 382 -4 800

Handläggare SOL /LSS -2 475 -2 050 0 17 -2 475 -2 033 442 -3 675 -3 125 550

Vård och omsorg -113 518 -116 888 16 280 19 564 -97 238 -97 324 -86 -146 213 -147 013 -800

Hälso- och sjukvård -24 904 -29 621 1 277 1 830 -23 627 -27 791 -4 164 -34 792 -40 902 -6 110

Funktionsstöd LSS -53 579 -52 787 16 294 16 992 -37 285 -35 795 1 490 -56 705 -56 160 545

Totalt -260 659 -281 426 36 434 43 653 -224 225 -237 773 -13 548 -336 501 -351 236 -14 735  

 

Kommentarer till delårets resultat och prognos    

 

Sammanfattning SOC: 
Avvikelse utfall = -13 548 tkr      Prognos = - 14 735 tkr 
SOC´s avvikelse för perioden uppgår till -13 548 tkr (-7 532 tkr), en försämring med 6 016 tkr främst beroende på höga 
kostnader för Covid-19, placeringar för barn o unga, försörjningsstöd samt kostnader för våld i nära relation i början av året. 
 
SOC´s prognos visar ett underskott på -14 735 tkr (-8 390 tkr) efter 8 månader. En försämring med 6 345 tkr på grund av den 
stora påverkan Covid har haft samt tre nya placeringar varav två på SiS-institution inom verksamheten barn o unga. 
Prognosen är mycket svårberäknad på grund av Covid-19. Hittills uppkomna Covid-kostnader på 11 600 tkr (5 400 tkr) är 
med i prognosen men inte kommande. Ett återsök hos Socialstyrelsen har gjorts men om eller hur mycket Soc får tillbaka är 
okänt i dagsläget. 
 
 
Socialnämndens ordförande 
Avvikelse utfall = 78 tkr Prognos = 100 tkr 
Socialnämndens ordförande redovisar en avvikelse på 78 tkr (9 tkr) en förbättring på grund av minskade arvoden då möten 
inom Pensionärs- och Rådet för funktionsfrågor ej genomförts på grund av Covid-19. 
 
Socialnämndens ordförandes prognos visar ett överskott på 100 tkr (0 tkr) på grund av att inga fler möten inom Pensionärs- 
och Rådet för funktionsfrågor kommer att hållas under året. 
 
Förvaltningsledning/färdtjänst  
Avvikelse utfall = -476 tkr Prognos = -750 tkr 
Förvaltningsledning redovisar en avvikelse på -476 tkr (-191 tkr) en försämring med 285 tkr på grund av högre kostnader för 
färdtjänst än budgeterat.  
 
Förvaltningsledning beräknar en prognos på -750 (-500 tkr) en försämring med 250 tkr. Prognosen bygger på 
Migrationsverket felaktiga info 2019 där Soc skulle få tillbaka medel som då bokades in i resultatet. Det visade sig att 
Migrationsverket gjort fel vilket leder till en förlust. En stor osäkerhet råder inom färdtjänst. För närvarande är kostnaderna 
högre än budgeterat men det genomförs färre resor på grund av rådande pandemi och Värmlandstrafik har aviserat att 
kommunerna kan komma att debiteras en lägre kostnad. 
 
 



 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) inkl. barn och unga 
Avvikelse utfall = -10 832 tkr Prognos = -8 270 tkr  
IFO visar en avvikelse på -10 832 tkr (- 7 346 tkr) en försämring med 3 486 tkr på grund av nya samt fortsatta beslut om 
placeringar. 
 
IFO beräknar en prognos på -8 270 tkr ( -4 730 tkr) en försämring med 3 540 tkr främst beroende av nya och fortsatta 
placeringar både inom barn och unga samt vuxna.  
Budget för försörjningsstöd är 29 140 tkr och prognosen kvarstår från föregående uppföljning med 31 500, en avvikelse mot 
budget med ca -2 400 tkr. 
Våld i nära relation har en oförändrad prognos på 1 500 tkr, budget är 700 tkr vilket ger ett underskott på 800 tkr. 
Prognosen för placeringar barn och unga är höjd med 3 600 tkr till 29 300 tkr på grund av nya placeringar samt att det ligger 
flera vårdnadsöverflyttar hos Tingsrätten i väntan på dom. Budget är 23 000 tkr vilket ger ett underskott på 6 300 tkr. 
 
 
Vård och omsorg 
Avvikelse utfall = -86 tkr Prognos = - 800 tkr 
Vård och omsorg visar en avvikelse på -86 tkr ( -170 tkr), en liten förbättring mot föregående månad. 
 
Vård och omsorg beräknar en prognos på -800 tkr (- 1 500 tkr), en förbättrad prognos med 700 tkr. Prognosen är mycket 
svårberäknad på grund av det rådande läget. Covid-19 kostnaderna uppgår för närvarande till 3 200 tkr (2 200 tkr).  
 
 
Hälso- och sjukvård (HSV) 
Avvikelse utfall = -4 164 tkr Prognos = -6 110 tkr 
HSV visar en avvikelse på -4 164 tkr (-1 128 tkr), en försämring med 3 036 tkr främst på grund av höga Covid-19 kostnader inom 
Covid-teamet samt Hemsjukvården. 
 
HSV beräknar en prognos på -6 110 tkr (-2 820 tkr), en försämring med 3 290 tkr på grund av Covid-19 kostnader. För närvarande 
uppgår de kostnaderna till 5 572 tkr (2 350 tkr) en ökning med 3 222 tkr. Prognosen innehåller Covid-kostnader för Covid-teamet till 
och med november. 
För att klara sommarsemestern har Hemsjukvården tvingats anlita bemanningsföretag till en kostnad av 600 tkr. 
 
 
Funktionsstöd 
Avvikelse utfall = 1 490 tkr  Prognos = 545 tkr 
Funktionsstöd visar en avvikelse på 1 490 tkr (1 130 tkr), en förbättring med 360 tkr på grund av eftersläp av debitering från 
de privata utförarna samt från Försäkringskassan gällande de 20 första timmarna som kommunen står för. 
 
Funktionsstöd beräknar en prognos på 545 tkr (610 tkr), en något försämrad prognos. Överskottet beror på att ett assistansteam 
som är avslutat samt att två enheter har gått från vaken natt till sovande jour. Verksamheten har Covid-19 kostnader som uppgår till 
1 390 tkr (800 tkr). 
 
 
 
 
       

Måluppfyllelse 

 
Utmaningarna inom Nya Perspektiv har utvecklats mot ett livscykelperspektiv med fokus på goda levnadsvanor och psykisk 

hälsa. I och med förändringar har utmaningarna bytt namn.  

 
1. Barnalivet 

Filipstads kommun ska i samverkan med andra huvudmän vara med och skapa förutsättningar så att blivande och varande 
barnfamiljer i Filipstad ska känna sig trygga och att det, när det finns behov, ska kunna erbjudas anpassat stöd med 
utgångspunkt ur barnets perspektiv. 
Måluppfyllelse:  
Delvis uppfyllt. Det är ett ständigt pågående arbete som innehåller samverkan med vårdcentralen, elevhälsan och övrig 
verksamhet inom skolan för att hitta nya sätt att tillsammans arbeta förebyggande och proaktivt. Styrdokument är 



framtaget för att formalisera presidiesamverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. 
Socialförvaltningen finansierar och är del av projektet Förstärkta hembesök inom barnhälsovården.  

 
 
2.   Ungdomslivet 
      Filipstads kommuns inriktning är att alla ungdomar får en trygg uppväxt samt en skolgång som är inkluderande och främjar 

deras utveckling, delaktighet och lärande samt en livslång lust att lära.   
Måluppfyllelse:  
Delvis uppfyllt. Det är ett ständigt pågående arbete för att ge ungdomar goda förutsättningar. Bland annat genomför IFO, 
skolan och elevhälsan gemensamma aktiva insatser i en identifierad icke gynnsam ungdomsgrupp. IFO har 
omorganiserat en tjänst från vuxensidan till barn- och ungdomsgruppen för att på ett bättre sätt möta gruppen ungdomar 
med misstänkt eller konstaterad missbruksproblematik. 

       
 
3.  Vuxenlivet 
      Filipstads kommun ska i samverkan aktivt säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors 

välbefinnande i alla åldrar. 
Måluppfyllelse:  

      Delvis uppfyllt och ett ständigt pågående arbete. Bland annat håller förvaltningen på att arbeta fram en boendeprocess 
för personer med samsjuklighet/missbruk/socialpsykiatri. Öppenvårdsverksamheten är under utveckling för att bättre 
kunna möta målgruppen med missbruks- och beroendeproblematik på hemmaplan. Öppenvården behöver identifiera 
verktyg för att kunna arbeta mer proaktivt med målgruppen.  

 
 
4.   Äldrelivet 
      Filipstads kommun i samverkan ska skapa förutsättningar för en trygg, frisk ålderdom för äldre i Värmlands län samt ett 

värdigt slut. 
Måluppfyllelse:  
Delvis uppfyllt eftersom det är ett ständigt pågående arbete. I och med utbrottet av covid-19 har stora delar av 
äldreomsorgen varit tvungen att förändra delar av sin verksamhet. Under våren har insatser genomförts för att undvika 
att smitta kommer in i verksamheterna samt minimera smittspridning där det konstaterats att någon varit smittad. De 
insatser som genomförts har bland annat handlat om informations- och utbildningsinsatser, uppstart av covid-team samt 
kohortvård. 
 
Under hösten startar kommunens nya demensboende Fridensborg upp.  
  

 
Handikappolitiskt mål 

      Kommunfullmäktige ska anta ett nytt styrdokument som ersätter den tidigare handikappolitiska planen. Uppfyllt 
 

 

 

 

 

 

Årets viktigaste händelser 

 
Övergripande 
Under första halvåret har i stort sett all verksamhet inom förvaltningen genomsyrats av planering och genomförande av insatser 
kopplat till covid-19. Förvaltningen har utifrån rådande situation inte kunnat arbeta med utvecklingsfrågor i samma utsträckning 
som innan. Den verksamhet som främst hanterat utvecklings- och förbättringsfrågor är individ- och familjeomsorgen. Det pågår 
bland annat ett utredningsarbete tillsammans med elevhälsans verksamhet för att hitta ett mer effektivt och gemensamt 
arbetssätt. I övrigt är det klart att socialförvaltningen ska börja använda Life care för ärendehantering. Implementeringen 
påbörjas inom ekonomiskt bistånd efter sommaren. Life care möjliggör bland annat användandet av e-tjänster. 
 
 
Individ- och familjeomsorgen 
- Fortsatt utvecklingsarbete pågår för samordnad öppenvård, barn och unga samt vuxen.  



- Fortsatt utvecklingsarbete 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 ett projekt gällande Save som genomförs länsgemensamt.   
 
 
Kommunrehab 
- De två nya fysioterapeuterna som anställdes under andra halvan av förra året och som var en utökning av antalet 

tjänster med fokus på att verksamheten skulle utvecklas, har sagt upp sig och slutade sista maj. Tjänsterna är vakanta 
och en rekryteringsprocess påbörjas efter sommaren. Fysioterapeuter tillhör en svårrekryterad yrkeskategori. 
 
 

Hemtjänst/hemsjukvård/särskilda boenden (SÄBO) 
- Hemsjukvården har haft stora problem med rekrytering av distriktssköterskor/sjuksköterskor under året och särskilt inför 

semesterperioderna. Vårens pandemi har ytterligare försvårat rekryteringen. Bemanningsföretag har anlitats under hela 
semesterperioden och antalet assisterande undersköterskor har utökats. 

- Det nya demensboendet Fridensborg som byggs i samverkan mellan Filipstads kommun och Riksbyggen kommer att 
vara inflyttningsklart och invigas under hösten 2020.  
 
 

Funktionsstöd 
- En brukargrupp inom daglig verksamhet ska starta en secondhand butik i centrala Filipstad, verksamheten ska bedrivas 

på försök och lokalen är utlånad från fastighetskontoret. 
 

 
 
 

 

Framtid 

 
 
Övergripande 

- Ökad styrning från regering och myndigheter ställer krav på ökad dokumentation och införande av nya arbetssätt. Vidare 
ställs ökade krav på riskanalyser och egenkontroller via det systematiska kvalitetsledningssystemet. 

- Implementering av Life care med start inom IFO, ekonomiskt bistånd  
- Arbetet gällande Älvkullens framtid och behov av särskilt boende fortsätter 
- Arbetet med covid-19 fortsätter under hösten. Många insatser är genomförda redan. Under hösten kommer fokuset 

vara att hålla i de insatser som genomförts för att hindra och minimera smittspridning av covid-19. 
- Förslag på ny socialtjänstlag delges 26 augusti och under hösten kommer förvaltningen att analysera hur förslagen.  

 
 
Individ- och familjeomsorgen 
- Socialstyrelsen har beviljat medel för att kommunen under tre år ska kunna arbeta med barn och ungas psykiska hälsa.  

Projekt pågår och utvärdering sker kontinuerligt. 
- Det pågår ett utvecklingsarbete mellan socialtjänsten och skolans verksamhet för att hitta ett annat arbetssätt för att 

tidigare upptäcka och stötta barn och familjer.  
- Boendeprocess inom missbruk/samsjuklighet/socialpsykiatri ska redovisas 
- Ett utvecklingsarbete pågår mellan IFO och elevhälsans verksamhet. målsättningen är att hitta nya samverkansformer. 
- Kommunen har beviljats ekonomiska medel via Delmos för ett projekt kopplat till bland annat trångboddhet. Ansvaret över 

projektet ligger inom styrgruppen som tillsammans arbetat med att få fler människor ut i egen försörjning.  
 
 
Kommunrehab 
- Rekrytering av två fysioterapeuter påbörjas 
 
 
Hemtjänst/hemsjukvård/särskilda boenden (SÄBO) 
- Hemsjukvården har tre vakanta sjukskötersketjänster. En rekryteringsprocess har påbörjats. Två assisterande 

undersköterskor kommer, med anledning av de vakanta tjänsterna, att få fortsatt anställning under hösten. 
- Det nya demensboendet Fridensborg kommer att vara inflyttningsklart och invigas under hösten 2020. 



- Förvaltningen har köpt in en parcykel ”Trident” för de medel som regeringen sköt till för att motverkade konsekvenser av 
isolering för äldre med anledning av spridning av Covid-19. Parcykeln kommer att kunna tas i bruk under hösten inom 
de särskilda boendena  

- Hemtjänstens ledning utökas, efter socialnämndens beslut, med 2,0 enhetschefer som tillträder under hösten. 
- Kommunen är beviljad medel i Äldreomsorgslyftet. Under hösten kommer ett antal medarbetare från socialförvaltningen 

att kunna vidareutbilda sig på betald arbetstid. 
 
 
Funktionsstöd 
- Lagrummen inom funktionsstöd är under utredning, det nya lagförslaget har i juni 2020 kommit ut på remiss, Filipstads 

kommun är remissinstans.  
- Daglig verksamhet LSS har fått låna en kommunal lokal för att öppna en secondhand butik, tyvärr har affären inte kunnat 

startas på grund av Corona, men intentionen är att få igång verksamheten under senare halvåret om det är möjligt. 
- Funktionsstöds ledning utökas, efter socialnämndens beslut, med 1,0 enhetschef om tillträder tjänsten i september. 
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Granskning försörjningsstöd 
 
På kommunrevisorernas uppdrag har KPMG granskat 
socialnämndens handläggning och uppföljning av 
kostnader för försörjningsstöd. Uppdraget ingår i 2019 
års revisionsplan. Det övergripande syftet med 
granskningen har varit att granska de riktlinjer, rutiner, 
kontroll och uppföljningar som sker avseende 
kostnadsutvecklingen. 
 
Bilaga:  
Tjänsteskrivelse 
Revisionsrapport 
Checklista 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   godkänna yttrandet till revisorerna 
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Checklista vid ärendeberedning 
 
Checklistan används inför beslut i ärenden. 
Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 
barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 
ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 
 
Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan 
finnas med som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med 
ärendet. 
 
Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 
Motivera: Ärendet är en granskning av befintligt arbetssätt och 
riktlinjer/rutiner således inget nytt beslut 

 x 

 
Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 
Om ja, på vilket sätt? Själva granskningen innebär inga konsekvenser 

 x 

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  
Barn och unga berörs av ekonomiskt bistånd men inte av själva 
granskningen 

 Inga 
barn 
berörs 

Har hänsyn till barn och ungdomar har tagits?  
 

  
x 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 
På vilket sätt?  

 x 

 
Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 
Om ja, beskriv hur:  

 x 

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 
På vilket sätt? Verksamheten Funktionsstöd ser ett behov av färre 
medarbetare per chef men också ett behov av att kunna jobba proaktivt 
och mer nära de brukare som verksamheten ansvarar över. 

 x 
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Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     
På vilket sätt? Är endast en granskning 

 x 
 

 



 

 
 

 
 
Socialförvaltningen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-08-29 

 
 

Diarienummer  

2020/62 
 

 
 

 
   

Granskning försörjningsstöd 
 

Förslag till beslut 
att godkänna yttrandet till revisorerna 

 
Sammanfattning av ärendet 
På kommunrevisorernas uppdrag har KPMG granskat 
socialnämndens handläggning och uppföljning av 
kostnader för försörjningsstöd. Uppdraget ingår i 2019 års 
revisionsplan. Det övergripande syftet med granskningen 
har varit att granska de riktlinjer, rutiner, kontroll och 
uppföljningar som sker avseende kostnadsutvecklingen. 
 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 
Checklista 

 
Ärendet 
Den sammanfattande bedömningen från revisionen är att det finns 
ändamålsenliga riktlinjer och rutiner. Revisionen bedömer dock att nämnden 
behöver utveckla kontroll och uppföljningar. Revisionens rekommendation 
till socialnämnden är: 

• Systematisera kontroller av utbetalningar av försörjningsstöd 
Svar: Som beskrivet i rapporten sker en daglig granskning av 
kommande utbetalningar. Felaktiga utbetalningar stoppas. Det 
framgår dock inte i rapporten att det sedan många år tillbaka finns 
en fastställd rutin som anger att kontrollen ska ske enligt det sätt 
den utförs. Rutinen har funnits länge och förvaltningen bedömer 
det som skäligt att göra en översyn av den. Utifrån de långvarigt 
höga kostnaderna har förvaltningen genomfört studiebesök i andra 
kommuner samt även granskat andra kommuners riktlinjer. Det är 
fler och fler kommuner som går ifrån de dagliga kontrollerna och 
utgår ifrån ett tillitsbaserat synsätt istället. I dessa kommuner 
genomförs ett fåtal slumpmässiga granskningar regelbundet. Det 
finns också kommuner som använder sig av sk FUT-handläggare 
(handläggare som arbetar med felaktiga utbetalningar). Vilket 
förhållningssätt som är rätt för Filipstad bedömer förvaltningen 
som lämpligt att nämnden får ta ställning till först efter att 
verksamheten för ekonomiskt bistånd helt övergått till 
handläggning i Lifecare. Implementeringen av Lifecare påbörjas 
under nuvarande höst.  



2 

 

• Utveckla uppföljningen av personer/hushåll med behov av 
försörjningsstöd. 
Svar: Precis som det framgår i rapporten har uppföljningsarbetet 
stärkts upp. Idag finns ett strukturerat och formaliserat samarbete 
mellan verksamheten för ekonomiskt bistånd, AIE och 
vuxenutbildningen. Det finns en styrgrupp och en därtill 
kommande arbetsgrupp, SMEF. Styrgruppen ger arbetsgruppen 
uppdrag kopplat till framtagna mål. Ett av uppdragen har varit att 
ta fram statistik som ska visa dels hur det ser ut men också vilka 
insatser som saknas eller inte fyller önskad funktion. 
Socialförvaltningen tillsammans med övriga verksamheter ser att 
det idag finns den statistik- och uppföljningsgrund som rapporten 
beskriver behov av. Sättet att följa upp arbetet på är relativt nytt 
och det kan komma att finnas behov av revidering längre fram. 

• Utveckla uppföljningen av resultatet av arbetsmarknadsinsatser 
Svar: Se svar ovan 

 
Nämndens svar sker i samverkan med arbetsmarknads- och 
integrationsenheten (AIE). 
 
 
Åsa Andersson  Hannes Fellsman 
Förvaltningschef  Förvaltningschef 
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Boendeprocess vuxna ink. översyn av stödboendet 
Skanshöjd 
 
Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att utreda behov av 
lågtröskelboende inom missbruksvården. Det finns också ett uppdrag att 
se över behovet av en boendeprocess för vuxna med missbruks- och 
beroendeproblematik. Samtidigt som ovanstående utreds ses även 
öppenvårdsverksamheten och stödboendet Skanshöjd över så att den 
blir en tydlig del av den process som föreslås.  
Utredningen visar att en utveckling av verksamheten på Skanshöjd 
skulle kunna vara möjlig med ett bättre nyttjande av resurser inom 
öppenvården. För att möjliggöra det behöver den vakanta tjänsten inom 
öppenvården tillsättas samt så finns behov av en utökning motsvarande 
2.0 åa inom öppenvårdsverksamheten. 
 
 
Bilaga:  
Tjänsteskrivelse 
Checklista 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att  godkänna utredningen och förslaget 
att  utökningen av 2.0 åa personal ska finansieras inom individ- och 
familjeomsorgens ram genom omfördelning av medel från 
placeringskontot till öppenvårdskontot. 
att  förslaget verkställs i och med ingången av 2021 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

      

           



 

 
 

 
 
”[Förvaltning]” 
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Boendeprocess vuxna ink. översyn av stödboendet Skanshöjd 
Förslag till beslut 
att godkänna utredningen och förslaget 
att  utökningen av 2.0 åa personal ska finansieras inom individ- och 
familjeomsorgens ram genom omfördelning av medel från placeringskontot 
till öppenvårdskontot. 
att förslaget verkställs i och med ingången av 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att utreda behov av 
lågtröskelboende inom missbruksvården. Det finns också ett uppdrag att se 
över behovet av en boendeprocess för vuxna med missbruks- och 
beroendeproblematik. Samtidigt som ovanstående utreds ses även 
öppenvårdsverksamheten och stödboendet Skanshöjd över så att den blir en 
tydlig del av den process som föreslås.  
Utredningen visar att en utveckling av verksamheten på Skanshöjd skulle 
kunna vara möjlig med ett bättre nyttjande av resurser inom öppenvården. 
För att möjliggöra det behöver den vakanta tjänsten inom öppenvården 
tillsättas samt så finns behov av en utökning motsvarande 2.0 åa inom 
öppenvårdsverksamheten. 
 

Beslutsunderlag 
Checklista 
 

Ärendet 
Lågtröskelboende 
Det första uppdraget som förvaltningen fick handlade om att analysera om 
ett lågtröskelboende möjliggör en minskning av antalet externa 
vuxenplaceringar som förvaltningen i dag gör. Förvaltningen beviljades 
tidigare anstånd med ärendet för att istället komma tillbaka till nämnden med 
förslag på boendeprocess.  
 
Ett lågtröskelboende innebär en placering av klienter med 
missbruksproblematik kopplat till hemlöshet. Lågtröskelboende innebär 
också att verksamheten inte har ett krav på nykterhet eller drogfrihet. 
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Efter analys av idag befintliga ärenden som har stöd från öppenvården eller 
har en extern placering är få av klienterna öppet hemlösa utan har en bostad 
på ett eller annat sätt. Det finns redan idag hyresvärdar som godtar 
hyresgäster med viss problematik vilket medför att behovet i stort redan är 
tillgodosett utan insatser från kommunen. 
 
Förvaltningen har genom omvärldsanalyser uppfattat att de 
lågtröskelboenden som drivs i kommunal regi runt om i landet finns i 
kommuner med relativt hög hemlöshet. Personaltätheten på ett kommunalt 
drivet lågtröskelboende är som regel hög på grund av säkerhets- och 
arbetsmiljöskäl. Förvaltningen har uppfattat att de allra flesta 
lågtröskelboenden drivs via kyrkan eller i föreningsform.  
 
Stödboendet Skanshöjd 
Skanshöjds verksamhet har pågått i snart tre år och grundtanken var en 
placering i lugn miljö med kopplade insatser från öppenvården. 
Under det första året genomfördes placeringar där kontinuerligt. Under de 
senare åren har placeringstillfällena minskat. Ett starkt bidragande skäl till 
det är att verksamheten inte har en fast bemanning utan insatser sker genom 
öppenvården.  
 
Klienter placerade på Skanshöjd har idag har aktiviteter dagtid, måndag till 
fredag. Aktiviteterna är inte på heltid vilket gör att dagarna till viss del blir 
ostrukturerade och utan innehåll. Det i sin tur har medför att flera klienter 
har valt att flytta därifrån och återgått till aktivt missbruk. Idag finns inte 
heller några aktiviteter eller verksamhet på helger och helgdagar. 
 
Boendestöd  
Inom den kommunala psykiatrin finns en verksamhet för att verkställa 
insatsen boendestöd. De personer som har omfattande psykiatriska 
funktionsnedsättningar verkställs av personal från Paradisgården som har 
kompetens för att möta målgruppen. Viss del verkställs också av 
hemtjänstens personal. Exempel på sådana ärenden är där Paradisgården 
färdigställt en kartläggning och där grundläggande behov av insatser kvarstår 
som inte kräver behandlingsinsats. Det kan gälla insatser som städ, tvätt och 
inköp. 
 
Verksamheten för boendestöd oavsett om det är hemtjänsten eller 
Paradisgården som verkställer, är i första hand riktad mot de som har en 
psykiatrisk funktionsnedsättning. Dom är inte inriktade på att stödja personer 
med dubbeldiagnoser som psykiatri och missbruk. Idag finns inte ett 
fungerande boendestöd den målgruppen. Hemtjänsten kan även 
fortsättningsvis verkställa insatser till personer med viss 
missbruksproblematik. Förvaltningen ser dock ett behov av annat stöd till 
personer inom missbruk/psykiatri för att på ett bättre sätt möta behoven på 
hemmaplan. 
 
Verksamhetsutveckling 
 
Verksamheten som bedrivs idag inom ramen för öppenvården och Skanshöjd 
fyller inte det behov som kan utläsas när man kartlägger gruppen 
missbruk/psykiatri. Ej heller om man kartlägger familjehemsplacerade barn 
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där många genom åren blivit placerade i familjehem på grund av 
missbrukande föräldrar. Placeringarna blir oftast livslånga för barnet. 
Lågtröskelboende är inte en insats som verksamheten kan se skulle lösa 
några problem då de flesta klienter har ett boende. Behovet handlar mer om 
stöd och struktur i vardagen än brist på tak över huvudet. 
 
Problematiken som ofta uppstår och som också medför externa placeringar 
är där klienter har fler svårigheter än bara missbruket. Idag finns ett par 
klienter placerade där stöd- och omvårdnadsbehovet är lika stort som 
behandlingsbehovet för missbruk. Verksamheten har ingen insats som kan 
stödja i omvårdnadsbehovet oavsett om klienten befinner sig i sitt eget hem 
eller på Skanshöjd. 
 
Därmed finns ett behov av verksamhetsutveckling för att få en insats som 
kan påminna om det som boendestödet för psykiatrin idag gör, det vill säga 
en verksamhet som fungerar som Paradisgården och har 
boendestödsfunktioner kopplat till sig. Kommunen får då två inriktningar; en 
för ren psykiatri och en för missbruk/psykiatri. 
 
Verksamheten behöver utvecklas att mer tydligt också kunna kartlägga det 
grundläggande behovet klienten har. Det kan handla om stöd att betala 
räkningar, sköta sin bostad, kosthållning, infinna sig på avtalade möten och 
så vidare. Inte bara vara inriktat på behandlingsformer. Verksamheten måste 
erbjuda stöd utifrån ett helhetsperspektiv runt klienten men också runt hela 
familjen om det är så att klienten lever i en familj. Behandlingsinsatser visar 
sig som regel verkningslösa om helhetsperspektiv saknas. Om det finns 
minderåriga barn ska barnperspektiv och barnrättsperspektiv beaktas och tas 
hänsyn till, likaså behov av föräldrastödjande insatser. 
 
Resurs och insats bör utgå från Skanshöjd, inom ramen för 
socialförvaltningens öppenvårdsverksamhet, som är ingången i vårdkedjan. 
Verksamheten ska bygga på både behandlingsinriktade insatser men också 
vara ett stöd i de dagliga rutinerna. Klienten ska tränas till självständighet 
och då inte bara i nykterhet eller drogfrihet. När klienten är redo ska steget 
tas hem till den egna bostaden men med fortsatt boendestöd från personalen 
på Skanshöjd. I de fall ingen bostad finns för klienten ska detta tillgodoses 
genom slusslägenhet i överenskommelse med Stiftelsen Filipstadsbostäder 
eller annan lämplig hyresvärd. Målsättningen ska vara att klienten övertar 
kontraktet. Familjer med barn kan inte placeras på Skanshöjd utan då handlar 
det om boendestödjande insatser i det egna hemmet eller i en slusslägenhet. 
 
Verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med boendestöd, psykiatri, för 
att få en så komplett kompetens som möjligt då många klienter inom 
missbruk också har psykiska svårigheter. 
 
Under 2020 har öppenvården haft en tjänst 1.0 åa vakant under stor del av 
året. Förvaltningen föreslår att tjänsten återbesätts tillsammans med en 
utökning på 2.0 åa för att tillgodose behovet av mer kontinuerlig personal 
med placering på Skanshöjd samt boendestödsinsatser i eget hem eller i 
slusslägenheter. I ett första skede ser inte förvaltningen ett behov av 
bemanning på nattetid då insatser, vid behov, kan utföras av förvaltningens 
socialjour alternativt andra verksamheter som är i tjänst nattetid. 
Förvaltningen ser det som viktigare att lägga resurser dagtid, måndag till 
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söndag för att kunna erbjuda det stöd som behövs för att klienten på sikt ska 
klara av ett liv i eget boende. Förvaltningen får återkomma till 
socialnämnden om behov av personal dygnet runt uppstår. 
 
Förvaltningen har informerat berörda fackförbund jml MBL 19. Förhandling 
jml MBL 11 hinner inte genomföras innan socialnämndens sammanträde. 
Berörd personal har dock varit delaktig i framtagandet av förslag. 
 
 
 
Åsa Andersson 
Förvaltningschef 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

Dnr 
2019/89 
2020/2 
 

 
 

 
    

Checklista vid ärendeberedning 
 
Checklistan används inför beslut i ärenden. 
Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 
barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 
ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 
 
Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan 
finnas med som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med 
ärendet. 
 
Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 
Motivera: om nämnden bifaller förslagen innebär det en 
kostnadsförflyttning men inte en kostnadsökning. 

 x 

 
Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 
Om ja, på vilket sätt? Förvaltningen bedömer inte konsekvensen som 
negativ för barn och unga utan snarare en förbättring. Förslaget 
innebär ett ökat helhetsperspektiv runt familjer vilket också gynnar de 
barn och unga som eventuellt finns i en familj. Föräldrar i behov av 
föräldrastöd eller i behov av stöd utifrån sitt missbruk får verktyg till ett 
förbättrat föräldraskap. 

x  

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  
Barn och unga som lever i familjer där det finns missbruksproblematik eller 
barn och unga där föräldrarna har behov av ett mer djupgående 
föräldrastöd. 

x  

Har hänsyn till barn och ungdomar har tagits?  
Stödet via stödboendet/öppenvården ska kunna ges till familjer. 
Barnfamiljer bor inte på själva stödboendet utan kvar i det egna hemmet 
med boendestöd från Skanshöjd eller i en stödlägenhet med boendestöd 
från Skanshöjd. 
 

x  
 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 
På vilket sätt? Barnperspektivet ska ingå i den utredning och det beslut 
som föregår en insats via öppenvården/Skanshöjd.  

 x 
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Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 
Om ja, beskriv hur:  

 x 

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 
På vilket sätt?  

 x 
 

 
Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     
På vilket sätt? Förslagen tar inte specifikt hänsyn till 
diskrimineringsgrunderna men all vår verksamhet ska arbeta med 
förhållningssätt som inte främjar diskriminering. 

 x 
 

 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2020-09-16   

 
       §                                                          Dnr 2020/71 

 
Översyn av områdesindelningen inom hemtjänsten 
Socialnämndens ordförande har lämnat i uppdrag till förvaltningschefen 
att återkomma till socialnämnden med ett ärende gällande översyn av 
områdesindelningen inom hemtjänsten. 
 
Hemtjänsten (ej Nykroppa och Lesjöfors) är idag uppdelad i fyra 
geografiska områden (norra, södra, sparbanken och stora torget). 
Indelningen har sett likadan ut under flera år. Vissa justeringar har gjorts 
genom åren men ingen total översyn är genomförd. Områdesindelningen 
inom hemtjänsten påverkar också verksamheterna inom hemsjukvården 
och kommunrehab samt den myndighetsutövande delen. Idag är 
områdena ojämnt fördelade vad gäller antal medarbetare och till viss del 
antal brukare. Det innebär bland annat en risk för sämre kontinuitet. Vid 
en översyn av områdesindelningen bör målgrupper med särskilda behov 
ses över för att se om det är möjligt att specialisera delar av hemtjänsten 
utifrån olika målgruppers specifika behov. Målgrupper med särskilda 
behov kan vara personer med demenssjukdom, missbruks- och 
beroendeproblematik eller personer inom socialpsykiatrin. Förvaltningen 
ser att en mer genomtänkt indelning och eventuell specialisering 
genererar goda förutsättningar för en ökad kvalitet för våra 
hemtjänsttagare.  
 
Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att möjliggöra heltid för 
medarbetare inom socialförvaltningen. Ett annat sätt att organisera 
verksamheten kan eventuellt öppna upp möjligheter till att kunna 
verkställa heltid. 
 
Bilaga:  
Tjänsteskrivelse 
Checklista 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma till socialnämnden 
med förslag på ny indelning av hemtjänsten. 
att   uppdraget redovisas vid socialnämndens sammanträde i november 
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 Översyn av områdesindelningen inom hemtjänsten 
 

Förslag till beslut 
att   socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma till socialnämnden med 
förslag på ny indelning av hemtjänsten. 
att   uppdraget redovisas vid socialnämndens sammanträde i november 
 

Ärendet 
Socialnämndens ordförande har till förvaltningschefen delgett en fundering 
gällande hemtjänstens områdesindelning. Funderingen har sin grund i frågor 
runt kontinuitet, kvalitet samt heltidsprojektet. Socialnämndens ordförande har 
lämnat i uppdrag till förvaltningschefen att återkomma till socialnämnden med 
ett ärende gällande översyn av områdesindelningen inom hemtjänsten. 
 
Hemtjänsten (ej Nykroppa och Lesjöfors) är idag uppdelad i fyra geografiska 
områden (norra, södra, sparbanken och stora torget). Indelningen har sett 
likadan ut under flera år. Vissa justeringar har gjorts genom åren men ingen 
total översyn är genomförd. Områdesindelningen inom hemtjänsten påverkar 
också verksamheterna inom hemsjukvården och kommunrehab samt den 
myndighetsutövande delen. Idag är områdena ojämnt fördelade vad gäller antal 
medarbetare och till viss del antal brukare. Det innebär bland annat en risk för 
sämre kontinuitet. Vid en översyn av områdesindelningen bör målgrupper med 
särskilda behov ses över för att se om det är möjligt att specialisera delar av 
hemtjänsten utifrån olika målgruppers specifika behov. Målgrupper med 
särskilda behov kan vara personer med demenssjukdom, missbruks- och 
beroendeproblematik eller personer inom socialpsykiatrin. Förvaltningen ser 
att en mer genomtänkt indelning och eventuell specialisering genererar goda 
förutsättningar för en ökad kvalitet för våra hemtjänsttagare.  
 
Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att möjliggöra heltid för 
medarbetare inom socialförvaltningen. Ett annat sätt att organisera 
verksamheten kan eventuellt öppna upp möjligheter till att kunna verkställa 
heltid. 
 
Förslaget på ny organisation av hemtjänsten ska rymmas inom befintlig 
budget. 
 
Åsa Andersson 
Förvaltningschef   
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Checklista vid ärendeberedning 
 
Checklistan används inför beslut i ärenden. 
Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 
barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 
ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 
 
Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan 
finnas med som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med 
ärendet. 
 
Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 
Motivera: En eventuell ny områdesindelning ska genomföras inom 
befintliga resurser 

 x 

 
Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 
Om ja, på vilket sätt? Det finns personer under 65 år som har hemtjänst. 
I de fall någon har hemmavarande barn ska 
barnperspektivet/barnrättsperspektivet beaktas innan en förändring 
sker. 

x  

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  
Se svar ovan 

  

Har hänsyn till barn och ungdomar har tagits?  
Sker i enskilt ärende om det visar sig aktuellt. Beslutet i sig berörs inte 
barn och unga på gruppnivå. 

  
x 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 
På vilket sätt? Se svar ovan 

 x 

 
Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 
Om ja, beskriv hur: Det kan innebära ny personal. Behov av tydlig 
information krävs både till brukare och anhöriga. 

x  

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits?  x 
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På vilket sätt? Hänsyn får tas i enskilda ärenden inte på gruppnivå.   
 
Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     
På vilket sätt? När arbetet med områdesindelning startar upp ska 
förslaget präglas av ett icke-diskriminerande förhållningssätt.                                    

x  

 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2020-09-16   

 
       §                                                          Dnr 2020/72 

 
 
Kvalitet och säkerhet för vårdtagare inkl. avvikelserapportering och 
vikariesituation - rapport från sommaren 2020 
Socialförvaltningen har fått i uppdrag att redovisa hur sommaren har 
fungerat utifrån aspekterna kvalitet och säkerhet för vårdtagare inklusive 
avvikelserapportering och vikariesituation. Sommaren 2020 har till stor 
del präglats av pågående pandemi. 
 
Bilaga:  
Tjänsteskrivelse 
Checklista 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   godkänna redovisningen 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                 

 

 

 

 

 

                 

                                                                                                           Utdragsbestyrkande            
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 Kvalitet och säkerhet för vårdtagare inkl. 
avvikelserapportering och vikariesituation - rapport från 
sommaren 2020 
 

Förslag till beslut 
att   ta del av rapporten 
 

Ärendet 
Socialförvaltningen har fått i uppdrag att redovisa hur sommaren har fungerat 
utifrån aspekterna kvalitet och säkerhet för vårdtagare inklusive 
avvikelserapportering och vikariesituation. Sommaren 2020 har till stor del 
präglats av pågående pandemi. 
 
Rutin för introduktion 
Förvaltningen har sedan tidigare en framtagen rutin för introduktion av 
semestervikarier. På grund av rådande pandemi har rutinen varit tvungen att 
förändras för att kunna hantera situationen. Bland annat har utbildningar i basal 
hygien samt hantering av skyddsutrustning genomförts till medarbetare inom 
vården på ett annat sätt än vid en vanlig introduktion. Under hösten 2020 
kommer en mätning att genomföras för att se hur följsamheten till rutinerna för 
basal hygien ser ut. Underlaget för mätningen är framtaget av Smittskydd 
Värmland.  
Den allmänna uppfattningen är att sommaren har fungerat relativt bra trots ett 
förändrat arbetssätt på grund av pandemin. Bemanningscentralen har rekryterat 
och hanterat alla vikarier. I år har verksamheterna haft ett behov av många fler 
vikarier då ingen vikarie har fått jobba på flera ställen. Alla vikarier och övriga 
medarbetare har varit knutna till en specifik arbetsplats och avdelning. Under 
delar av sommaren har det varit svårt att bemanna i Lesjöfors samt inom 
Funktionsstöd.  
 
Avvikelser SoL 
Under perioden 200601-200831 har två Lex Sarah rapporter inkommit, samt 
flertalet avvikelser. De två rapporterna är bedömda som lex Sarah. Av 
inkomna avvikelser finns ingen av allvarlig art som ska uppgraderas till lex 
Sarah.  
Rapporterna gällande lex Sarah har inkommit från Funktionsstöd och barn och 
unga inom IFO.  
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Avvikelser HSL  
En kartläggning av avvikelser gällande läkemedel har gjorts under perioden 
200601-200820. En jämförelse med tidigare år under samma period har 
genomförts. 
Av de totalt 28 läkemedelsavvikelser som skett under perioden har 8 stycken 
utretts klart och avslutats. I dessa 8 avvikelser har det vid 4 tillfällen varit 
ordinarie personal involverad och vid 4 tillfällen var det vikarier. 
Främst handlar avvikelserna om bortglömda doser. Av 23 bortglömda doser 
har 7 stycken utretts klart och avslutats. I alla dessa avvikelser har signering 
gjorts i det digitala systemet trots att tilldelning av läkemedlet inte utförts.  
Under sommaren 2018 gjordes två Lex Maria anmälningar till IVO på grund 
av läkemedelsavvikelser. I båda fallen bedömde utredaren det som en risk för 
allvarlig vårdskada enligt Lex Maria. Under samma period 2019 och 2020 har 
ingen anmälan till IVO gjorts. 
En kartläggning om hur avvikelserna 2020 är fördelade i verksamheten har 
gjorts. Kartläggningen visar att det är både inom särskilt boende och hemtjänst 
som minskningen skett jämfört med 2019. 
 

Analys och bedömning av avvikelser  
Efter jämförelse mellan 2019 och 2020 års sommarperiod kan konstateras att 
den gångna sommaren har genererat en minskning av antalet avvikelser för Lex 
Sarah och för HSL. Läkemedelsavvikelserna har minskat med 48 % jämfört 
med samma period förra året. Digital signering används i hela verksamheten. 
 
Vikariesituationen 
Inför sommaren ökar behovet ytterligare med att få in vikarier som har rätt 
kompetens utifrån verksamhetens behov. I en del verksamheter krävs det även 
körkort. Rekryterings- och introduktionsprocessen blir ibland kortare än 
önskvärt och då händer det att bedömningen görs att hen inte passar för det 
aktuella arbetet eller att hen själv inte anser sig klara av arbetet. Sammantaget 
leder detta till att ny rekrytering måste göras vilket försenar/försvårar tänkt 
semesterplanering. Det förekommer också att ordinarie personal blir 
långtidssjukskrivna vilket heller inte kunde förutses vid aktuell planering. 
Under semesterperioderna halveras antalet chefer som är i tjänst då 
förvaltningen aldrig tar in vikarier för chefer. Detta försvårar möjligheterna att 

Avvikelser läkemedel 1 juni till 20 augusti 2020 
 

 2018 2019 2020 
Totalt 128 58 28 
Förväxlat patient 3 1 0 
Bortglömd dos 104 52 23 
Fel administrering 1 0 1 
Fel dosering 6 3 3 
Fel tid 12 2 1 
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följa upp, säkerställa och kontrollera att verksamheterna följer mål, riktlinjer 
och rutiner fullt ut.  
Sommaren 2020 har förvaltningen för första gången delat upp sommaren i tre 
semesterperioder på grund av pandemin.  
 
Avstämning av sommaren  
 
Funktionsstöd: En bra sommar utifrån de förutsättningar som gavs på grund 
av pandemin. Verksamheterna har bemannats med kompetenta sommarvikarier 
och inga större avvikelser har inträffat.  

Ledningen för funktionsstöd har varit bemannad med minst två medarbetare 
hela sommaren, vilket har uppfattats som mycket positivt. 

 
Bemanningscentralen (informationen är inhämtad från personalavdelningen): 
Våren har varit mycket ansträngd för bemanningscentralen på grund av 
rådande pandemi. Sommarrekryteringen gick inte att göra enligt plan med 
gruppintervjuer, ett koncept som har varit framgångsrikt tidigare. Ett nytt 
arbetssätt fick snabbt sättas i verket och flertalet intervjuer för nya vikarier har 
skett – i huvudsak digitalt. Det konstaterades tidigt att många fler vikarier 
behövdes då vikarierna inte skulle blandas mellan särskilt boende, hemtjänst 
och funktionsstöd. Intervjuer för rekrytering av nya vikarier startade i februari 
och totalt har bemanningscentralen tagit in ca 100 nya personer till VoO samt 
Funktionsstöd. BC har intervjuat, referenstagit, anställt dessa samt säkerställt 
att de har fått introduktion och delegation.  
 
Under sommarperioden (ordinarie personals semesterperiod) har 
bemanningssituationen varit stabil och upplevelsen på BC har varit att de 
första semesterperioderna var ”lugna”. Sista perioden var det mer 
vikariebeställningar från verksamheterna.   
 
Rehab- och korttidsenheten: Enheten har haft mycket låg beläggning under 
hela sommaren.  
Under våren tillsattes ett speciellt covid-team. Under hela sommaren har 
teamet inte varit aktivt vid något tillfälle. De har istället fått andra 
arbetsuppgifter. Teamet kommer att finnas kvar under hösten men då som ett 
mindre team än tidigare.  
 
Hemtjänsten: Sommaren fungerade relativt bra och tre semesterperioder har 
underlättat rekryteringen dock har det varit svårt med rekrytering till Lesjöfors.  
 
Biståndsbedömning: Biståndsbedömningen har varit bemannad med minst 
två handläggare av fem under semesterperioderna, medarbetarna upplever att 
sommaren varit bra. Under första delen av sommaren har arbetstempot har 
varit högt på grund av stort inflöde från sjukhus och social svikt i hemmet. 
Situationen lugnade sedan ner sig i mitten av juli, vilket medfört att 
omprövningar av beslut trots allt ligger i fas inför hösten.  
 



4 

 

Särskilt boende: Sommaren fungerade relativt bra och tre semesterperioder 
har underlättat rekryteringen dock har det varit svårt med rekrytering till 
Lesjöfors.  
 
Hemsjukvården: Hemsjukvården har stora svårigheter att rekrytera 
distriktssköterskor/sjuksköterskor till såväl vakanta tjänster som vikariat. Det 
medför att antalet distriktssköterskor/sjuksköterskor som är i tjänst under 
semesterperioden är i stort sett halverat och mer än så vissa dagar. Två 
sjuksköterskor från ett bemanningsföretag har arbetat hela semesterperioden. 
Ett antal medarbetare har flyttat en eller flera semesterveckor och några har 
arbetat extra pass. 
Delegering av sjukvårdsinsatser till omvårdnadspersonal har varit ett 
omfattande problem som medfört behov av extra förstärkning. 
 
Kommunrehab: Två legitimerade medarbetare slutade sin anställning sista 
maj. Dessutom hade två legitimerade medarbetare föräldraledigt i kombination 
med semestern. Detta medförde att endast två legitimerade var i tjänst under 
hela semesterperioden och arbetsbelastningen på de tjänstgörande 
medarbetarna var därmed mycket hög. Dagverksamheterna på PH-center och 
på Solrosen har varit stängda på grund av pandemin.   
 
IFO: Över lag har sommaren varit bra. Inom barn- och ungdomsvården var 
början på sommaren intensiv med ett högt inflöde av orosanmälningar av 
ganska allvarlig karaktär. Några anmälningar resulterade i nya placeringar eller 
omplaceringar. Sommaren och sensommaren har det varit lugnare än normalt. 
Inom verksamheterna som vänder sig till vuxna har läget varit stabilt och 
ärendemängden har kunnat hanteras trots minskad bemanning på grund av 
semester.  
 
Åsa Andersson 
Förvaltningschef   
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Checklista vid ärendeberedning 
 
Checklistan används inför beslut i ärenden. 
Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 
barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 
ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 
 
Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan 
finnas med som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med 
ärendet. 
 
Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 
Motivera: Är endast en rapport från sommaren 

 x 

 
Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 
Om ja, på vilket sätt? 

 x 

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  
 

 Inga 
barn 
berörs 

Har hänsyn till barn och ungdomar har tagits?  
 

  
x 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 
På vilket sätt?  

 x 

 
Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 
Om ja, beskriv hur: Är endast en rapport från sommaren  

 x 

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 
På vilket sätt? Ingen särskild hänsyn är tagen i rapporten.  

 x 
 

 
Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?      x 
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På vilket sätt? Är endast en rapport                                                    
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Socialnämnden   2020-09-16   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 §                                                                  
                                                                           
 
Individärenden    
  
  
Socialnämnden beslutar i varje enskilt ärende enligt bilaga    
 
Sekretess 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Socialnämnden   2020-09-16    

 
 

       §                                                                     Dnr 2020/1 
 

Statistik Socialförvaltningen  
Verksamhetsstatistik avseende juli-augusti 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 10 8 7 6 5 5
Antal nya ärenden 
innevarande mån 6 7 2 2 2 3 0 2
Hjälpmedelstekn
Antal pers/mån 40 36 42 23 39 32 42 30
Sjukgymn/fysioter
Antal pers/mån 72 58 54 38 32 27 21 24
Arbetsterapeut
Antal pers/mån 85 82 65 52 59 67 61 48
Sinnesträning
Antal pers/mån 30 29 20 0 0 0 0 0
varav ant i projekt  1 0 0 0 0 0
varav ant personal 2 2 0 0 0 0 0
Dagverksamhet
Antal pers/mån 21 22 20 0 0 0 0 0
Antal pers/mån 
demens 6 6 7 0 0 0 0 0
Totalt antal 
personer/månad 254 233 209 123 130 126 124 102
Antal delegerade 
rehabärenden 40 37 38 39 38 33 33 34
Antal väntelista 42 32 31 34 49 39 23 58
Rehab- o korttids-
enhet 14 platser
Genomsn belägg 10,9 11,3 10,4 8,3 6,1 7 6,3 8,8
Antal pers/mån 21 19 20 15 8 12 11 15
Antal vårddygn 339 329 321 248 190 208 196 273
Hemsjukvård 
ordinärt boende
Delegerade hem-
sjukvårdsärenden 212 212 211 212 206 204 206 204
Ärende enbart
ssk/dsk 7 6 2 2 1 6 7 11
Ärende demens ssk 21 23 17 20 18 18 18 15
Ärende IFO 10 14 12 12 10 6 6 6
Ärende funktionsstöd 29 30 29 29 30 29 29 29
Tel rådgivn natt ssk  122 112 98 131 167 168 101 128
Hembesök natt ssk 86 84 87 81 55 48 37 76
Hemsjukvård 
särskilt boende
Delegerade hem-
sjukvårdsärenden 152 149 149 147 148 148 148 148
Hemsjukvård 
Storfors

Tel rådgivn natt ssk 19 14 4 15 13 30 28 9
Hembesök natt ssk 

6 0 0 3 2 4 7 1



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

Hemtjänst inkl servicehuset Lesjöfors januari februari mars april maj juni

Hemtjänst ärenden/mån 1) 330 334 327 313 286 282 305 296 297 316 302 281
Totalt timmar per/år/månad 2) 233 897 242 784 255 298 259 265 244 110 221 829 20 962 20 451 20 662 19 680 20 154 20 072
Timmar ärende/mån 59 61 65 69 73 66 69 69 70 62 67 67
Kostnad per månad i tkr 6 042 6 490 6 191 5 734 6 304 6 005 5 847 6 163 6 002 5 992
Kostnad per brukare 3) 197 933 206 632 221 740 248 359 259 762 243 873 20 669 20 287 19 687 19 503 19 874 20 107

IFO
Ekonomi ärenden/mån > 25 år* 316 387 4) 358 369 301 338 302 259 287 285 257 277
Ekonomi ärenden/mån < 25 år* 82 80 50 50 46 52 69 52
Kostnad per ärende/mån 5 599 5 578 6 082 5 856 6 313 6 294 7 769 8 163 7 758 7 666 8 052 8 188
Antal avslag och delavslag/mån 50 53 45 51 45 49
* Ärenden som fått utbetalt bistånd
Aktuella Plac BoU inst. Antal/mån 18 12 11 12 15 8 8 7 6 6 6
Kostnad per placering/mån 244 000 322 000 411 000 554 000 792 000 146 000 146 000 146 000 146 000 160 000 160 000

Aktuella Plac. BoU Familjehem Antal/mån 32 53 62 61 68 55 55 53 51 51 51
Kostnad per placering/mån 175 000 274 000 340 000 331 000 281 000 27 700 27 700 27 700 27 700 20 100 21 000

Beslutade Plac.Vux. Inst Antal/mån, ack 61 62 59 80 64 45 8 13 15 18 20 22
Kostnad per (inkl LVM)/mån, tot 48 672 95 710 147 000 95 000 149 000 170 000 636 000 582 000 463 000 745 000 270 000 665 000
- varav nya avgiftningar per månad 1 2 1 2 2 1

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

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

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



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

Hemtjänst inkl servicehuset Lesjöfors juli augusti september oktober november december

Hemtjänst ärenden/mån 1) 330 334 327 313 286 282 273 271
Totalt timmar per/år/månad 2) 233 897 242 784 255 298 259 265 244 110 221 829 19 513 19 263
Timmar ärende/mån 59 61 65 69 73 66 71 71
Kostnad per månad i tkr 6 042 6 490 6 191 5 734 6 790 6 739
Kostnad per brukare 3) 197 933 206 632 221 740 248 359 259 762 243 873 24 872 24 867

IFO
Ekonomi ärenden/mån > 25 år 316 387 4) 358 369 301 338 280 250
Ekonomi ärenden/mån < 25 år 82 80 56 45
Kostnad per ärende/mån 5 599 5 578 6 082 5 856 6 313 6 294 8 136 8 989
Antal avslag och delavslag/mån 38 30

Aktuella Plac BoU inst. Antal/år 18 12 11 12 15 7 9
Kostnad per placering/mån 244 000 322 000 411 000 554 000 792 000 293 000 179 000

Aktuella Plac. BoU Familjehem Antal/år 32 53 62 61 68 49 49
Kostnad per placering/mån 175 000 274 000 340 000 331 000 281 000 21 000 21 000

Beslutade Plac.Vux. Inst Antal/år 61 62 59 80 64 45 23 25
Kostnad per månad i tkr 914 000 305 000
- varav nya avgiftningar per månad 1 2

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

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

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

Sjukfrånvaro 
 
Socialförvaltningen redovisar statistik över sjukfrånvaro till och med  
juli 2020, sammanställd av personalavdelningen. 
 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  ta del av informationen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



Månad
Förvaltning total sjfrv korttid långtid total sjfrv korttid långtid total sjfrv korttid långtid

Adm Social 0 0 0 4,83 4,83 0 0 0 0

Funktionsstöd 7,85 1,12 6,73 7,52 1,60 5,92 11,86 3,90 7,96

Hälso och sjukvård 6,39 1,88 4,51 7,03 1,62 5,41 12,66 7,30 5,36

Individ och familjeomsorg 7,2 3,22 3,98 13,79 4,93 8,86 17,85 6,66 11,19

Vård och Omsorg 12,99 2,8 10,19 13,6 2,72 10,88 18,58 5,71 12,87

Summa Socialförvaltn 10,21 2,48 7,73 11,27 2,5 8,77 15,98 5,33 10,65

Månad
Förvaltning total sjfrv korttid långtid total sjfrv korttid långtid total sjfrv korttid långtid

Adm Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Funktionsstöd 8,95 3,67 5,28 8,64 3,80 3,80 7,8 2,28 5,52

Hälso och sjukvård 18,22 7,31 10,91 14,59 2,91 11,68 6,22 1,37 4,85

Individ och familjeomsorg 10,42 0,93 9,49 7,24 1,67 5,57 7,28 2,3 4,98

Vård och Omsorg 20,23 5,42 14,81 20,4 5,93 14,47 12 4,32 7,68

Summa Socialförvaltn 16,15 4,6 11,55 15,44 4,49 10,95 9,66 3,5 6,16

Månad
Förvaltning total sjfrv korttid långtid

Adm Social 0 0 0

Funktionsstöd 6,83 1,79 5,04

Hälso och sjukvård 4,4 1,64 2,76

Individ och familjeomsorg 4,55 0,36 4,19

Vård och Omsorg 10,17 2,88 7,29

Summa Socialförvaltn 7,93 2,16 5,77

Sjukstatistik - 2020 (månadsavlönade)

Januari Februari

2020 2020

2020

Juli

2020

April

2020

Mars

2020

Maj

2020

Juni
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       §  
 

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

- Protokoll individutskottet, 2020-06-15, 2020-07-03, 2020-08-17, 
2020-09-03,  
 

- Beslut om anställningar genom delegation   
 

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

200601-200630 
200701-200731 
200801-200831 
 

• Delegationsbeslut, barn- och ungdom 
200601-200630 
200701-200731 
200801-200831 
 

• Delegationsbeslut enligt SoL  
200601-200630 
200701-200731 
200801-200831 
Ordförandebeslut ”hjälp i hemmet” 27/7-31/10.  
 

• Delegationsbeslut enligt LSS 
                200601-200630 
                200701-200731 
                200801-200831 
                 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       §  
 

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

1. Förvaltningsrätten i Karlstad, ekonomiskt bistånd 
 
 
 

 
 
2.  Övriga delgivningar 

1. Länstyrelsen Dalarnas län, beslut om Samfond 2.  
2. IVO, beslut vid tillsyn av handläggning av ärenden rörande barn och 

unga/vuxen samt det systematiska kvalitetsarbetet.  
3. Årsredovisning patientnämnden 2019 samt Powerpoint.  
4. Hjälpmedelsnämndens svar på remiss avseende utredning om 

Välfärdsteknik i äldreomsorgens tjänst.  
 

  
 
 
 

 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   lägga delgivningarna till handlingarna  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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 §                                                                  
 

Kurs- och konferensinbjudan 
 
Nr 
 
1.  

  
       
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
           

Inbjudan från 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benämning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plats och tid 
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       §   
 

Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering 
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