
FÖREDRAGNINGSLISTA 

Socialnämnden 

Tid: 

Plats: 

Jomark Polintan 

Ordförande  

måndag 12 oktober, kl. 09:00 

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

ÄRENDEN FÖREDRAGANDE 

Malin Karlsson, 15 min 

Åsa Andersson + Malin Karlsson, 15 min 

Åsa Andersson, 10 min  

Åsa Andersson, 10 min  

Åsa Andersson, 10 min  

Åsa Andersson, 5 min 

Åsa Andersson 

Åsa Andersson 

Pärm 

Pärm 

Pärm 

1. Närvaro

2. Val av justerare-förslag Christer Olsson

3. Verksamhetsuppföljning

4. Ekonomisk plan 2021-2023

5. Prioriterat mål gällande LSS-boenden

6. Antal platser Älvkullen

7. Samverkansprocess mellan elevhälsan och IFO

8. Ej verkställda beslut

9. Statistik

10. Sjukfrånvaro

11. Anmälningsärende

12. Delgivningar

13. Kurser och konferenser

14. Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering Åsa Andersson 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum          Blad 

Socialnämnden 2020-10-12 

§      Dnr 2020/2 

Verksamhetsuppföljning 9 månader  
Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för 
verksamheterna efter 9 månader. Prognos för året har beräknats till 
ett underskott med – 16 021 tkr (14 735 tkr). 
På grund av rådande läge med Covid-19 är prognoserna mycket 
svåra att beräkna. För närvarande uppgår kostnaderna till 12 800 tkr 
(11 600 tkr), en ökning med 1 200 tkr mot föregående uppföljning. 
Hittills uppkomna Covid-kostnader är med i prognosen. Kommande 
kostnader är inte med förutom personalkostnader för Covid-teamet, 
de är medräknade.   
Utöver kostnader för Covid-19 återfinns de största avvikelseposterna 
inom placeringskostnader BoU, försörjningsstöd, våld i nära relation 
samt Covid-kostnader främst inom hemtjänst, hemsjukvård och 
Covid-teamet.  

Precis som efter föregående månads uppföljning lämnar förvaltningen 
inget förslag på åtgärder. Det är alldeles för stor osäkerhet vad gäller 
kostnader för Covid-19. Det är också oklart hur mycket av de 
återsökta kostnaderna för Covid-19 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 – verksamhetsuppföljning januari-september 2020 

Socialnämnden föreslås besluta 

att   ta del av uppföljningen 

   Utdragsbestyrkande 



Verksamhetsuppföljning 

Januari – September 2020 

Socialförvaltningen 



Socialförvaltningen 

Sida 

1(3) TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2020-10-02 

Diarienummer 

2020/2

Verksamhetsuppföljning januari – september 2020 

Förslag till beslut 

Att ta del av uppföljningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna 

efter 9 månader. Prognos för året har beräknats till ett underskott med      

– 16 021 tkr (14 735 tkr).

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

beräkna. För närvarande uppgår kostnaderna till 12 800 tkr (11 600 tkr), en 

ökning med 1 200 tkr mot föregående uppföljning. Hittills uppkomna Covid-

kostnader är med i prognosen. Kommande kostnader är inte med förutom 

personalkostnader för Covid-teamet, de är medräknade.  

Utöver kostnader för Covid-19 återfinns de största avvikelseposterna inom 

placeringskostnader BoU, försörjningsstöd, våld i nära relation samt Covid-

kostnader främst inom hemtjänst, hemsjukvård och Covid-teamet. 

Precis som efter föregående månads uppföljning lämnar förvaltningen inget 

förslag på åtgärder. Det är alldeles för stor osäkerhet vad gäller kostnader för 

Covid-19. Det är också oklart hur mycket av de återsökta kostnaderna för 

Covid-19 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 (100 tkr) en 

oförändrad prognos mot föregående månad. Det prognostiserade överskottet 

beror på inställda möten inom Pensionärsrådet och Rådet för funktionsfrågor 

till följd av Covid-19. 

Förvaltningsledning (Gemensam administration) redovisar ett prognostiserat 

underskott med -150 tkr (-150 tkr) en oförändrad prognos från föregående 

månad. Det prognostiserade underskottet beror på att Migrationsverket i 

december 2019 skickade ut info om att förvaltningen skulle få 143 tkr vilket 



2 (3) 

 

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 (-600 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 -9 050 tkr (– 8 270 tkr). Underskottet beror på höga 

kostnader inom försörjningsstödet, kostnader för våld i nära relation i början 

av året samt placeringskostnader BoU. 

IFO vuxna redovisar ett prognostiserat underskott på – 4 150 tkr (-3 870 tkr). 

Prognosen för försörjningsstöd kvarstår sedan maj månad 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 5 290 tkr (5 200 tkr), en förändring med 

90 tkr på grund av beslut om abstinensbehandlingar. Prognosen bygger på 

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

på 990 tkr.  

Barn och unga redovisar ett prognostiserat underskott på -4 900 tkr (-4 800 

tkr). Den prognostiserade kostnaden för placeringar uppgår till 29 500 tkr (29 

300 tkr). Budget är på 23 000 tkr vilket ger ett underskott på -6 500 tkr. Flera 

placeringar i familjehem är avslutade under hösten, omplaceringar från HVB 

till familjehem pågår vilket ger en lägre kostnad. Det finns även 

vårdnadsöverflyttsärenden som ligger hos tingsrätten för avgörande där dom 

inte fastställts än. En placering på SiS-institution har gjorts under september. 

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

 

Vård och omsorg redovisar ett prognostiserat underskott på -300 tkr (- 800 

tkr), en förbättring med 500 tkr. Covid-19 kostnader uppgår till ca 3 800 tkr 

(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 (540 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 prognostiserat 

underskott med -4 200 tkr (-2 970 tkr). I prognosen ingår Covid-teamets 

kostnader till och med december. Hittills uppkomna Covidid-19 kostnader är 

ca 3 200 tkr (2 800 tkr). Från och med september är antalet anställda i Covid-

teamet 6st. 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.  

 

Hemsjukvården redovisar ett prognostiserat underskott med -3 650 tkr          

(– 3 680 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 extra ersättning för att flytta en veckas 

semester till annan tid. 5 veckor har flyttats. Covid-19 kostnaderna har inte 

ökat under september utan är fortfarande ca 2 800 tkr. 

 

 

Funktionsstöd (LSS) redovisar en ett överskott på 740 tkr (540 tkr), varav 

Covid-19 kostnader är ca 1 500 tkr (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.  

 

 

Åsa Andersson  Malin Karlsson 

Socialchef   Ekonom 



SOCIALNÄMND

Period: September 2020

Budget Redov. Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse Varav Covid-

period period budget kostnader

Socialnämndens ordförande 512 423 89 683 583 100 0

Förvaltningsledning 7 440 7 479 -39 9 864 10 014 -150 1 498

Färdtjänst 1 991 2 430 -439 2 638 3 238 -600 0

Summa 9 431 9 909 -478 12 502 13 252 -750 1 498

Individ- och familjeomsorg Vuxna 34 756 39 492 -4 736 46 349 50 499 -4 150 141

Individ- och familjeomsorg Barn o Unga 26 776 33 289 -6 513 35 582 40 482 -4 900 13

Summa 61 532 72 781 -11 249 81 931 90 981 -9 050 154

Handläggare SoL och LSS 2 772 2 291 481 3 675 3 125 550 0

Älvkullen 26 275 25 685 590 34 556 34 256 300 927

Nykroppa 13 761 12 623 1 138 18 198 16 698 1 500 910

Lesjöfors 19 380 19 157 223 25 716 25 516 200 827

Gullvivan och Tallhöjden 7 286 6 967 319 9 594 9 194 400 444

Hemtjänsten Sparbanksgruppen 10 192 12 164 -1 972 13 463 15 763 -2 300 707

Hemtjänsten Stora Torgetgruppen 7 543 9 170 -1 627 10 072 12 272 -2 200 479

Hemtjänsten Södra 11 880 11 181 699 15 555 14 755 800 1 055

Hemtjänsten Norra 12 044 12 449 -405 16 070 16 670 -600 460

Assistent- och bemanningscentral ABC 2 263 942 1 321 2 989 1 389 1 600 52

Summa 110 624 110 338 286 146 213 146 513 -300 5 861

Kommunrehab 7 615 6 463 1 152 10 129 9 589 540 139

Rehab- och korttidsenheten 8 211 11 082 -2 871 10 579 14 779 -4 200 3 423

Hemsjukvård 10 657 13 682 -3 025 14 084 17 734 -3 650 3 018

Summa 26 483 31 227 -4 744 34 792 42 102 -7 310 6 580

LSS 2151 Daglig verksamhet, elevhem 16 864 17 371 -507 22 398 23 053 -655 886

LSS 2152 Personliga assistansärenden 7 908 7 425 483 11 142 10 942 200 686

LSS 2153 Gruppbostäder, fritids, korttis 10 662 9 643 1 019 14 199 13 304 895 323

LSS 2156 Stödinsatser 2 932 2 097 835 3 909 3 309 600 0

LSS 2157 Social psykiatri 3 851 4 002 -151 5 058 5 358 -300 84

Övrigt

Summa 42 217 40 538 1 679 56 706 55 966 740 1 979

Summa socialförvaltningen 253 571 267 507 -13 936 336 501 352 522 16 072

Diff mot budget -16 021



Varav Covid- Covid

intäkter (sjuklön) netto

april-juli

0 0

0 1 498

0 0

0 1 498

-74 67

-95 -82

-169 -15

-17 -17

-380 547

-234 676

-227 600

-159 285

-330 377

-178 301

-231 824

-268 192

-90 -38

-2 097 3 764

-125 14

-179 3 244

-221 2 797

-525 6 055

-239 647

-151 535

-65 258

0 0

-25 59

-480 1 499

-3 288 12 784



Uppföljning: SOCIALNÄMNDEN Ansvar. 20000

Period: September 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Socialnämnden (10400) 460 399 61 613 214 559 54

Pensionärsråd (10410) 27 7 20 35 29 7 28

Rådet för funktionshinderfrågor (10430) 26 17 9 34 17 17 17

 Summa SOCIALNÄMNDEN 512 423 89 683 260 583

Diff mot budget 100

Kommentarer:

Socialnämnden redovisar en avvikelse på 89 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: September 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Gemensam administration  (50000) 7 115 7 154 -39 9 422 2 267 9 572 -150

Färdtjänst (53000) 1 991 2 430 -439 2 638 208 3 238 -600

Verksamhetsbidrag (53540) 324 96 228 442 346 116 326

Kvinno- och brottsofferjouren (57110) 0 228 -228 0 -228 326

Summa förvaltningsledning 9 431 9 909 -478 12 502 2 593 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.

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.

Åtgärder:

Underskrift

Malin Karlsson



Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) 

Period: September 2020 Ansvar 211

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration, IFO (55110) 8 096 8 331 -235 10 781 2 450 10 785 -4

HVB Vuxna enl SoL (55210) 3 249 3 689 -440 4 300 611 5 290 -990

HVB Vuxna LVM (55220) 0 1 342 -1 342 0 -1 342 0

Öppen missbr.vård SoL Vux (55810) 587 544 43 780 236 780 0

Kontaktpersoner, ind behov (55821) 39 40 -2 51 11 51 0

Våld i nära relation (57120) 525 1 457 -932 700 -757 1 457 -757

Vårdförbundet (57520) 0 26 -26 50 24 50 0

Försörjningsstöd (57530) 21 849 23 682 -1 833 29 140 5 458 31 500 -2 360

Familjerådgivning (58530) 0 124 -124 0 -124 186 -186

Administration flyktingar (60100) 412 257 155 547 290 400 147

Summa IFO 34 756 39 492 -4 735 46 349 6 857 50 499

Diff mot budget -4 150

Kommentarer:

Prognosen för försörjningsstödet står fortfarande för största underskottet mot budget med 2,4 milj. Prognosen för underskottet ligger på samma nivå sedan maj månad. 

Beslut om några abstinensbehandlingar har tagits och därigenom har underskottet för HVB Vuxna ökat med 90 tkr till 990 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 underskottet ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Åtgärder:

Underskrift

Ewa Sundberg



Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) 

Period: September 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) 7 426 6 278 1 148 9 936 3 658 8 503 1 433

Särskild förårdnad vårdnadshav (55140) 172 375 -203 230 -145 375 -145

HVB barn o ungd. enl SoL/LVU (55410-20) 3 304 15 985 -12 681 4 320 -11 665 17 500 -13 180

Fam.h barn o ungd. SoL/LVU (55710-20) 14 091 8 935 5 156 18 721 9 786 12 000 6 721

Öppen v. barn o ungd. ind bev (56810) 507 28 479 673 645 50 623

Kontaktpersoner barn o ungd. (56811) 615 541 74 821 279 700 121

Kontaktfamiljer barn o ungd. (56812) 661 1 018 -357 882 -136 1 200 -318

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

HVB Barn/ungdom NAL LVU (60420) 0 -13 13 0 13 12 -12

Familjehemsvård B/U SOL (60710) 0 141 -141 0 -141 141 -141

Summa IFO 26 776 33 290 -6 514 35 582 2 292 40 482

Diff mot budget -4 900

Kommentarer:

Prognosen avviker med - 4 900 tkr mot lagd budget. 

Flera placeringar i familjehem är avslutade under hösten, omplacering från HVB till familjehem pågår med påföljd en lägre kostnad. Även två HVB-placeringar kommer

att ändras till annan HVB-placering med lägre månadskostnad under hösten.

Flera vårdnadsöverflyttsärenden ligger hos Tingsrätten för avgörande och dom har inte fastställts. Dock har ytterligare en placering på SiS- institution gjorts under hösten.  

Beräknad prognos bygger på att inga nya ärenden inkommer under året, de förändringar av placering samt avslutade ärenden beräknas dock inte täcka kostnader för 

ytterligare SiS-placering. 

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

Åtgärder:

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

Underskrift

Charlotte Sjöberg



Uppföljning: HANDLÄGGARE SoL och LSS Ansvar:213

Period: September 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Handläggare SoL (51010) 1 859 1 740 119 2 464 724 2 364 100

Handläggare LSS (51310) 913 551 362 1 211 660 761 450

Summa 2 772 2 291 481 3 675 1 384 3 125

Diff mot budget 550

Kommentarer:

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: September 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001-51003) 432 293 139 573 280 473 100

Servicehus (51021) 17 704 17 170 535 23 272 6 102 23 072 200

Demensboende (51026) 8 138 8 222 -84 10 711 2 488 10 711 0

 Summa Älvkullen 26 275 25 685 589 34 556 8 870 34 256

Diff mot budget 300

Kommentarer: 

Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 589 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen:

Ökade personalkostnader för fyllnad, övertid samt sjuklön motsvarande 1 066 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 547 tkr och ligger med i prognosen.

Underskrift:

Eva-Lena Svensson



Uppföljning: NYKROPPA Ansvar 21403

Period: September 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001) 432 407 25 573 166 573 0

Servicehus (51021) 6 775 6 325 450 8 930 2 605 8 350 580

Hemtjänst (51030) 5 687 5 058 629 7 529 2 471 6 700 829

Nattpatrull (51032) 683 611 72 906 295 815 91

Matdistribution (51033) -3 24 -27 -4 -28 -4 0

Inhandling (51034) 39 51 -12 52 1 52 0

Städ (51036) 66 66 0 103 37 103 0

Tvätt (51037) 68 53 15 91 38 91 0

Trygghetslarm (51051) 13 29 -15 18 -11 18 0

 Summa NYKROPPA 13 761 12 623 1 138 18 198 5 575 16 698

Diff mot budget 1 500

Kommentarer: 

Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 1 138 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen:

Kostnader för fyllnadslön, övertid och sjuklön motsvarar 769 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  676 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: September 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001) 432 436 -4 573 137 573 0

Servicehus (51021) 2 676 2 156 520 3 502 1 346 3 295 207

Gruppboende (51023) 3 894 3 779 115 5 153 1 374 5 153 0

Hemtjänst (51030) 8 097 8 532 -435 10 652 2 120 10 652 0

Anhörigvård (51031) 123 4 119 164 160 0 164

Nattpatrull (51032) 3 795 3 642 153 5 062 1 420 5 227 -165

Matdistribution (51033) -108 26 -134 -109 -135 -109 0

Inhandling (51034) 70 106 -36 107 1 107 0

Städ (51036) 202 217 -15 310 93 310 0

Tvätt (51037) 197 247 -50 299 52 299 0

Trygghetslarm (51051) 1 10 -8 2 -8 9 -7

 Summa LESJÖFORS 19 380 19 157 223 25 716 6 559 25 516

Diff mot budget 200

Kommentarer: 

Periodavvikelsen ligger  med ett överskott på 223 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 719  tkr församtliga verksamheter

Verksamheten har ökade personalkostnader för fyllnadslön 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 676 tkr och ligger med i prognosen.

Samhalls faktura för december 2019 belastar budget 2020 med 165 tkr vilket kommer att påverkar resultatet negativt.

Åtgärder:

Förstärkning utvärderas kontnuerligt

Underskrift

Ulla Olsson



Uppföljning: HÖJDEN Ansvar:21405

Period: September 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001) 432 453 -21 573 120 500 73

Tallhöjden (51022) 3 450 3 393 57 4 537 1 144 4 510 27

Gullvivan (51023) 3 404 3 121 282 4 484 1 363 4 184 300

 Summa Tallhöjden o Gullvivan 7 286 6 967 319 9 594 2 627 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 346 tkr.

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

De ökade kostnaderna för Corona uppgår nu till 285 tkr och ligger med i prognosen.

Underskrift

Lottie Berg



Uppföljning: SPARBANKSGRUPPEN Ansvar:21410100

Period: September 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001-51002) 388 368 21 515 147 515 0

Hemtjänst (51030) 9 303 11 276 -1 973 12 192 916 14 491 -2 299

Anhörigvård (51031) 63 0 63 83 83 0 83

Matdistribution (51033) 15 43 -29 53 10 75 -22

Inhandling (51034) 86 105 -19 129 24 150 -21

Städ (51036) 92 142 -49 139 -3 180 -41

Tvätt (51037) 162 164 -2 241 77 241 0

Trygghetslarm (51051) 83 66 17 111 45 111 0

Summa hemtjänsten Sparbanksgruppen 10 192 12 164 -1 972 13 463 1 299 15 763

Diff mot budget -2 300

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett underskott på -1 972 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen:

Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 604 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 378 tkr och ligger med i prognosen .

Underskrift

Robin Hero



Uppföljning: STORA TORGET GRUPPEN Ansvar:21410200

Period: September 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Hemtjänst (51030) 7 207 8 700 -1 493 9 534 834 11 492 -1 958

Matdistribution (51033) 33 30 3 80 50 80 0

Inhandling (51034) 68 106 -37 103 -3 140 -37

Städ (51036) 90 163 -74 140 -23 250 -110

Tvätt (51037) 122 182 -61 185 3 280 -95

Trygghetslarm (51051) 22 -12 34 30 42 30 0

Summa hemtjänsten Stora Torget 7 543 9 170 -1 627 10 072 902 12 272

Diff mot budget -2 200

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett underskott på -1 627 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen:

Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 434 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 301 tkr och ligger med i prognosen .

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

samt att antalet serviceinsatser har ökat i förhållande till de budgeterade medlen.

Underskrift

Robin Hero



Uppföljning: HEMTJÄNSTEN SÖDRA Ansvar:21411100

Period: September 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001-51002) 445 403 42 590 188 590 0

Hemtjänst (51030) 10 884 10 244 640 14 098 3 854 13 299 799

Anhörigvård (51031) 199 130 69 265 135 265 0

Matdistribution (51033) -22 25 -47 25 0 25 0

Inhandling (51034) 58 64 -6 88 24 88 0

Städ (51036) 168 111 57 259 148 259 0

Tvätt (51037) 169 175 -7 258 83 258 0

Trygghetslarm (51051) -22 28 -50 -29 -57 -29 0

Summa hemtjänsten Södra 11 880 11 181 699 15 555 4 374 14 755

Diff mot budget 800

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 699 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 388 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 824 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. 

Övervak palliativ brukare dygnet runt from 200922. 

Underskrift:

Nathalie Lindqvist 



Uppföljning: HEMTJÄNSTEN NORRA Ansvar:21411200

Period: September 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Hemtjänst (51030) 11 706 11 891 -185 15 483 3 592 16 083 -600

Matdistribution (51033) -44 60 -104 -6 -66 -6 0

Inhandling (51034) 80 108 -28 121 13 121 0

Städ (51036) 165 197 -31 259 62 259 0

Tvätt (51037) 156 152 4 239 87 239 0

Trygghetslarm (51051) -19 41 -60 -26 -67 -26 0

Summa hemtjänsten Norra 12 044 12 449 -406 16 070 3 620 16 670

Diff mot budget -600

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett underskott på -406 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen:

Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 416 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 191 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: September 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020  mot budget

Administration (51001) 1 128 811 317 1 481 669 989 492

Pool (51013) 1 135 130 1 004 1 508 1 378 400 1 108

Summa ABC 2 263 942 1 321 2 989 2 047 1 389

Diff mot budget 1 600

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 1 321 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.

Personalkostnader inom poolen för sjuklön motsvarar 120 tkr.

Underskrift

Eva-Lena Svensson



Uppföljning: KOMMUNREHAB Ansvar:21414

Period: September 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Bostadsanpassning (52010) 832 327 505 1 110 783 1 110 0

Arbetsterapi/sjukgymnastik (52501) 5 198 4 346 852 6 912 2 566 6 372 540

Hjälpmedelsverksamhet (52502) 1 290 1 457 -167 1 716 259 1 716 0

Sinnesträning (52503) 295 333 -38 391 58 391 0

 Summa KOMMUNREHAB 7 615 6 463 1 152 10 129 3 666 9 589

Diff mot budget 540

Kommentarer:

Avvikelse bostadsanpassning: prognosen bygger på idag kända ärenden.

11 pågående ärenden uppskattas kosta ca 220 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.

Ett ärende som avslagits har överklagats till förvaltningsrätten

5 nya ärenden är inte påbörjade. Ett av dessa avser en kostsam anpassning. 

Avvikelse hjälpmedel: Kostnad för inköp av hjälpmedel september med 103 tkr saknas i redovisningen. Avvikelsen blir -270 tkr Prognos bygger på att behov av inköp 

av hjälpmedel resterande månader blir väsentligt lägre än de första 9 månaderna 

Sammanlagd avvikelse mot budget blir 1 049 tkr för september

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: September 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Covid-team (50300) 0 2 840 -2 840 0 -2 840 3 865 -3 865

Administration (51001) 146 164 -18 193 29 193 0

Nattpatrull (51032) 2 275 2 121 154 2 641 520 2 641 0

Rehab- och korttidsenheten (52507) 5 790 5 957 -167 7 745 1 788 8 080 -335

Summa 8 211 11 082 -2 871 10 579 -503 14 779

Diff mot budget -4 200

Genomsnittlig beläggning: 10,3

Kommentarer:

Verksamheten har bytt ansvar från 214141 till 21415

Under januari - september 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 - 75 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.

Covid har under september aktivierats under ca 3 veckor, även med nattjänstgöring. Planering att förlänga covid teamet tom januari 2021

Prognos beräknad utifrån kostnader för covid teamet t o m december och vikarie kostnader för att utöka enhetschef till heltid under 9 månader

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

Covid 19 relaterade kostnader: 2 840 tkr för covid teamet, 404 tkr för övrig verksamhet, tillkommer kostnad för utökning av tjänst enhetschef på 335 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: September 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51004) 315 280 35 417 137 417 0

Utskrivningsklara (51025) 26 0 26 35 35 35 0

Hemsjukvård (51040) 10 316 13 402 -3 086 13 632 230 17 282 -3 650

 Summa HEMSJUKVÅRDEN 10 657 13 682 -3 025 14 084 402 17 734

Diff mot budget -3 650

Kommentarer:

Aktuell bemanningssituation: Tre vakanta tjänster, rekrytering pågår. En ny sjuksköterska tillträder i oktober. Tre 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:  2796 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: September 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

LSS administration (51300) 451 530 -79 598 68 748 -150

Gruppboende vuxna (51311) 6 302 6 771 -469 8 377 1 605 8 850 -473

Personlig ass enl LASS/FK (51330) 2 747 2 622 125 3 620 998 3 620 0

Kommunal assistans (51332) 1 193 1 244 -50 1 585 341 1 585 0

Daglig verksamhet (51350) 4 803 4 357 445 6 394 2 036 6 000 394

Korttidsföräldrar (51393) 1 035 1 353 -318 1 381 29 1 700 -319

Fritidstillsyn (51398) 333 493 -160 442 -51 550 -108

Summa LSS ansvar 2151 16 864 17 371 -507 22 398 5 027 23 053

Diff mot budget -655

Kommentarer:

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

Det ökade underskottet beror på Covidkostnader som uppgår till totalt -647 tkr. Övriga sjuklönekostnader uppgår till -147 tkr.

Avvikelse gruppbostäder på grund av sjukkostnader, semesterlöneskuld och semesterlöner.

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 2153

Period: September 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

LSS administration (51300) 443 509 -66 588 79 654 -66

Gruppboende vuxna (51311) 8 487 7 733 755 11 224 3 492 10 500 724

Personlig ass enl LASS/FK (51330) 1 731 1 401 330 2 387 986 2 150 237

 Summa LSS ansvar 2153 10 662 9 643 1 019 14 199 4 556 13 304

Diff mot budget 895

Kommentarer:

Negativ avvikelse i prognos på 51300 är löner för 0,50 tjänst utökning administrativ assistent, avslutad 200901.

På 2 enheter har vi gått från vaken natt till sovande jour vilket ger en positiv avvikelse

Ansvar 21530 visar kostnader för Covid-19 på 258 tkr

Beräknad löneökning april-augusti 85 tkr tkr

Beräknad löneökning sep-dec 69 tkr

Åtgärder:

Underskrift

Susanne Werner



Uppföljning: LSS Ansvar: 2156

Period: September 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Kontaktpersoner SoL (51012) 828 792 36 1 104 312 1104 0

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

Elevhem (51314) 405 91 314 540 449 250 290

Familjehem (51315) 101 3 98 135 132 0 135

Ledsagning (51391) 318 262 56 423 161 423 0

Avlösarservice (51392) 510 283 227 680 398 507 173

Kontaktpersoner (51394) 768 669 99 1 025 355 1 025 0

 Summa LSS 2156 2 932 2 097 835 3 909 1 812 3 309

Diff mot budget 600

Kommentarer:

Vi söker familjehem/elevhem vilket idag ger en positiv avvikelse.  I dagsläget verkställs det genom skolskjuts varje skoldag.

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

Underskrift

Susanne Werner



Uppföljning: SOCIAL PSYKIATRI Ansvar:2157

Period: September 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Paradisgården (51024) 3851 4002 -150 5058 1056 5358 -300

Summa social psykiatri 3 851 4 002 -150 5 058 1 056 5 358

Diff mot budget -300

Kommentarer:

Ansvar 2157 visar en kostnad för Covid-19 på 59 tkr, och sjuklönekostnad på 50 tkr.

Avveckling av anställning medför en kostad på 300 tkr. 

Åtgärder:

Underskrift

Karin Bergqvist



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum          Blad 

Socialnämnden 2020-10-12 

§          Dnr 2020/75 

Ekonomisk plan 2021-2023 

Enligt Kommunallagen 8 kap 5 § ska kommunen upprätta en plan för 
ekonomi för en period av tre år. Budgetåret ska vara periodens första 
år. 
Verksamheten leds och styrs enligt uppsatta mål och ekonomiska 
ramar. För att utvärdera verksamheten innehåller den ekonomiska 
planen följande mål. 
Fem övergripande mål för hela socialförvaltningen, som ska beslutas 
och följas upp av kommunfullmäktige, se bilaga 3 
Övriga mål ska beslutas och följas upp av socialnämnden, se bilaga 
2. Dessa mål är indelade enligt följande:

- Verksamhetsmål och kvalitetsmål som komplement till de
mätbara målen.

- Långsiktiga mål (2021-2023)
- Mål 2021 samt åtgärdsplaner 2021, som redovisar vad

verksamheten ska uppnå under budgetåret.

Bilaga- ekonomisk plan 2021-2023 

Socialnämnden föreslås besluta 

att  anta verksamhetsbidrag enligt bilaga 1 

att  anta de till socialnämnden föreslagna målen enligt bilaga 2 

att  anta förslag till investeringsbudget 2021 med 1 000 tkr 

att  anta föreslagna verksamhetsmål/mått till kommunfullmäktige 

   Utdragsbestyrkande 
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Ekonomisk Plan 2021-2023 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta  
 
Att  anta verksamhetsbidrag enligt bilaga 1 
 
Att  anta de till socialnämnden föreslagna målen enligt bilaga 2 
 
Att  anta förslag till investeringsbudget 2021 med 1 000 tkr 
 
Att  anta föreslagna verksamhetsmål/mått till kommunfullmäktige 
    

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen 8 kap 5 § ska kommunen upprätta en plan för ekonomi för en 
period av tre år. Budgetåret ska vara periodens första år. 
Verksamheten leds och styrs enligt uppsatta mål och ekonomiska ramar. För att 
utvärdera verksamheten innehåller den ekonomiska planen följande mål. 
Fem övergripande mål för hela socialförvaltningen, som ska beslutas och följas upp 
av kommunfullmäktige, se bilaga 3 
Övriga mål ska beslutas och följas upp av socialnämnden, se bilaga 2. Dessa mål är 
indelade enligt följande: 

- Verksamhetsmål och kvalitetsmål som komplement till de mätbara målen. 
- Långsiktiga mål (2021-2023)  
- Mål 2021 samt åtgärdsplaner 2021, som redovisar vad verksamheten ska 

uppnå under budgetåret. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsbidrag, bilaga 1 
Förslag till verksamhetsmål/- mått till socialnämnden, bilaga 2 
Förslag till verksamhetsmål/- mått till kommunfullmäktige, bilaga 3 
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Ärendet 
Budget 2021 
Förvaltningens ekonomiska redovisning i tkr kan beskrivas enligt följande: 

År Budgetbehov Budgetram Utfall/prognos Resultat/prognos
2019 -344 440
2020 -336 501 -351 236 -14 735 (Augusti)
2021 -345 858   

 
Förvaltningens budgetbehov inför budgetberedningens sammanträde 2020-09-28 
uppgår till 345 858 tkr. I budgetbehovet ingår löneökning med 6 357 tkr.  
 
I budgetbehovet ingår följande kostnadsökningar och större 
verksamhetsförändringar, följt av kommentarer kring eventuella hot. 
 
Övergripande 
- I budgetramen ingår löneutveckling med 2,2 % - 2,2 % - 2,2 %  
- Prisutveckling/inflation 0,0 %, 0,0 %, 0,0 %  
- Arbetsgivaravgifter 39,15 % 
- Ränta på investeringar enligt SKL 1,25 % 
 
Inflationstillägg 
Inflationstillägget är 0% för samtliga förvaltningar vilket innebär att 
kostnadsuppräkning för prisutveckling inte kan göras. 
 
Socialnämndens ordförande 
Förvaltningen föreslår oförändrad budgetram. 
 
Förvaltningsledning 
Förvaltningen föreslår oförändrad budgetram. 
 
Individ – och familjeomsorgen 
Våld i nära relation 
Den samorganisering som förvaltningen genomfört av insatser kopplat till våld i nära 
relation ger ekonomiskt positiva effekter. Förvaltningen föreslår oförändrad 
budgetram. 
 
Barn och unga 
Det är fortfarande ett stort antal barn placerade, många av dessa är så kallade 
uppväxtplaceringar. Under året har nya placeringar tillkommit och då bland annat på 
HVB vilket innebär en ökad kostnad. HVB-placeringar verkställs som regel under en 
kortare period. Budgetbehovet inför 2021 bygger på idag känt antal placeringar samt 
en bedömning av placeringslängd för varje idag verkställd placering. Förvaltningen har 
gjort en bedömning gällande nästa års behov kontra känt behov idag. Bedömningen 
är att förvaltningen ser ett ökat behov av budgetram för placeringar av barn och unga. 
Förvaltningen föreslår ökad budgetram – 3 000 tkr. 
 
Placeringar vuxna 
Förvaltningen ser att ett förändrat arbete runt personer med missbruksproblematik ger 
effekt. Verksamheten redovisar i prognos ett underskott för 2020 men de placeringar 
som verkställs idag är bättre planerade. Det finns också ett påbörjat och utökat 
samarbete med den lokala vårdcentralen. Förvaltningen har arbetat fram förslag på 
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boendeprocess som delges socialnämnden vid sammanträdet i september. Utifrån det 
arbete som utförts och det som pågår föreslår förvaltningen en oförändrad 
budgetram. 
 
Försörjningsstöd 
Antalet aktuella hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd är fortsatt högt. Dock ökar inte 
antalet aktuella hushåll. Det är fler hushåll som avslutas än som aktualiseras. 
Socialförvaltningen, AIE och BUN arbetar vidare för att få fler människor ut i egen 
försörjning. Samverkansarbetet är formaliserat med tydliga mål och framtagen 
statistik. Arbetet ingår i det kommunövergripande hälsoarbetet. Trots att riksnormen 
räknas upp varje år bedömer förvaltningen att det arbete som pågår ger effekt. Under 
2020 kommer förvaltningen att få ett negativt resultat kontra budget. Trots det så 
föreslår förvaltningen oförändrad budgetram inför kommande år. Förvaltningen ser att 
om inte Covid-19 upptagit stora delar av året hade fler insatser kunnat genomföras 
inom ramen för det uppstartade hälsoarbetet. Det finns således goda möjligheter att 
hantera kostnaden för ekonomiskt bistånd inom föreslagen ram. Förvaltningen föreslår 
oförändrad budgetram. 
 
Vård och omsorg 
Under 2019 minskades antalet ärenden inom hemtjänst och budgeten korrigerades 
därefter. Under stora delar av 2020 har verksamheten påverkats av Covid-19. Det är 
svårt att bedöma hur utvecklingen kommer att se ut inför 2021. I dagsläget ser 
förvaltningen inga kommande volymförändringar utan snarare behov av viss justering 
av medel mellan de olika verksamhetsområdena. Förvaltningen föreslår oförändrad 
budgetram. 
 
Kommunrehab   
De senaste tre åren har inköp av hjälpmedel medfört underskott. Ett ökat antal äldre 
och ett ökat antal svårt sjuka personer som bor i ordinärt boende ökar behovet av 
både kostsamma och enklare hjälpmedel. Förvaltningen föreslår oförändrad 
budgetram. 
 
Rehab- och korttidsenheten 
Antalet platser är idag 14 och beläggningen varierar över tid. Förvaltningen föreslår 
oförändrad budgetram. 
 
Hemsjukvård  
Stora svårigheter att rekrytera semestervikarier under 2020 har resulterat i höga 
personalkostnader på grund extra ersättningar till ordinarie personal och kostnader 
för bemanningsföretag. Nästa års bemanningssituation är mycket osäker och därför 
svår att bedöma. Förvaltningen föreslår oförändrad budgetram. 
 
Funktionsstöd 
Förvaltningen kommer att få ökad kostnad för två nya privata assistansteam (de 20 
första timmarna). Förvaltningen bedömer dock att förändringen kan hanteras inom 
ram. Förvaltningen föreslår oförändrad budgetram. 
 
Utifrån den ekonomiska uppföljningen efter 8 månader ser förvaltningen en möjlighet 
att omfördela budget mellan verksamheterna för att nå ram 2021 inom samtliga 
verksamheter förutom inom IFO, vilket redovisats i ovanstående förslag. Det finns 
hot inför 2021 som förvaltningen är medveten om men där det i dagsläget är svårt att 
bedöma hur ekonomin eventuellt kommer att påverkas. De hot som finns är 
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kostnaden för färdtjänsten, utvecklingen av försörjningsstöd, den ökade psykiska 
ohälsan hos barn och unga samt utvecklingen av Covid 19.  
 
 
 
 
Åsa Andersson  Malin Karlsson 
Socialchef   Ekonom 
 



Verksamhetsbidrag etc 2021 i kr
Bilaga 1

Verksamhetsbidrag
Förslag

Förening/organisation Ansökan 2020 Beslut 2020 Ansökan 2021 Beslut 2021
Kvinnojouren 95 000 95 000 95 000 95 000
Brottsofferjouren 50 000 50 000 119 207 50 000

Summa 145 000 145 000 214 207 145 000

Övriga ansökningar
Förslag Förslag 

Förening/organisation Ansökan 2020 Beslut 2020 Ansökan 2021 Beslut 2021
Karlstads Universitet- bidrag 52 200 52 200 52 200 52 200
finasiering av FoU Välfärd (IKU)
Summa 52 200 52 200 52 200 52 200

Lönebidragsansökningar
Förslag Förslag

Förening/organisation Ansökan 2020 Beslut 2020 Ansökan 2021 Beslut 2021
Kvinnojouren 385 000 385 000 385 000 385 000
Röda Korset 62 366 44 986 62 366 45 000
Summa 447 366 429 986 447 366 430 000

Kvinnojouren
Projektmedel från Länsstyrelsen
Delfinansiering Storfors kommun -145 000 -145 000 -145 000 -145 000

Summa Totalt 499 566 482 186 568 773 482 200



 

 



Beräkning lönebidrag

2018-01-01
Lön 18 300 Enligt arbetsförmedling
PO 42

Lön inkl PO 25 986

15% 3 897,90
10% 2 598,60

Förening Antal % Nu

PRO 1 50% 23 387,40

Kristen Gemenskap 1 100 46 774,80
1 100 31 183,20
1 75 23 387,40

Summa 101 345,40

Röda Korset 1 100 46 774,80
1 50% 15 591,60

Summa 62 366,40

RIA 1 100 46 774,80
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Socialnämnd 
 
 
 

Drift Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 
            
Intäkter 66 187 56 012 56 012  56 012  56 012 
Kostnader -410 627 -392 513 -398 870 -406 724 -412 007 
        

Netto -344 440 -336 501 - 342 858  - 350 712 -355 995 
      
      
Investeringar Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Netto -982 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Blå text = förslag på ny text 
Röd text = förslag på borttag 
 
Värdegrund 
 
Alla invånare ska ges möjlighet att få leva ett värdigt liv, 
kunna känna välbefinnande och trygghet i sin 
livssituation.  
 
 
Värdighetsgarantier 
 
Verksamhetsföreträdare har alltid ett värdigt 
förhållningssätt. Den som ”knackar” på vår dörr och tar 
kontakt med socialförvaltningen blir alltid väl mottagen. 
Det innebär bl.a. att innan inträde hos en brukare 
knackar man på dörren för att göra brukaren 
uppmärksam på att den får besök. 
Vår målsättning är att våra insatser ska utgå utifrån ett 
rehabiliterande förhållningssätt. 
En viktig del för brukarna är att de får en kontaktpersonal. 
Vår målsättning är att detta ska ske inom 2 veckor. Vill 
brukaren byta kontaktpersonal ska detta tillgodoses inom 
en vecka. 
Vi levererar service och tjänster inom utsatt tid. Vi 
eftersträvar att när det är möjligt, snarast vara 
behjälpliga. Vi lovar inte mer än vad vi kan hålla och vi 
håller vad vi lovat. 
 
 Verksamhetsbeskrivning 
 
Socialförvaltningen i Filipstads kommun ska på 
kommunfullmäktiges uppdrag via socialnämnden bedriva 
en utvecklande, effektiv och serviceinriktad verksamhet. 
Vi tillgodoser invånarnas behov av kommunal hälso- och 
sjukvård, omvårdnad, omsorg, rehabilitering, 
dagverksamhet, bostadsanpassning, stöd och service 
enligt gällande lagar, förordningar och riktlinjer. Vi 
beaktar jämställdhets-, genus- och mångfaldsperspektiv* 

i all verksamhet inom socialförvaltningen. Socialnämnden 
verkar för goda arbetsvillkor för sin personal så att de kan 
utföra ett bra arbete.  Verksamheterna svarar för 
utveckling, uppföljning, utvärdering samt leds och styrs 
enligt uppsatta mål och ekonomiska ramar. 
 
Övergripande strategi 
För att utföra uppdraget ska vi se till att ha: 
- En organisation med tydliga ansvarsområden på alla 

nivåer, beskrivna via ansvars- och befogenhets-
beskrivningar. Medarbetarsamtal ska genomföras 
individuellt. 

- En målstyrd organisation med visioner, tydliga 
långsiktiga och årsvisa mål, resultatkrav på alla 
nivåer och genomarbetade kvalitets- och effektmål 
samt åtgärdsplaner, för att nå målen. 

- En målstyrd fortbildning, innefattande jämställdhets-, 
genus- och mångfaldsperspektiv*. 

- Ändamålsenliga lokaler. 
- Ändamålsenliga ekonomiska och administrativa 

system samt rutiner. 
- Arbetsmetoder och hjälpmedel ska tillhandahållas 

och användas i enlighet med vetenskap, beprövad 
erfarenhet och modern utveckling. 

- Verksamheter som präglas av rättssäkerhet, 
kompetent och kvalitetsinriktad personal, bra 
bemötande/inlevelseförmåga och god service. 

- Metoder för att bli en konkurrenskraftig och attraktiv 
arbetsgivare. 

- En garanti för att studerande på vård- och 
omsorgsprogrammet efter årskurs två ska erbjudas 
semestervikariat under förutsättning av godkända 
studier. 

- En strategi för att sänka sjukfrånvaron. 
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- Verksamheten ska arbeta med ett rehabiliterande 
förhållningssätt, vilket innebär att se och ta tillvara på 
brukares egna resurser och möjligheter. Det är viktigt 
att som personal ha ett stödjande förhållningssätt och 
uppmuntra individen till egen problemlösning och 
eget handlande. 

- Att minska antalet visstidsanställda och timanställda 
till förmån för tillsvidareanställningar.  Inom vård och 
omsorg och funktionsstöd ska heltid vara normen för 
anställning. Detta kommer att främja kontinuitet i 
verksamheten och ge fasta arbetstillfällen.  
Sammantaget ger detta bättre förutsättningar för 
bosättning i kommunen. 

- Att under året komma igång med ett arbete för att 
stärka ungdomars påverkan i den kommunala 
beslutsprocessen.  
 
*mångfald innebär att värdesätta mångfalden 
avseende bland annat kön, könsidentitet, ålder, 
etnisk tillhörighet, trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuella läggning och 
socioekonomisk bakgrund samt visa respekt för 
den enskilda individen. 

 
Pågående projekt/processer 
- FINSAM – samordningsförbundet i Östra Värmland 
- Kvinnojouren - fortsätta stödet till våldsutsatta kvinnor 

och barn som bevittnat våld. 
- Inköp av nytt verksamhetssystem för handläggning 

och dokumentation i samtliga verksamheter. 
- Kooperativa boenden 
- Översyn av förvaltningens samtliga boendeformer 
- Heltidsresan - vård och omsorg.  
- Experio WorkLab – Eu projekt sjukskrivning. 
- Äldreomsorgslyftet 
- Samverkan mellan elevhälsan och IFO 
 
Organisation 
Se antagen verksamhetsplan. 
 
Mål 
 
Mål 2021 till Kommunfullmäktige 
 
Utmaningarna inom Nya Perspektiv har utvecklats mot 
ett livscykelperspektiv med fokus på goda levnadsvanor 
och psykisk hälsa.  
 

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. 

 
 
 

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. 

 
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.  

 
4.   Äldrelivet 
      Filipstads kommun ska i samverkan med andra 

huvudmän skapa förutsättningar för en trygg, frisk 
ålderdom för äldre samt ett värdigt slut. 

 
5.   Handikappolitiskt mål Strategi för funktionsrätt 

Kommunfullmäktige antog 2020 en ny 
handikappolitisk plan som numer heter Strategi för 
funktionsrätt 2019–2022. För att uppnå jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för 
personer med funktionsnedsättning i ett samhälle 
med mångfald som grund 
Kommunfullmäktige ska anta ett nytt styrdokument 
som ersätter den tidigare handikappolitiska planen. 

  
Mål 2021 till Socialnämnden 
 
Kvalitetsmål 
- Inom förvaltningen ska det finnas ett organiserat 

arbete för att klargöra behov, förväntningar, krav och 
önskemål från kommuninvånare som är i behov av 
våra tjänster. 

- Inom varje verksamhet ska det finnas kvalitetsmål 
som kompletterar de mätbara målen.  

- Vi ska utveckla samarbetet med alla som berörs av 
våra verksamheter. 

- Kvalitet mäts minst vartannat år via 
brukarundersökningar. 

- Brukarna ska möta en verksamhet som är tillgänglig, 
rättssäker och bidrar till delaktighet. 

- Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 
- Budgetuppföljning till nämnden varje månad, utom 

januari, februari, juni, juli och november. 
Måluppfyllelse till nämnden i samband med 
resultatuppföljningen efter 8 månader och 12 
månader.  

 
Långsiktiga mål 2021–2023 
- Anställda ska få kompetensutveckling utifrån 

förändringar i verksamheten, så att de har den 
kompetens som arbetet kräver. 

- Utveckla former för förebyggande verksamhet. 
- Utveckla former för att utöka samverkan med andra 

kommuner, regioner och intresseorganisationer. 
- Analysera framtida behov av vård, omsorg och 

stödinsatser för utrikes födda personer för att kunna 
anpassa verksamheterna 
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- Fortsätta att analysera behov av och utveckla 
metoder för användandet av välfärdsteknologi. 

- Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
ska utveckla sitt gemensamma ansvar med avstamp 
i FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnets 
rättigheter och barns bästa är den gemensamma 
utgångspunkten i vårt samverkansarbete.  

 
Mål 2021 
- Att all personal ska ha kunskap att utföra en 

rättssäker dokumentation. 
- Att säkerställa processen från myndighetsutövning till 

verkställighet för samtliga verksamheter. 
- Att utveckla och säkerställa introduktion av nya 

medarbetare. 
- Barn- och barnrättsperspektivet ska beaktas inom 

socialförvaltningens samtliga verksamheter innan 
beslut fattas, både på individ- och gruppnivå.  
 

Åtgärdsplaner 2021 
- Fortsatt implementering av det nya 

verksamhetssystemet Life care. 
- Fortsatt dokumentationsutbildning inom samtliga 

lagrum. 
- Fortsatt kartläggning och utveckling av processen från 

myndighetsutövning till verkställighet för samtliga 
verksamheter. 

- Följa upp processen för nya medarbetare för att höja 
kvaliteten på introduktionen. 

- Verksamhetens tillgänglighet, rättssäkerhet och 
brukarnas delaktighet mäts genom 
brukarundersökning. 

- Budgetuppföljning till nämnden varje månad, utom 
januari, februari, juni, juli och november. 
Måluppfyllelse till nämnden i samband med 
resultatuppföljningen efter 8 månader och 12 
månader.  

- Kompetensutveckling inom området barn- och 
barnrättsperspektiv för samtliga verksamheter. 

 
 
 
FÖRVALTNINGSLEDNING 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Förvaltningsledningen har uppdraget att utifrån 
socialnämndens beslut leda och styra hur 
verksamheterna ska utformas. Ledningen ska vidare 
säkerställa att förvaltningens verksamheter följer 
gällande föreskrifter och lagstiftning. Styrning ska ske 
utifrån givna ekonomiska ramar och följas upp. 
Förvaltningsledningen består av förvaltningschef, 
verksamhetschefer, förvaltningsekonom, 
nämndadministratör, samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS). 
 

Mål 
 
Verksamhetsmål 
Förvaltningsledningen ska utveckla och effektivisera 
verksamheterna inom ekonomiskt givna ramar.  
 
Kvalitetsmål 
- Att förvaltningsledningen, utifrån antagna 

verksamhetsplaner, mål och mått samt ekonomiska 
förutsättningar, ska verka för att verksamheter 
utvecklas kontinuerligt för att möta brukarnas behov. 
 

Långsiktiga mål 2021 – 2023 
- Att utöka användandet av digitala lösningar i 

samtliga verksamheter.  
- Att omvärldsbevaka kommande lagändringar och 

dess effekter.  
- Att skapa en organisation som gynnar en god 

arbetsmiljö för alla medarbetare. 
 
Mål 2021 
- Öka antalet E-tjänster inom förvaltningen.   
 
Åtgärdsplaner 2021 
- Vid införandet av Lifecare överväga införandet av 

kompletterande e-tjänster. 
 

ANHÖRIGSTÖD 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Anhörigstödet ska underlätta för anhöriga/närstående 
som under kortare eller längre tid gör insatser för en 
närstående. Anhörigstödet är en förebyggande 
verksamhet som genom personliga lösningar ska 
medverka till ökad livskvalitet både för den som är 
anhörig/närstående och vårdar samt den som är i behov 
av stöd. Den anhörige/närstående kan genom 
anhörigstödet få en förbättrad livssituation, samtidigt som 
risken för ohälsa minskas. Anhörigstödet riktar sig till alla 
målgrupper.  
 
Mål 
 
Verksamhetsmål 
- Stödet till anhöriga och dess närstående ska vara 

förebyggande, stödjande och underlätta för anhöriga 
så de klarar sin situation. 

- Anhörigstödet ska få en naturlig plats i kommunens 
folkhälsoarbete.   

- De anhöriga och närstående ska få det stöd och 
hjälp som behövs för att öka tryggheten.  

- Stödet ska främja den anhöriges möjlighet att 
behålla sin hälsa och sitt välbefinnande, samt öka 
sin livskvalitet.  

- Utveckla och aktivt arbeta för att nå ut till alla 
målgrupper. 
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Kvalitetsmål  
- Uppmärksamma anhörigas behov av stöd i ett tidigt 

skede. 
- Skapa ett så individuellt anpassat och lättillgängligt 

anhörigstöd som möjligt. 
- Stödja och komplettera de insatser som görs av 

anhöriga. 
- Den anhörige ska känna trygghet i sin situation. 

Långsiktiga mål 2021–2023 
- Säkerställa ett varaktigt och långsiktigt anhörigstöd. 
- Fortsätta arbetet med att sprida information och öka 

kunskapen hos kommuninvånarna om 
anhörigstödet. 

- Bedriva ett samarbete med andra kommuner. 
- Skapa ett nära och bra samarbete med den lokala 

vårdcentralen. 
- Anhörigstödet ska få en naturlig plats i kommunens 

folkhälsoarbete.   
- Utveckla och aktivt arbeta för att nå ut till alla 

målgrupper. 

Mål 2021 
- Gemensam plattform för samverkan mellan 

förvaltningens anhörigstöd. 
 
Åtgärdsplaner 2021 
- Hitta samverkansformer mellan de olika 

anhörigstöden inom förvaltningen.  
- Aktivt sprida information om anhörigstödet med 

särskild inriktning till personal inom skolans 
verksamheter.   

- Fortsätta och utveckla samarbetet med interna och 
externa samverkansparter. 

 
Effektmål 
- Öka spridningen av anhörigstödet inom olika 

verksamheter. 
 
 

MYNDIGHETSUTÖVNING VÅRD OCH 
OMSORG SoL (Socialtjänstlagen) 

Verksamhetsbeskrivning 
 
Biståndsbedömning utifrån socialtjänstlagen. Målgruppen 
är äldre och personer med funktionsnedsättning. 
Biståndsbedömning sker efter den enskildes behov, för 
att tillförsäkra en skälig levnadsnivå. Gynnande beslut 
delges via verksamhetssystemet till aktuell verkställare. 
Beslut delges den enskilde. Hjälp med eventuell 
överklagan erbjuds. 
 

Mål 
 
Verksamhetsmål 
- Biståndsbedömningen ska utföras med god 

kompetens, enligt lagstiftning och med en rättssäker 
dokumentation. Den enskilde ska bemötas med 
respekt och en positiv människosyn samt få tydlig 
information om kommunens socialtjänst. 
Handläggaren har ansvar för att följa upp att det 
beviljade beslutet verkställts. Uppföljningen ska visa 
om de mål som finns dokumenterade i utredningen 
återfinns i genomförandeplanen. 

 
Kvalitetsmål 
- Biståndsbedömning och beslut ska alltid göras 

utifrån gällande lagstiftning och rättspraxis med 
hänsyn tagen till den enskildes uppfattning av sina 
behov. 

- Socialförvaltningens insatser ska ge möjlighet till en 
skälig levnadsnivå med trygghet i livssituationen. 

 
Långsiktiga mål 2021–2023 
- Införa myndighetsutövning enligt IBIC. 
- Implementera ett verksamhetssystem som stödjer 

IBIC. 
 
Mål 2021 
- Påbörja implementeringen av IBIC. 
- Samtliga handläggare ska vara utbildade i 

riskbedömningsmanualen FREDA. 
 

Åtgärdsplaner 2021 
- Upprätta en projektplan för implementering av IBIC. 
- Utbildning i kollegeutbildare av FREDA ska 

genomföras. 
 

Effektmål 
- Alla nya ansökningar efter implementering av IBIC, 

ska utredas med individens behov i centrum.  
- Beslut ska följas upp minst en gång per år. 
 
 
MYNDIGHETSUTÖVNING – LSS (Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade)  
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
- Handläggning utifrån Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS). Målgruppen är 
personer som tillhör LSS personkrets enligt 1 § LSS. 
Bedömning sker efter den enskildes behov, för att 
tillförsäkra goda levnadsvillkor. Handläggaren har 
ansvar för att följa upp att det beviljade beslutet 
verkställts. Uppföljningen ska visa om de mål som 
finns dokumenterade i utredningen återfinns i 
genomförandeplanen. 

-  
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Mål 
 
Verksamhetsmål 
Handläggningen ska utföras med god kompetens, enligt 
lagstiftning och med en rättssäker dokumentation. Den 
enskilde ska bemötas med respekt och en positiv 
människosyn samt få tydlig information om LSS-
lagstiftningen samt kommunens verksamheter för 
personer med funktionsnedsättning. 
 
Kvalitetsmål 
- Handläggning, bedömning och beslut ska alltid 

göras utifrån den enskildes behov och gällande 
lagstiftning.  

- Den enskilde ska leva ett gott liv med trygghet i sin 
livssituation.  
 

Långsiktiga mål 2021–2023 
- Implementera ett verksamhetssystem som stödjer 

IBIC.  
 

Mål 2021 
- Påbörja implementeringen av IBIC. 

 
Åtgärdsplaner 2021 
- Upprätta en projektplan för implementering av IBIC. 
 
Effektmål 
- Alla nya ansökningar efter implementering av IBIC, 

ska utredas med individens behov i centrum.  
- Beslut ska följas upp minst en gång per år. 
 
 
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) 
 
Myndighetsutövning SoL och LVM för vuxna 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 

Handlägger försörjningsstöd och ekonomiskt 
bistånd, dödsboanmälan, budgetrådgivning och 
skuldsanering samt social utredning enligt SoL och 
LVM för personer med missbruksproblematik. 
Verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning 
och riktlinjer. Handläggaren har ansvar för att följa 
upp att det beviljade beslutet verkställts. 
Uppföljningen ska visa om de mål som finns 
dokumenterade i utredningen återfinns i 
genomförandeplanen. Barns situation ska särskilt 
beaktas och tydliggöras i all handläggning. 
Handläggningen ska följa länsöverenskommelserna 
och de lokala styrdokumenten för personer med 
missbruks- och beroendeproblematik (vuxna samt 
barn och unga). 

 
 
 

Mål 
 
Verksamhetsmål  
Människor ska i ökad omfattning erbjudas arbete, praktik 
eller utbildning så att de blir självförsörjande och inte 
behöver försörjningsstöd. Ungdomar under 25 år, 
barnfamiljer och personer som haft försörjningsstöd minst 
sex månader ska prioriteras.   
 
Kvalitetsmål   
- Det långvariga behovet av försörjningsstöd ska 

minska. 
- Insatser som ges till vuxen med missbruk ska vara 

individuellt anpassade för att tillgodose den 
enskildes behov. 

- Den enskilde ska uppleva att det finns en god 
tillgänglighet i verksamheten. 

 
Långsiktiga mål 2021–2023 
− Att samtliga klienter som saknar arbetsmarknads-

insatser och uppbär ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd är anvisade till AIE. 

− Antalet barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd 
ska minska. 

− Utredningar som rör missbruk och beroende ska 
innehålla bedömningsinstrument när det är möjlig. 
 

 
Mål 2021 
- Säkerställa bedömningen av inlämnade 

tandvårdsförslag i samband med ansökan om 
ekonomiskt bistånd för tandvårdskostnader. 

- Externa placeringar ska minska till antal genom att 
erbjuda interna insatser. 

- Att under året införa e-tjänster för ansökan 
försörjningsstöd. 
 

Åtgärdsplaner 2021 
- Handläggare ska delta i Länsstyrelsens utbildningar 

inom området Våld i nära relation samt 
kvinnofridsnätverket. 

- Utbildning i kollegeutbildare av FREDA ska 
genomföras. 

- Se över möjligheten att använda en 
förtroendetandläkare som kan granska och bedöma 
tandvårdsunderlag. 

- Säkerställa och effektivisera processen för 
handläggning av ekonomiskt bistånd så insatser mot 
egen försörjning kan ske skyndsamt med fokus på 
barnfamiljer och personer under 25 år. 

 
Effektmål 
- Utredningstiden rörande vuxna ska inte överstiga 4 

månader. 
-  Väntetiden för besök hos socialsekreterare och    

  konsumentsekreterare bör inte överstiga tre veckor 
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- Flertalet av de klienter som är aktuella inom 
verksamheten ska uppleva att det är lätt att få tag på 
sin socialsekreterare. 

- Under året ska flertalet av hushållen som ansöker 
om ekonomiskt bistånd använda sig av e-tjänsten. 

 
Myndighetsutövning SoL och LVU för barn samt 
familjerätt 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Verksamheten ska verka för goda uppväxtvillkor för barn 
och ungdomar i kommunen samt ge föräldrar stöd i 
föräldrarollen.  
Verksamheten utför utredningar enligt socialtjänstlagen 
och LVU (Lagen om särskilda bestämmelser om vård av 
unga), uppföljning av insatser i förekommande fall samt 
råd- och stödsamtal. Verksamheten handlägger även 
familjerättsliga ärenden. Handläggaren har ansvar för att 
följa upp att det beviljade beslutet verkställts. 
Uppföljningen ska visa om de mål som finns 
dokumenterade i utredningen återfinns i 
genomförandeplanen. Handläggningen ska följa 
länsöverenskommelsen och det lokala styrdokumentet 
för barn och unga med missbruks- och 
beroendeproblematik.  
 
Mål 
 
Verksamhetsmål  
Att barn och unga som bor i kommunen ska få möjlighet 
att växa upp under trygga förhållanden. Alla barn som får 
sin situation utredd av socialtjänsten ska få komma till 
tals och själva få beskriva hur de uppfattar sin situation.  
 
Kvalitetsmål   
- När insatser till barn och deras familjer beviljas ska 

verksamheten sträva efter att insatserna ges med 
minsta möjliga påverkan för att familjen ska kunna 
leva ett normalt liv. 

 
Långsiktiga mål 2021–2023 
- Minimera antalet placerade barn genom ett utökat 

spektra av insatser i öppenvårdens regi. 
 

Mål 2021 
- Alla barn och ungdomar som är i behov av SIP ska 

erbjudas en sådan. 
- Få en kvalitetssäkrad umgängesplanering för 

placerade barn och ungdomar som ska ingå som en 
målsättning med insatsen. 

- Förkorta utredningstider för handläggning av 
ärenden.  

 
Åtgärdsplaner 2021 
- Fortsätta påbörjat arbete med SIP både extern och 

internt. 

- Skapa underlag för en bättre målsättning gällande 
förutsättningar för umgänge mellan placerade barn/ 
ungdomar och vårdnadshavare.  

- Förbättra processer för handläggning av ärenden 
och därigenom minska utredningstiden. 

 
Effektmål 
- Öka antalet utförda SIP, externt och internt jämfört 

med föregående år. 
- Samtliga utredningar gällande placerade barn ska 

innehålla en målsättning för umgängesplanering. 
- Barnavårdsutredningar ska vara färdigställda inom 3 

månader. 
- Flertalet av de barn och vårdnadshavare som är 

aktuella inom verksamheten ska uppleva att det är 
lätt att få tag på ansvarig socialsekreterare. 

 
 
Verkställighet SoL och LVM för vuxna 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Vuxengruppen arbetar med rådgivande och stödjande 
verksamhet samt utför drogprovtagning och 
medicinutdelning enligt delegation. Inom ramen för 
Vuxengruppen drivs kommunens eget stödboende för 
personer med missbruksproblematik. Barns situation ska 
särskilt beaktas. 
 
Mål 
 
Verksamhetsmål  
- Använda och utveckla den ”egna” verksamheten 

före köp av extern insats. 
-  Verksamheten ska bedrivas i samverkan med     

 berörda interna och externa samverkansparter. 
 
Kvalitetsmål  
- Samtliga klienter som saknar 

arbetsmarknadsinsatser och uppbär ekonomiskt 
bistånd ska remittas till AIE för kartläggning och 
sysselsättningsskapande aktiviteter. 

- Inom konsumentverksamheten ska klientens 
medvetenhet öka när det gäller möjligheten att 
påverka den egna ekonomin och kunna se 
konsekvenserna av olika val.  

- Vuxna missbrukare ska känna delaktighet i 
planeringen av beviljade insatser. 

- När insatser till vuxna missbruk beviljas ska 
verksamheten sträva efter att insatserna ges med 
minsta möjliga påverkan för den enskilde/familjen 
ska kunna leva ett normalt liv. 
 

Långsiktiga mål 2021–2023 
- Antalet hushåll som är i behov av förmedlingsmedel 

ska minskas. 
- Antalet barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd 

ska minska. 
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- Antalet klienter som uppbär försörjningsstöd på 
grund av att de är sjukskrivna utan rätt till ersättning 
från Försäkringskassan ska bli färre. 

- Öppenvårdens insatser ska ha ett brett spektra för 
att täcka den enskildes behov av insatser.  

 
Mål 2021 
-  Verksamheten ska verka för att ungdomar fullföljer 

gymnasial utbildning. 
-  Verksamheten ska särskilt prioritera att arbeta med 

hushåll där båda föräldrarna bedöms stå långt ifrån 
arbetsmarknaden. 

-  Alla klienter som har behov av en SIP ska ha en 
sådan upprättad. 

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

- Verksamheten ska tillsammans med vårdcentralen i 
Filipstad ha gemensamma rutiner för behandling av 
spelmissbruk. 

- Kommunen ska tydliggöra den interna vårdkedjan 
inom missbruks- och beroendevården. 

 
Åtgärdsplaner 2021 
- Verksamheten ska genom samverkan med bl a 

skolan bidra till att ungdomar fullföljer gymnasial 
utbildning. 

- Fortsätta att utveckla samverkan i SMEF 
(samverkan mot egen försörjning) mellan 
socialtjänsten, vuxenutbildningen, 
näringslivskontoret, arbetsförmedlingen och 
kommunens arbetsmarknadsenhet för att möjliggöra 
ett helhetstänk på individnivå. 

- Intensifiera arbetet med SIP, samlad individuell plan 
så att alla klienter som har behov av insatser från 
både Region Värmland och socialtjänsten, ska få 
sina behov tillgodosedda på ett klart och tydligt sätt. 

- Fortsätta arbetet med att förebygga överskuldsatthet 
hos unga vuxna (18–25 år) genom information till 
elever i skolan. 

- Fortsätta att utveckla samverkan tillsammans med 
vårdcentralen i Filipstad för att ta fram rutiner för 
behandling av spelmissbruk, som komplement till 
det lokala styrdokumentet. 

- Analysera vilka behov som finns inom den 
missbruks- och beroendevården i kommunen för att 
på så sätt kunna säkerställa den interna 
vårdprocessen. 

 
Effektmål 
- Genom fortsatta alternativa stödinsatser ska extern 

missbruksvård minska. 
- Flertalet av de klienter som är aktuella inom 

verksamheten ska känna sig delaktiga i den egna 
vårdprocessen samt uppleva att de har möjlighet att 
kunna påverka. 

- Flertalet av de klienter som är aktuella inom 
verksamheten ska uppleva sig nöjda med de insatser 
de beviljats. 

Verkställighet SoL och LVU för barn 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Inom verkställigheten för barn och unga finns 
familjehemssekreterare, barnhandläggare, öppenvårds-
insatser så som kontaktfamilj, kontaktperson och andra 
öppna insatser. Öppenvård barn och unga finns 
organiserade inom verkställigheten. 
Familjehemssekreterarna ansvarar över att utreda, 
handleda och utbilda familjehem. Barnahandläggarna 
ansvarar över de barn som är placerade inom ramen för 
insatserna familjehem eller HVB (institutionsvård). 
Öppenvården utför fysiska möten i hemmet som stöd till 
föräldrar samt håller viss utbildning- KOMET. 
 
Mål 
 
Verksamhetsmål  
- Genom stödinsatser av familjebehandlingsteam, 

öppenvårdsverksamhet samt kontaktpersoner/ 
kontaktfamiljer för barn och ungdomar ska vård 
utanför hemmet minska.  

 
Kvalitetsmål  
Det ska finnas fler alternativ inom öppenvården som 
alternativ till placering. 
 
Långsiktiga mål 2021–2023 
- Vidareutveckla det förebyggande arbetet med barn 

och ungdomar via samverkan inom och utom 
kommunen. Bland annat genom att utreda 
möjligheten att arbeta utifrån en gemensam modell 
tillsammans med bl.a. BUN. 

- Identifiera behov av insatser i form av behandling och 
utbildning med inriktning att stärka familjer för att 
kunna förebygga och minimera behov av mer 
omfattande insatser från socialtjänsten. 

- Se över möjligheten att kunna erbjuda 
behandlingsinsatser till våldsutövande föräldrar. 

 
Mål 2021 
- Genom förebyggande arbete och mindre 

påverkande insatser minska antalet barn som 
placeras utanför det egna hemmet. 

- Arbeta för att fler placerade barn ska kunna 
återförenas (om möjligt) med sina föräldrar. 
 

 
Åtgärdsplaner 2021 
- Översyn av öppenvårdens befintliga insatser och 

analysera behovet av utökning för att bättre kunna 
täcka de behov som finns. 

- Profilera insatser som ges på frivillig väg för att ge 
barn och deras familjer möjlighet att söka råd och 
stöd utan socialtjänstens inblandning. 
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Effektmål 
- Minska antal nyplaceringar jämförelsevis med 

föregående år. 
- Höja antalet barn och ungdomar som återförenas 

med sin familj mot föregående år. 
- Flertalet av de familjer som är aktuella inom 

verksamheten ska känna sig delaktiga i den egna 
vårdprocessen samt uppleva att de har möjlighet att 
kunna påverka densamma. 

 
Verksamhetsmått/nyckeltal 
 
 Utfall Budget Budget 
  2019 2020 2021 
Individ- och familje- 
omsorgen    
Försörjningsstöd 31 419       29 140  
Placeringar vuxna             7 007         4 300  
Placeringar barn o unga           31 770        23 041  

Nyckeltal för 2021 är under bearbetning 
 
 
SÄRSKILDA BOENDEFORMER SoL 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Särskilda boenden omfattar fem enheter som verkställer 
boendebeslut enligt SoL  
Tillhandahåller boendeplatser för de personer som är i 
behov av hemsjukvård, omvårdnad, stöd, service, 
omsorg och rehabilitering och som inte längre kan få 
detta tillgodosett i det egna hemmet. 
 
Mål 
 
Verksamhetsmål 
Verksamheten ska underlätta för äldre och personer med 
funktionsnedsättning att klara sin vardag, leva tryggt och 
ha ett gott liv.  
 
Kvalitetsmål 
- När någon beviljats särskilt boende ska plats 

erbjudas på något av kommunens boenden inom tre 
månader. 

- Verksamheten ska arbeta för att äldre, personer 
med funktionsnedsättning och deras närstående ska 
känna sig nöjda och trygga genom ett respektfullt 
bemötande och god kunskap.  

- Ett välkomstsamtal ska erbjudas till alla brukare som 
flyttar in på ett särskilt boende. 

- Verksamheten ska ge stöd till brukare och 
närstående samt verka för brukarinflytande och 
medbestämmande. 

- En individuell riskbedömning görs för att 
förutsättningar skapas för god nutrition samt minskar 
risk för fallskador och trycksår. 

Långsiktiga mål 2021–2023 
- Implementera ett verksamhetssystem som stödjer 

IBIC.  
- Införa verkställighet enligt IBIC. 
 
Mål 2021 
- Kvalitetssäkra användandet av 

genomförandeplanen.  
- Upprätta ett systematiskt arbetssätt med 

utgångspunkt från kvalitetsregistren. 
- Påbörja implementeringen av IBIC. 
 
Åtgärdsplaner 2021 
- Implementera ett systematiskt arbetssätt med 

utgångspunkt från kvalitetsregistren. 
- Att genomförandeplanen överförs och revideras när 

brukaren byter utförare. 
- Använda granskningsnyckel för dokumentation och 

genomförandeplan 
- Upprätta en projektplan för implementering av IBIC. 
 
Effektmål 
- Alla nya beslut ska verkställas och utformas utifrån 

IBIC:s livsområden.   
- Vid brukarundersökningen vartannat år ska flertalet 

av de tillfrågade uppge att 
• de fått ett bra bemötande 
• de vet vilken kontaktpersonal de har 
• de har en genomförandeplan 

   
                                           
Verksamhetsmått/nyckeltal 
 
Belopp i kronor Utfall Budget Budget 
 2019 2020 2021 
Särskilda boenden    
Antal platser 
 

131 131  

Serviceboende    
Antal platser 
 
Trygghetsboende Ugglan 

5 6  

Antal platser 10 16  
Nyckeltal för 2021 är under bearbetning 
 
 
KORTTIDSBOENDE SoL 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Korttidsboende omfattar en rehab- och korttidsenhet som 
verkställer beslut enligt SoL  
Korttidsboende tillhandahåller platser för tillfälligt boende 
för personer med behov av rehabilitering, avlastning och 
ett omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses med 
andra insatser. 
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Mål 
 
Verksamhetsmål 
Verksamheten ska underlätta för äldre och personer med 
funktionsnedsättning att få sitt behov av omvårdnad, 
rehabilitering eller avlastning tillgodosett.  
 
Kvalitetsmål 
- Verksamheten ska arbeta för att äldre, personer 

med funktionsnedsättning och deras närstående ska 
känna sig nöjda och trygga genom ett respektfullt 
bemötande och god kunskap.  

- Verksamheten ska ge stöd till brukare och 
närstående samt verka för brukarinflytande och 
medbestämmande. 

- En individuell riskbedömning görs så att 
förutsättningar skapas för god nutrition samt minskar 
risk för fallskador och trycksår. 
 

Långsiktiga mål 2021–2023 
- Implementera ett verksamhetssystem som stödjer 

IBIC.  
- Införa verkställighet enligt IBIC. 

 
 
Mål 2021 
- Kvalitetssäkra användandet av 

genomförandeplanen.  
- Upprätta ett systematiskt arbetssätt med 

utgångspunkt från kvalitetsregistren. 
- Påbörja implementeringen av IBIC. 
 
Åtgärdsplaner 2021 
- Implementera ett systematiskt arbetssätt med 

utgångspunkt från kvalitetsregistren. 
- Att genomförandeplanen överförs och revideras när 

brukaren byter utförare.  
- Använda granskningsnyckel för dokumentation och 

genomförandeplanen. 
- Upprätta en projektplan för implementering av IBIC. 
 
Effektmål 
- Alla nya beslut ska verkställas och utformas utifrån 

IBIC:s livsområden 
- Vid brukarundersökningen vartannat år ska flertalet 

av de tillfrågade uppge att 
• de fått ett bra bemötande 
• de vet vilken kontaktpersonal de har 
• de har en genomförandeplan 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
 
Belopp i tkr Utfall Budget Budget 
Exkl hyror/städkostn 2019 2020 2021 

och specialistpers.       

Rehab- och        
korttidsenhet       
Antal platser 12,6 14  
Antal vårddygn 4 598 5 110  
Kostnad/plats/år 661 833 536 353  

Kostnad/vårddygn 1 814 1 469  
Nyckeltal för 2021 är under bearbetning 
 
 
HEMTJÄNST SoL 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Hemtjänsten omfattar 6 distrikt som verkställer beslut 
enligt SoL Verksamheten ska underlätta för äldre och 
personer med funktionsnedsättning, att i sin hemmiljö 
klara sin vardag på ett självständigt, aktivt och tryggt sätt. 
Nattpatrull, som utför hemtjänst nattetid, är organiserad 
under rehab- och korttidsenheten. 
 
Mål 
 
Verksamhetsmål 
Alla med behov av hemsjukvård, omvårdnad, stöd och 
service, omsorg, avlastning och rehabilitering ska få detta 
tillgodosett i sitt hem.      
             
Kvalitetsmål  
- Verksamheten ska arbeta för att äldre, personer 

med funktionsnedsättning och deras närstående ska 
känna sig nöjda och trygga genom ett respektfullt 
bemötande och god kunskap.  

- Verksamheten ska ge stöd till brukare och 
närstående samt verka för brukarinflytande och 
medbestämmande. 

- En individuell riskbedömning görs för att så att 
förutsättningar skapas för god nutrition samt minskar 
risk för fallskador och trycksår. 
 

Långsiktiga mål 2021–2023 
- Implementera ett verksamhetssystem som stödjer 

IBIC.  
- Införa verkställighet enligt IBIC. 
 
Mål 2021 
- Kvalitetssäkra användandet av genomförande-

planen. 
- Upprätta ett systematiskt arbetssätt med 

utgångspunkt från kvalitetsregistren. 
- Påbörja implementeringen av IBIC. 
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Åtgärdsplaner 2021 
- Registrera i kvalitetsregister. 
- Implementera ett systematiskt arbetssätt med 

utgångspunkt från kvalitetsregistren. 
- Att genomförandeplanen överförs och revideras när 

brukaren byter utförare.  
- Använda granskningsnyckel för dokumentation och 

genomförandeplan. 
- Upprätta en projektplan för implementering av IBIC. 

 
Effektmål  
- Alla nya beslut ska verkställas och utformas utifrån 

IBIC:s livsområden.   
- Vid brukarundersökningen vartannat år ska flertalet 

av de tillfrågade uppge att 
• de fått ett bra bemötande 
• de vet vilken kontaktpersonal de har 
• de har en genomförandeplan.  

 
Verksamhetsmått/nyckeltal 
 
Belopp i kr Utfall Budget Budget 
  2019 2020 2021 
Hemtjänst      
Genomsnittlig    
kringtid 38 % 36 %  
Antal    
Bemanningstimmar 221 829 236 104  

Nyckeltal för 2021 är under bearbetning 
 
 
HEMSJUKVÅRD HSL 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Verksamheten omfattar hälso- och sjukvård och 
omvårdnad. Verksamheten ska underlätta för äldre och 
personer med funktionsnedsättning att i sin hemmiljö 
klara sin vardag på ett självständigt, aktivt och tryggt sätt.  
 
Mål 
 
Verksamhetsmål 
De personer som efter behovsbedömning har rätt till 
kommunal hemsjukvård ska få detta tillgodosett i den 
miljö som för tillfället, är den bästa/mest optimala för 
individen. Detta kan ske i ordinärt boende, på rehab- och 
korttidsenheten, på särskilt boende och/eller på dag-
verksamhet. Hemsjukvården ska utgå från ett 
hälsofrämjande perspektiv. 
 
Kvalitetsmål 
- Brukare och deras närstående ska känna sig nöjda 

och trygga genom ett respektfullt bemötande och 
god kunskap om hälso- och sjukvård och 
omvårdnad.  

- Verksamheten ska ge stöd till brukare och 
närstående samt verka för brukarinflytande och 
medbestämmande. 

- Verksamheten ska genomföra individuella 
riskbedömningar så att förutsättningar skapas för 
god nutrition samt minskar risk för fallskador och 
trycksår. 

- Vård i livets slutskede ska anpassas och utföras så 
långt det är möjligt efter brukarens behov och 
önskemål. 

 
Långsiktiga mål 2021–2023 
- Använda nationella kvalitetsregister. 
- Minska negativa effekter av läkemedelsanvändning. 
- Arbeta med hälsofrämjande åtgärder 

 
Mål 2021 
- Fortsätta det systematiska arbetssättet med 

utgångspunkt från kvalitetsregistren. 
- Validerad smärtskattning ska genomföras vid vård i 

livets slutskede. 
- Minska antalet läkemedelsavvikelser. 

 
Åtgärdsplaner 2021 
- Öka användningen av kvalitetsregistren. 
- Utbilda i användning av läkemedelsfördelare och 

säkerställa användningen av digital signering. 
 
Effektmål 
- 80 % av läkemedelsavvikelserna ska minska vid 

införandet av digital teknik. 
 
Vid brukarundersökningen vartannat år ska:  
- flertalet av det tillfrågade vara nöjda med de hälso- 

och sjukvårdsinsatser som de får, 
- flertalet av de tillfrågade uppge att de fått ett bra 

bemötande.                                                                             
 
 
KOMMUNREHABILITERING HSL 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Kommunrehab omfattar arbetsterapi, 
sjukgymnastik/fysioterapi, dagverksamhet, sinnesträning, 
hjälpmedelsverksamhet och bostadsanpassning.  
Kommunrehab är en verksamhet som bildar grund för en 
välfungerande helhet, där all personal inom hemtjänst, 
hemsjukvård, funktionsstöd och särskilda boendeformer 
är delaktiga i rehabiliteringsarbetet och arbetar utifrån ett 
rehabiliteringsinriktat förhållningssätt. 
Kommunrehab bedriver en rehabilitering som leder till att 
personer med aktivitets- och/eller funktionsnedsättning 
uppnår optimal aktivitets- och funktionsförmåga och kan 
klara sin vardag på ett självständigt, aktivt och tryggt sätt.  
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Mål 
 
Verksamhetsmål 
De personer som efter behovsbedömning har rätt till 
kommunal rehabilitering ska få detta tillgodosett i den 
miljö som för tillfället, är den bästa/mest optimala för 
individen. Detta kan ske i ordinärt boende, på rehab- och 
korttidsenheten, på särskilt boende och/eller på dag-
verksamhet. Rehabiliteringen ska utgå från ett 
hälsofrämjande perspektiv. 
Personer med aktivitets- och/eller funktionsnedsättning 
ska ges möjlighet att kunna vistas i sin hemmiljö i så stor 
utsträckning som möjligt. 
 
Kvalitetsmål 
- Brukare och deras närstående ska kunna känna sig 

nöjda och trygga genom ett respektfullt bemötande 
och god kunskap om rehabilitering. 

- Verksamheten ska ge stöd till brukare och 
närstående samt verka för brukarinflytande och 
medbestämmande. 

- Verksamheten ska genomföra individuella 
riskbedömningar så att förutsättningar skapas för god 
nutrition samt minskar risk för fallskador och trycksår. 
 

Långsiktiga mål 2021–2023 
- Utveckla hälsofrämjande åtgärder. 
- Använda nationella kvalitetsregister. 
- Vidareutveckla arbetssätt för att optimera resultatet 

av rehabilitering. 
 
Mål 2021 
- Arbeta med hälsofrämjande åtgärder 
- Fortsätta det systematiska arbetssättet med 

utgångspunkt från kvalitetsregistren. 
- Utveckla nya arbetssätt för att optimera resultatet av 

rehabilitering. 
- Minska antalet avvikelser gällande inte utförda, 

delegerade rehabiliteringsinsatser  
 

Åtgärdsplaner 2021 
- Införa arbetsmetoder för hälsofrämjande åtgärder. 
- Öka användningen av kvalitetsregister 
-   Införa nya arbetssätt för att optimera resultatet av      

  rehabilitering. 
- Säkerställa användningen av digital signering.  

 
Effektmål 
- Den som är i behov av rehabiliteringsinsatser av 

arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut 
ska erbjudas detta inom tre veckor och uppföljning 
ska ske inom en månad.  

- Den som är i behov av dagverksamhet ska inom en 
vecka erbjudas att komma till dagaktivitet på PH-
center.  

- Den som söker bostadsanpassningsbidrag ska få 
detta prövat senast inom fyra månader efter det att 
ansökan och intyg har inkommit. 

Vid brukarundersökningen vartannat år: 
- ska flertalet av de tillfrågade uppge att väntetiden är 

acceptabel, 
- ska flertalet av de tillfrågade vara nöjda med den 

hjälp/de insatser de fick, 
- ska flertalet av de tillfrågade ha uppnått någon eller 

några av följande effekter: ökad självständighet, ökad 
möjlighet att bo kvar hemma, minskat behov av hjälp, 
förbättrat/bibehållet fysiskt tillstånd, 
förbättrat/bibehållet psykiskt tillstånd, 

- ska flertalet av de tillfrågade uppge att de fått ett bra 
bemötande.                                                                               

 
 
FUNKTIONSSTÖD LSS 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Funktionsstöd verkställer samtliga kommunala insatser 
inom LSS samt insatsen kontaktperson enligt SoL.  
Verksamheten ska arbeta för att personer med 
funktionsnedsättning, som bedöms omfattas av någon av 
LSS-lagens tre personkretsar, ska ges individinriktade 
stöd- och serviceinsatser för att främja rätten till 
jämlikhet, trygghet och delaktighet i samhället. 
 
Mål 
 
Verksamhetsmål 
Verksamheten ska underlätta för personer med 
funktionsnedsättning att klara sin vardag, leva tryggt och 
ha ett gott liv.  
 
Kvalitetsmål 
- Verksamheten ska arbeta för att brukarna och deras 

närstående ska känna sig nöjda och trygga genom 
ett respektfullt bemötande och god kunskap. I 
samråd med berörda parter ska arbetet säkerställas 
utifrån en individuell utformad genomförandeplan. 

- Verksamheten ska ge stöd till brukare och 
närstående samt verka för brukarinflytande och 
medbestämmande. 

 
Långsiktiga mål 2021–2023 
- Säkerställa att antalet gruppboenden och antalet 

platser inom daglig verksamhet anpassas efter 
behovet. 

- Implementera ett verksamhetssystem som stödjer 
IBIC.  

- Införa verkställighet enligt IBIC. 
- Effektivisera tidsredovisningen för personliga 

assistenter. 
- Kvalitetssäkra verkställighet av samtliga LSS-

insatser 
 

Mål 2021 
- Kvalitetssäkra verkställigheten av LSS insatserna 

bostad vuxna och daglig verksamhet 
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- Kvalitetssäkra användandet av genomförande-
planen. 

- Påbörja implementeringen av IBIC. 
 
 

Åtgärdsplaner 2021 
- Tydliggöra processer för verkställighet av insatser 
- Använda granskningsnyckel för dokumentation och 

genomförandeplan. 
- Att genomförandeplanen överförs och revideras när 

brukaren byter utförare. 
- Upprätta en projektplan för implementering av IBIC. 

 
Effektmål 
- Alla nya beslut ska verkställas och utformas utifrån 

IBIC:s livsområden.   
- Vid brukarundersökningen vartannat år ska flertalet 

av de tillfrågade uppge att 
• de fått ett bra bemötande 
• de vet vilken kontaktpersonal de har 
• de har en genomförandeplan 

 
Verksamhetsmått/nyckeltal 
 
Belopp i kronor Utfall Budget Budget 
  2019 2020 2021 

Pers ass LASS/FK       
Antal personer 18 18  
     
Pers ass, Kommun    
Antal personer 5 5  
    
Gruppboende 

   vuxna 

Antal platser 23 23  
Kostnad/plats i kr 840 172 852 221  
    

Daglig verksamhet    
Antal personer 56 56  
Kostnad/plats 111 304 114 177  

Nyckeltal för 2021 är under bearbetning 
 
 
SOCIALPSYKIATRI  
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Verksamheten ska arbeta för att människor med psykisk 
sjukdom och/eller psykiska funktionsnedsättningar ges 
samordnade individuella stöd- och serviceinsatser för att 
främja rätten till jämlikhet, jämställdhet och delaktighet i 
samhället.  
 
 

Mål 
 
Verksamhetsmål 
Verksamheten ska underlätta för personer med 
funktionsnedsättning att klara sin vardag, leva tryggt och 
ha ett gott liv.  
 
Att brukaren har ett individuellt fungerande anpassat 
boende, klarar sin ekonomi, har tillgång till meningsfull 
sysselsättning, hjälp att upprätthålla sociala relationer 
och annat som behövs för ett fungerande vardagsliv. 
 
Kvalitetsmål  
- Verksamheten ska arbeta för brukare samt deras 

närstående skall känna sig nöjda samt trygga 
genom ett respektfullt bemötande och god kunskap.  

- Verksamheten ska ge stöd till brukare och 
närstående samt verka för brukarinflytande och 
medbestämmande. 
 

Långsiktiga mål 2021 - 2023 
- Utveckla former för samverkan med region 

Värmland och brukarorganisationer. 
- Utveckla arbetet tillsammans med Region Värmland 

och kommunen kring 1:a linjen, psykisk ohälsa, med 
prioritet unga vuxna (18-25 år). 

- Kvalitetssäkra verkställighet för insatsen 
boendestöd. 

- Implementera ett verksamhetssystem som stödjer 
IBIC.  

- Införa verkställighet enligt IBIC. 
- Öka möjligheten till sysselsättning för personer som 

får stöd inom socialpsykiatrin. 
 
Mål 2021 
- Säkerställa att personer med behov av boendestöd 

får detta tillgodosett. 
- Kvalitetssäkra användandet av genomförande-

planen. 
- Kvalitetssäkra verkställighet för insatsen boendestöd 
- Påbörja implementeringen av IBIC. 

 
Åtgärdsplaner 2021 
- Implementera styrdokument för verkställighet av 

boendestöd 
- Utreda möjlighet till samverkan inom förvaltningen 

för verkställighet av insatsen boendestöd 
- Upprätta en projektplan för implementering av IBIC. 
 
Effektmål 
- Alla nya beslut ska verkställas och utformas utifrån 

IBIC:s livsområden. 
- Vid brukarundersökningen ska flertalet av de 

tillfrågade uppge att 
• de fått ett bra bemötande 
• de vet vilken kontaktpersonal de har 

de har en genomförandeplan 
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Verksamhetsmått/nyckeltal 
 
Belopp i kronor Utfall Budget Budget 
  2019 2020 2021 

Paradisgården       
Boende Psykiatri    
Antal platser  12 11  
varav    
Särskilt boende 9 10  
Växelvård 3 1  
Kostnad/plats i kr 421 189 459 787  
Kostnad/dygn i kr 1 154 1 260  

Nyckeltal för 2021 är under bearbetning 
 
 
  Verksamhetsförändringar                                        
tkr 
Ramförslag för 2021 -336 501
Löneutrymme 2021 -6 357

Åtgärder
IFO BoU -3 000
Budgetförslag -345 858
Förändring mellan ramförslag och budgetförslag -3 000

Beslut KS §73/2020 2020-06-11 -342 858
 
 
Socialnämndens ordförande 
Förvaltningen föreslår oförändrad budgetram. 
 
Förvaltningsledning 
Förvaltningen föreslår oförändrad budgetram. 
 
Individ – och familjeomsorgen (IFO) 
Våld i nära relation 
Den samorganisering som förvaltningen genomfört av 
insatser kopplat till våld i nära relation ger ekonomiskt 
positiva effekter. Förvaltningen föreslår oförändrad 
budgetram. 
 
Barn och unga 
Det är fortfarande ett stort antal barn placerade, många 
av dessa är så kallade uppväxtplaceringar. Under året 
har nya placeringar tillkommit och då bland annat på 
HVB vilket innebär en ökad kostnad. HVB-placeringar 
verkställs som regel under en kortare period. 
Budgetbehovet inför 2021 bygger på idag känt antal 
placeringar samt en bedömning av placeringslängd för 
varje idag verkställd placering. Förvaltningen har gjort en 
bedömning gällande nästa års behov kontra känt behov 
idag. Bedömningen är att förvaltningen ser ett ökat behov 
av budgetram för placeringar av barn och unga. 
Förvaltningen föreslår ökad budgetram – 3 000 tkr. 
 

 
 
Placeringar vuxna 
Förvaltningen ser att ett förändrat arbete runt personer 
med missbruksproblematik ger effekt. Verksamheten 
redovisar i prognos ett underskott för 2020 men de 
placeringar som verkställs idag är bättre planerade. Det 
finns också ett påbörjat och utökat samarbete med den 
lokala vårdcentralen. Förvaltningen har arbetat fram 
förslag på boendeprocess som delges socialnämnden vid 
sammanträdet i september. Utifrån det arbete som utförts 
och det som pågår föreslår förvaltningen en oförändrad 
budgetram. 
 
Försörjningsstöd 
Antalet aktuella hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd 
är fortsatt högt. Dock ökar inte antalet aktuella hushåll. 
Det är fler hushåll som avslutas än som aktualiseras. 
Socialförvaltningen, AIE och BUN arbetar vidare för att få 
fler människor ut i egen försörjning. Samverkansarbetet 
är formaliserat med tydliga mål och framtagen statistik. 
Arbetet ingår i det kommunövergripande hälsoarbetet. 
Trots att riksnormen räknas upp varje år bedömer 
förvaltningen att det arbete som pågår ger effekt. Under 
2020 kommer förvaltningen att få ett negativt resultat 
kontra budget. Trots det så föreslår förvaltningen 
oförändrad budgetram inför kommande år. Förvaltningen 
ser att om inte Covid-19 upptagit stora delar av året hade 
fler insatser kunnat genomföras inom ramen för det 
uppstartade hälsoarbetet. Det finns således goda 
möjligheter att hantera kostnaden för ekonomiskt bistånd 
inom föreslagen ram. Förvaltningen föreslår oförändrad 
budgetram. 
 
Vård och omsorg 
Under 2019 minskades antalet ärenden inom hemtjänst 
och budgeten korrigerades därefter. Under stora delar av 
2020 har verksamheten påverkats av Covid 19. Det är 
svårt att bedöma hur utvecklingen kommer att se ut inför 
2021. I dagsläget ser förvaltningen inga kommande 
volymförändringar utan snarare behov av viss justering 
av medel mellan de olika verksamhetsområdena. 
Förvaltningen föreslår oförändrad budgetram. 
 
Kommunrehab   
De senaste tre åren har inköp av hjälpmedel medfört 
underskott. Ett ökat antal äldre och ett ökat antal svårt 
sjuka personer som bor i ordinärt boende ökar behovet 
av både kostsamma och enklare hjälpmedel. 
Förvaltningen föreslår oförändrad budgetram. 
 
Rehab- och korttidsenheten 
Antalet platser är idag 14 och beläggningen varierar över 
tid. Förvaltningen föreslår oförändrad budgetram. 
 
Hemsjukvård  
Stora svårigheter att rekrytera semestervikarier under 
2020 har resulterat i höga personalkostnader på grund 
extra ersättningar till ordinarie personal och kostnader för 
bemanningsföretag. Nästa års bemanningssituation är 
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mycket osäker och därför svår att bedöma. Förvaltningen 
föreslår oförändrad budgetram. 
 
 
Funktionsstöd 
Förvaltningen kommer att få ökad kostnad för två nya 
privata assistansteam (de 20 första timmarna). 
Förvaltningen bedömer dock att förändringen kan 
hanteras inom ram. Förvaltningen föreslår oförändrad 
budgetram. 
 
 
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  

IBIC Individens behov i centrum 
 



   
 
  

 

             Socialnämnd 
 
 

Drift Bokslut 2019 Budget 2020
Delårsprognos 
augusti 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

Intäkter 66 187 56 012 56 694 56 012 56 012 56 012
Kostnader -410 627 -392 513 -407 930 -398 870 -406 724 -412 007

Nettoram -344 440 -336 501 -351 236 -342 858 -350 712 -355 995

Investeringar -629 -1 000 -800 -1 000 -1 000 -1 000
 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Övergripande 
Socialförvaltningen i Filipstads kommun ska på 
kommunfullmäktiges uppdrag via socialnämnden bedriva 
en utvecklande, effektiv och serviceinriktad verksamhet. 
Vi tillgodoser invånarnas behov av kommunal hälso- och 
sjukvård, omvårdnad, omsorg, rehabilitering, 
dagverksamhet, bostadsanpassning, stöd och service 
enligt gällande lagar, förordningar och riktlinjer. Vi beaktar 
jämställdhets-, genus- och mångfaldsperspektiv* i all 
verksamhet inom socialförvaltningen. Socialnämnden 
verkar för goda arbetsvillkor för sin personal så att de kan 
utföra ett bra arbete.  Verksamheterna svarar för 
utveckling, uppföljning, utvärdering samt leds och styrs 
enligt uppsatta mål och ekonomiska ramar. 
 
Förvaltningsledning 
Förvaltningsledningen har uppdraget att utifrån 
socialnämndens beslut leda och styra hur verksamheterna 
ska utformas. Ledningen ska vidare säkerställa att 
förvaltningens verksamheter följer gällande föreskrifter och 
lagstiftning. Styrning ska ske utifrån givna ekonomiska 
ramar och följas upp. Förvaltningsledningen består av 
förvaltningschef, verksamhetschefer, förvaltningsekonom, 
nämndadministratör, samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS). 
 
Anhörigstöd 
Anhörigstödet ska underlätta för anhöriga/närstående som 
under kortare eller längre tid gör insatser för en 
närstående. Anhörigstödet är en förebyggande verksamhet 
som genom personliga lösningar ska medverka till ökad 
livskvalitet både för den som är anhörig/närstående och 
vårdar samt den som är i behov av stöd. Den 
anhörige/närstående kan genom anhörigstödet få en 
förbättrad livssituation, samtidigt som risken för ohälsa 
minskas. Anhörigstödet riktar sig till alla målgrupper.  
 
 
 
 
 

 
Myndighetsutövning vård och omsorg SoL 
(socialtjänstlagen) 
Biståndsbedömning utifrån socialtjänstlagen. Målgruppen 
är äldre och personer med funktionsnedsättning. 
Biståndsbedömning sker efter den enskildes behov, för att 
tillförsäkra en skälig levnadsnivå. Gynnande beslut delges 
via verksamhetssystemet till aktuell verkställare. Beslut 
delges den enskilde. Hjälp med eventuell överklagan 
erbjuds. 
 
Myndighetsutövning – LSS (Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade) 
Handläggning utifrån Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Målgruppen är personer som 
tillhör LSS personkrets enligt 1 § LSS. Bedömning sker 
efter den enskildes behov, för att tillförsäkra goda 
levnadsvillkor. Handläggaren har ansvar för att följa upp att 
det beviljade beslutet verkställts. Uppföljningen ska visa om 
de mål som finns dokumenterade i utredningen återfinns i 
genomförandeplanen. 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Myndighetsutövning SoL och LVM för vuxna 
Handlägger försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, 
dödsboanmälan, budgetrådgivning och skuldsanering samt 
social utredning enligt SoL och LVM för personer med 
missbruksproblematik. Verksamheten bedrivs enligt 
gällande lagstiftning och riktlinjer. Handläggaren har ansvar 
för att följa upp att det beviljade beslutet verkställts. 
Uppföljningen ska visa om de mål som finns 
dokumenterade i utredningen återfinns i 
genomförandeplanen. Barns situation ska särskilt beaktas 
och tydliggöras i all handläggning. Handläggningen ska 
följa länsöverenskommelserna och de lokala 
styrdokumenten för personer med missbruks- och 
beroendeproblematik (vuxna samt barn och unga). 
 
Myndighetsutövning SoL och LVU för barn samt familjerätt 
Verksamheten ska verka för goda uppväxtvillkor för barn 
och ungdomar i kommunen samt ge föräldrar stöd i 
föräldrarollen.  
Verksamheten utför utredningar enligt socialtjänstlagen och 
LVU (Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga), 



   
 
  

 

uppföljning av insatser i förekommande fall samt råd- och 
stödsamtal. Verksamheten handlägger även familjerättsliga 
ärenden. Handläggaren har ansvar för att följa upp att det 
beviljade beslutet verkställts. Uppföljningen ska visa om de 
mål som finns dokumenterade i utredningen återfinns i 
genomförandeplanen. Handläggningen ska följa 
länsöverenskommelsen och det lokala styrdokumentet för 
barn och unga med missbruks- och beroendeproblematik.  
 
Verkställighet SoL och LVM för vuxna 
Vuxengruppen arbetar med rådgivande och stödjande 
verksamhet samt utför drogprovtagning och 
medicinutdelning enligt delegation. Inom ramen för 
Vuxengruppen drivs kommunens eget stödboende för 
personer med missbruksproblematik. Barns situation ska 
särskilt beaktas. 
 
Verkställighet SoL och LVU för barn 
Inom verkställigheten för barn och unga finns 
familjehemssekreterare, barnhandläggare, öppenvårds-
insatser så som kontaktfamilj, kontaktperson och andra 
öppna insatser. Öppenvård barn och unga finns 
organiserade inom verkställigheten. 
Familjehemssekreterarna ansvarar över att utreda, 
handleda och utbilda familjehem. Barnahandläggarna 
ansvarar över de barn som är placerade inom ramen för 
insatserna familjehem eller HVB (institutionsvård). 
Öppenvården utför fysiska möten i hemmet som stöd till 
föräldrar samt håller viss utbildning- KOMET. 
 
Särskilda boendeformer SoL 
Särskilda boenden omfattar fem enheter som verkställer 
boendebeslut enligt SoL  
Tillhandahåller boendeplatser för de personer som är i 
behov av hemsjukvård, omvårdnad, stöd, service, omsorg 
och rehabilitering och som inte längre kan få detta 
tillgodosett i det egna hemmet. 
  
Korttidsboende 
Korttidsboende omfattar en rehab- och korttidsenhet som 
verkställer beslut enligt SoL  
Korttidsboende tillhandahåller platser för tillfälligt boende 
för personer med behov av rehabilitering, avlastning och ett 
omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses med andra 
insatser. 
 
Hemtjänst 
Hemtjänsten omfattar 6 distrikt som verkställer beslut enligt 
SoL Verksamheten ska underlätta för äldre och personer 
med funktionsnedsättning, att i sin hemmiljö klara sin 
vardag på ett självständigt, aktivt och tryggt sätt. 
Nattpatrull, som utför hemtjänst nattetid, är organiserad 
under rehab- och korttidsenheten. 
 
Hemsjukvård 
Verksamheten omfattar hälso- och sjukvård och 
omvårdnad. Verksamheten ska underlätta för äldre och 
personer med funktionsnedsättning att i sin hemmiljö klara 
sin vardag på ett självständigt, aktivt och tryggt sätt.  
Kommunrehabilitering 

Kommunrehab omfattar arbetsterapi, 
sjukgymnastik/fysioterapi, dagverksamhet, sinnesträning, 
hjälpmedelsverksamhet och bostadsanpassning.  
Kommunrehab är en verksamhet som bildar grund för en 
välfungerande helhet, där all personal inom hemtjänst, 
hemsjukvård, funktionsstöd och särskilda boendeformer är 
delaktiga i rehabiliteringsarbetet och arbetar utifrån ett 
rehabiliteringsinriktat förhållningssätt. 
Kommunrehab bedriver en rehabilitering som leder till att 
personer med aktivitets- och/eller funktionsnedsättning 
uppnår optimal aktivitets- och funktionsförmåga och kan 
klara sin vardag på ett självständigt, aktivt och tryggt sätt.  
 
Funktionsstöd 
Funktionsstöd verkställer samtliga kommunala insatser 
inom LSS samt insatsen kontaktperson enligt SoL.  
Verksamheten ska arbeta för att personer med 
funktionsnedsättning, som bedöms omfattas av någon av 
LSS-lagens tre personkretsar, ska ges individinriktade 
stöd- och serviceinsatser för att främja rätten till jämlikhet, 
trygghet och delaktighet i samhället. 
 
Socialpsykiatri 
Verksamheten ska arbeta för att människor med psykisk 
sjukdom och/eller psykiska funktionsnedsättningar ges 
samordnade individuella stöd- och serviceinsatser för att 
främja rätten till jämlikhet, jämställdhet och delaktighet i 
samhället.  
 
Övergripande strategi 
För att utföra uppdraget ska vi se till att ha: 
- En organisation med tydliga ansvarsområden på alla 

nivåer, beskrivna via ansvars- och befogenhets-
beskrivningar. Medarbetarsamtal ska genomföras 
individuellt. 

- En målstyrd organisation med visioner, tydliga 
långsiktiga och årsvisa mål, resultatkrav på alla nivåer 
och genomarbetade kvalitets- och effektmål samt 
åtgärdsplaner, för att nå målen. 

- En målstyrd fortbildning, innefattande jämställdhets-, 
genus- och mångfaldsperspektiv*. 

- Ändamålsenliga lokaler. 
- Ändamålsenliga ekonomiska och administrativa system 

samt rutiner. 
- Arbetsmetoder och hjälpmedel ska tillhandahållas och 

användas i enlighet med vetenskap, beprövad 
erfarenhet och modern utveckling. 

- Verksamheter som präglas av rättssäkerhet, kompetent 
och kvalitetsinriktad personal, bra 
bemötande/inlevelseförmåga och god service. 

- Metoder för att bli en konkurrenskraftig och attraktiv 
arbetsgivare. 

- En garanti för att studerande på vård- och 
omsorgsprogrammet efter årskurs två ska erbjudas 
semestervikariat under förutsättning av godkända 
studier. 

- En strategi för att sänka sjukfrånvaron. 
- Verksamheten ska arbeta med ett rehabiliterande 

förhållningssätt, vilket innebär att se och ta tillvara på 



   
 
  

 

brukares egna resurser och möjligheter. Det är viktigt 
att som personal ha ett stödjande förhållningssätt och 
uppmuntra individen till egen problemlösning och eget 
handlande. 

- Att minska antalet visstidsanställda och timanställda 
till förmån för tillsvidareanställningar.  Inom vård och 
omsorg och funktionsstöd ska heltid vara normen för 
anställning. Detta kommer att främja kontinuitet i 
verksamheten och ge fasta arbetstillfällen.  
Sammantaget ger detta bättre förutsättningar för 
bosättning i kommunen. 
 
*mångfald innebär att värdesätta mångfalden 
avseende bland annat kön, könsidentitet, ålder, 
etnisk tillhörighet, trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuella läggning och 
socioekonomisk bakgrund samt visa respekt för 
den enskilda individen. 

 
 
Pågående projekt/processer 
- Inköp av nytt verksamhetssystem för handläggning och 

dokumentation i samtliga verksamheter. 
- Översyn av förvaltningens samtliga boendeformer 
- Heltidsresan - vård och omsorg.  
- Experio WorkLab – Eu projekt, sjukskrivning. 
- Äldreomsorgslyftet 
- Samverkan mellan elevhälsan och IFO 
 
Organisation 
Se antagen verksamhetsplan. 
 
 
Mål 
 
Utmaningarna inom Nya Perspektiv har utvecklats mot ett 
livscykelperspektiv med fokus på goda levnadsvanor och 
psykisk hälsa.  
 

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. 
 

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. 

 
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.  

 
 

4.   Äldrelivet 
      Filipstads kommun ska i samverkan med andra 

huvudmän skapa förutsättningar för en trygg, frisk 
ålderdom för äldre samt ett värdigt slut. 

 
5.   Strategi för funktionsrätt 

Kommunfullmäktige antog 2020 en ny handikappolitisk 
plan som numer heter Strategi för funktionsrätt 2019–
2022. För att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhället för personer med 
funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som 
grund 

 
 

Verksamhetsförändringar 
 
tkr 
Ramförslag för 2021 -336 501
Löneutrymme 2021 -6 357
Prisutveckling 0

Åtgärder

IFO BoU -3 000

Budgetförslag -345 858
Förändring mellan ramförslag och budgetförslag -3 000

Beslut KS §73/2020 2020-06-11 -342 858
 

 
Socialnämndens ordförande 
Förvaltningen föreslår oförändrad budgetram. 
 
Förvaltningsledning 
Förvaltningen föreslår oförändrad budgetram. 
 
Individ – och familjeomsorgen (IFO) 
Våld i nära relation 
Den samorganisering som förvaltningen genomfört av 
insatser kopplat till våld i nära relation ger ekonomiskt 
positiva effekter. Förvaltningen föreslår oförändrad 
budgetram. 
 
Barn och unga 
Det är fortfarande ett stort antal barn placerade, många av 
dessa är så kallade uppväxtplaceringar. Under året har nya 
placeringar tillkommit och då bland annat på HVB vilket 
innebär en ökad kostnad. HVB-placeringar verkställs som 
regel under en kortare period. Budgetbehovet inför 2021 
bygger på idag känt antal placeringar samt en bedömning 
av placeringslängd för varje idag verkställd placering. 
Förvaltningen har gjort en bedömning gällande nästa års 
behov kontra känt behov idag. Bedömningen är att 
förvaltningen ser ett ökat behov av budgetram för 
placeringar av barn och unga. Förvaltningen föreslår ökad 
budgetram – 3 000 tkr. 



   
 
  

 

Placeringar vuxna 
Förvaltningen ser att ett förändrat arbete runt personer med 
missbruksproblematik ger effekt. Verksamheten redovisar i 
prognos ett underskott för 2020 men de placeringar som 
verkställs idag är bättre planerade. Det finns också ett 
påbörjat och utökat samarbete med den lokala 
vårdcentralen. Förvaltningen har arbetat fram förslag på 
boendeprocess som delges socialnämnden vid 
sammanträdet i september. Utifrån det arbete som utförts 
och det som pågår föreslår förvaltningen en oförändrad 
budgetram. 
Försörjningsstöd 
Antalet aktuella hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd är 
fortsatt högt. Dock ökar inte antalet aktuella hushåll. Det är 
fler hushåll som avslutas än som aktualiseras. 
Socialförvaltningen, AIE och BUN arbetar vidare för att få 
fler människor ut i egen försörjning. Samverkansarbetet är 
formaliserat med tydliga mål och framtagen statistik. 
Arbetet ingår i det kommunövergripande hälsoarbetet. 
Trots att riksnormen räknas upp varje år bedömer 
förvaltningen att det arbete som pågår ger effekt. Under 
2020 kommer förvaltningen att få ett negativt resultat 
kontra budget. Trots det så föreslår förvaltningen 
oförändrad budgetram inför kommande år. Förvaltningen 
ser att om inte Covid-19 upptagit stora delar av året hade 
fler insatser kunnat genomföras inom ramen för det 
uppstartade hälsoarbetet. Det finns således goda 
möjligheter att hantera kostnaden för ekonomiskt bistånd 
inom föreslagen ram. Förvaltningen föreslår oförändrad 
budgetram. 
 
Vård och omsorg 
Under 2019 minskades antalet ärenden inom hemtjänst 
och budgeten korrigerades därefter. Under stora delar av 
2020 har verksamheten påverkats av Covid 19. Det är 
svårt att bedöma hur utvecklingen kommer att se ut inför 
2021. I dagsläget ser förvaltningen inga kommande 
volymförändringar utan snarare behov av viss justering av 
medel mellan de olika verksamhetsområdena. 
Förvaltningen föreslår oförändrad budgetram. 
 
Kommunrehab   
De senaste tre åren har inköp av hjälpmedel medfört 
underskott. Ett ökat antal äldre och ett ökat antal svårt 
sjuka personer som bor i ordinärt boende ökar behovet av 
både kostsamma och enklare hjälpmedel. Förvaltningen 
föreslår oförändrad budgetram. 
 
Rehab- och korttidsenheten 
Antalet platser är idag 14 och beläggningen varierar över 
tid. Förvaltningen föreslår oförändrad budgetram. 
 
Hemsjukvård  
Stora svårigheter att rekrytera semestervikarier under 2020 
har resulterat i höga personalkostnader på grund extra 
ersättningar till ordinarie personal och kostnader för 
bemanningsföretag. Nästa års bemanningssituation är 
mycket osäker och därför svår att bedöma. Förvaltningen 
föreslår oförändrad budgetram. 
 
 

Funktionsstöd 
Förvaltningen kommer att få ökad kostnad för två nya 
privata assistansteam (de 20 första timmarna). 
Förvaltningen bedömer dock att förändringen kan hanteras 
inom ram. Förvaltningen föreslår oförändrad budgetram. 
 
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  

IBIC Individens behov i centrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
  

 

Verksamhetsmått/Nyckeltal 
 

Verksamhetsmått Utfall Utfall Budget Budget
2018 2019 2020 2021

Individ- och familje-
omsorgen (IFO)
Försörjningsstöd 10 808 10 808 5 182
Placeringar vuxna 9 563 7 007 4 300
Barn och unga 26 928 31 770 23 041

Vård och omsorg
Hemtjänst
Genomsnittlig 36,0% 38,0% 36,0%
kringtid
Antal bemanningstimmar

244 109 221 829 236 104

Särskilda boenden
exkl serviceboende
Antal platser 131 131 131
Serviceboende
Antal platser 6 5 5
Trygghetsboende 
Ugglan
Antal platser 10 16

Rehab- och korttidsenh
(exkl specialist-
personal)
Antal platser 12,6 12,6 14,0
Antal vårddygn 4 621 4 598 5 110
Kostnad/plats/år i kr 552 222 661 833 536 353
Kostnad/vårddygn i kr 1 506 1 814 1 469

 

Verksamhetsmått Utfall Utfall Budget Budget
2018 2019 2020 2021

Funktionsstöd
Personlig ass LASS/FK
Antal personer 17 18 18
Personlig ass kommunal
Antal personer 5 5 5
Gruppboende
Vuxna
Antal platser 21 23 23
Kostnad/plats i kr 863 428 840 172 852 221
Daglig verksamhet
Antal personer 59 56 56
Kostnad/plats 95 052 95 052 95 052

Socialpsykiatri
Paradisgården
Boende psykiatri
Antal platser 13 12 11
varav
Särskilt boende 10 9 10
Växelvård 3 3 1
Kostnad/plats i kr 368 802 421 189 459 787
Kostnad/dygn i kr 1 010 1 154 1 260     
Nyckeltal för 2021 är under bearbetning 
 
 
Investeringar   
 
Budgetbehovet för investeringar 2021 beräknas till 1 000 
tkr.  
 
 
Budgetberedningens beslut 
 
 
 
Nämndens förslag och beslut 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad 

Socialnämnden 2020-10-12 

§         Dnr 2020/77 

Prioriterat mål gällande LSS-bostäder 

Filipstads kommun har ett angivet prioriterat mål att analysera det 
framtida behovet av boendeplatser inom LSS. Det råder idag stor 
osäkerhet om hur förslagen i den slutförda statliga utredningen (SOU 
2018:88) kommer att landa hos statsmakten. Förslag på ny lagstiftning är 
ute på remiss men det är fortfarande svårt att bedöma hur det slutliga 
lagförslaget kommer att se ut. 

I utredningen finns förslag på nya insatser i LSS som underlättar för den 
enskilde att bo i ett ordinärt boende i stället för i gruppbostad, vilket är 
direkt avgörande för resultatet i analysen.  
Socialförvaltningen har i uppdrag att ta fram en boendeplan för att kunna 
analysera det framtida behovet av boendeplatser inom SoL och LSS 
vilket gör att ovanstående prioriterade mål kommer att inrymmas där. 

Bilaga:  
Tjänsteskrivelse 
Checklista 

Socialnämnden föreslås besluta  
att   tillfälligt ta bort det prioriterade målet att analysera det framtida 

 behovet av LSS-boenden i Filipstad i avvaktan på beslut om ändring 
 av LSS-lagen 



Socialförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1 (1) 

Datum
2020-09-15 

Diarienummer 
2020/77 

Prioriterat mål gällande analys LSS-boenden 

Förslag till beslut 
att   tillfälligt ta bort det prioriterade målet att analysera det framtida behovet 
        av LSS-boenden i Filipstad i avvaktan på beslut om ändring av LSS- 
        lagen. 

Ärendet 
Filipstads kommun har ett angivet prioriterat mål att analysera det framtida 
behovet av boendeplatser inom LSS. Det råder idag stor osäkerhet om hur 
förslagen i den slutförda statliga utredningen (SOU 2018:88) kommer att 
landa hos statsmakten. Förslag på ny lagstiftning är ute på remiss men det är 
fortfarande svårt att bedöma hur det slutliga lagförslaget kommer att se ut. 

I utredningen finns förslag på nya insatser i LSS som underlättar för den 
enskilde att bo i ett ordinärt boende i stället för i gruppbostad, vilket är direkt 
avgörande för resultatet i analysen.  
Socialförvaltningen har i uppdrag att ta fram en boendeplan för att kunna 
analysera det framtida behovet av boendeplatser inom SoL och LSS vilket 
gör att ovanstående prioriterade mål kommer att inrymmas där. 

Åsa Andersson Katarina Hammargren 
Förvaltningschef Verksamhetschef  

Beslutet ska skickas till 
Verksamhetschef Funktionsstöd 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad 

Socialnämnden 2020-10-12 

§         Dnr 2020/76 

Antal platser på Älvkullen 

Idag finns 82 boendeplatser på Älvkullen. När nya demensboendet 
Fridensborg står klart flyttas 40 av Älvkullens platser över till 
Fridensborg. Tre av Älvkullens nuvarande avdelningar blir kvar. Det är 
avdelningarna Kullen, Gläntan och Backen. Tillsammans inrymmer de 40 
platser. Förvaltningen föreslår att Älvkullen ska bestå av 40 platser och 
inte 42 som var tanken innan. En minskning av 2 platser bedöms inte 
innebära någon konsekvens som det ser ut idag. Boendebeslut 
verkställs inom den av lagen stipulerade tiden. Parallellt med arbetet på 
Älvkullen och Fridensborg håller en boendeplan på att tas fram. Planen 
ska visa på det framtida behovet av boendeplatser i kommunen. 

Bilaga:  
Tjänsteskrivelse 
Checklista 

Socialnämnden föreslås besluta 
att   Älvkullen ska bestå av 40 boendeplatser från årsskiftet eller från det 
att uppstarten av Fridensborg är verkställd. 



Socialförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1 (1) 

Datum
2020-09-30 

Diarienummer 
2020/76 

Antal platser på Älvkullen 

Förslag till beslut 
att   Älvkullen ska bestå av 40 boendeplatser från årsskiftet eller från det att 
uppstarten av Fridensborg är verkställd. 

Ärendet 
Idag finns 82 boendeplatser på Älvkullen. När nya demensboendet Fridensborg 
står klart flyttas 40 av Älvkullens platser över till Fridensborg. Tre av 
Älvkullens nuvarande avdelningar blir kvar. Det är avdelningarna Kullen, 
Gläntan och Backen. Tillsammans inrymmer de 40 platser. Förvaltningen 
föreslår att Älvkullen ska bestå av 40 platser och inte 42 som var tanken innan. 
En minskning av 2 platser bedöms inte innebära någon konsekvens som det ser 
ut idag. Boendebeslut verkställs inom den av lagen stipulerade tiden. Parallellt 
med arbetet på Älvkullen och Fridensborg håller en boendeplan på att tas fram. 
Planen ska visa på det framtida behovet av boendeplatser i kommunen. 

Åsa Andersson 
Förvaltningschef 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad 

Socialnämnden 2020-10-12 

§         Dnr 2020/79 

Samverkansprocess mellan elevhälsan och IFO (barn -och 
unga)  

Det finns ett uppdrag att utreda möjlig samverkan mellan 
socialförvaltningens IFO-verksamhet samt elevhälsoverksamheten inom 
barn- och utbildningsförvaltningen (BUN).  
Bakgrunden till uppdraget är bland annat den höga ohälsan hos barn och 
familjer i kommunen samt höga kostnader för placeringar av barn och 
unga. Uppdraget är kopplat till mål 2025 och utvecklingen av 
folkhälsoarbetet. En utveckling av folkhälsoarbetet innebär ett 
tvärsektoriellt arbete över förvaltningsgränserna. Folkhälsofrågor är inte 
längre en enda förvaltning eller nämnds ansvar. Idag byggs strukturer 
som är gränsöverskridande och som möjliggör samverkansarbete utan 
stora organisatoriska förändringar.  
Mål 2025 innebär att kostnaden för barnplaceringar och ekonomiskt 
bistånd ska halveras. För att nå dit måste en rad olika åtgärder 
genomföras. Några av de åtgärder som föreslås innebär en utvecklad 
och formaliserad samverkan mellan elevhälsan och IFO samt en 
utökning av tjänster inom BUN och IFO. 

Bilaga:  
Tjänsteskrivelse 
Checklista 

Socialnämnden föreslås besluta 
att   två tjänster motsvarande familjebehandlare inrättas inom 
socialförvaltningens IFO-verksamhet från och med 2021-01-01 under 
förutsättning att medel tillförs nämndens ram samt 
att   framtagen styrprocess införlivas. 



Socialförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1 (6) 

Datum
2020-10-06 

Diarienummer 
2020/79 

Samverkansprocess mellan elevhälsan och IFO (barn -
och unga)  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
att   tjänsten som socialpedagog inrättas från och med 2021-01-01 under 
förutsättning att medel tillförs nämndens ram samt 
att   framtagen styrprocess införlivas. 

Socialnämnden föreslås besluta 
att   två tjänster motsvarande familjebehandlare inrättas inom 
socialförvaltningens IFO-verksamhet från och med 2021-01-01 under 
förutsättning att medel tillförs nämndens ram samt 
att   framtagen styrprocess införlivas. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden sammantaget tillförs 2 
miljoner kronor för att finansiera utvecklingsarbetet inom elevhälsan och IFO-
verksamheten från och med 2021. 

Ärendet 
Det finns ett uppdrag att utreda möjlig samverkan mellan socialförvaltningens 
IFO-verksamhet samt elevhälsoverksamheten inom barn- och 
utbildningsförvaltningen (BUN).  
Bakgrunden till uppdraget är bland annat den höga ohälsan hos barn och 
familjer i kommunen samt höga kostnader för placeringar av barn och unga. 
Uppdraget är kopplat till mål 2025 och utvecklingen av folkhälsoarbetet. En 
utveckling av folkhälsoarbetet innebär ett tvärsektoriellt arbete över 
förvaltningsgränserna. Folkhälsofrågor är inte längre en enda förvaltning eller 
nämnds ansvar. Idag byggs strukturer som är gränsöverskridande och som 
möjliggör samverkansarbete utan stora organisatoriska förändringar.  
Mål 2025 innebär att kostnaden för barnplaceringar och ekonomiskt bistånd 
ska halveras. För att nå dit måste en rad olika åtgärder genomföras. Några av 
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de åtgärder som föreslås innebär en utvecklad och formaliserad samverkan 
mellan elevhälsan och IFO samt en utökning av tjänster inom BUN och IFO. 
Innan förslag på gemensamt samverkansarbete redovisas ges en kort 
beskrivning av respektive verksamhet. 

Elevhälsan 
Elevhälsans verksamhet består av följande: 

* Tidigare fanns två familjebehandlare inom BUN med placering på
familjecentralen. En av tjänsterna har tidigare reducerats. Förslaget är nu att
den återbesätts tillsammans med ytterligare en motsvarande tjänst. Tjänsterna
föreslås organiseras inom socialförvaltningens öppenvårdsverksamhet.

Elevhälsan består av olika delar. Den ena delen är den del som utgörs av en 
mer traditionell elevhälsa bestående av kuratorer, specialpedagoger och 
skolsköterskor. Syftet är bland annat att se till att elever ska få lika tillgång till 
och en likvärdig utbildning där insatser präglas av ett dubbelriktat samband 
mellan hälsa och lärande. Elevhälsans verksamhet vänder sig till barn från 
skolålder och uppåt. Innan dess är barnhälsovården ansvarig. Elevhälsan finns 
lokaliserad i olika omfattning på Spångbergsgymnasiet, Ferlinskolan, 

Tjänst Antal Innehåll Förslag 

Specialpedagog 3,6 Ansvar för utvecklingsarbete, uppföljning, 
utvärdering och åtgärdsprogram. Kvalificerad 
samtalspartner, handledare eller rådgivare under 
såväl längre som kortare perioder. 

Kurator 4 Arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande 
på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå.  
Ingår i ett elevhälsoteam tillsammans med 
rektorer, specialpedagog samt skolkuratorer. 

Skolsköterska 4 Arbetar hälsofrämjande med förebyggande 
hälsoarbete. Tillför medicinsk kunskap och 
utför arbetsuppgifter som vaccinationer, 
hälsoundersökningar, journalföring samt gör 
bedömningar och håller hälsosamtal. Ingår i ett 
elevhälsoteam tillsammans med rektorer, 
specialpedagog samt skolkuratorer. 

Familjebehandlare 1 * Familjebehandling, ungdomsmottagning och 
öppna förskolan. Finns på familjecentralen. 

Familjecoach 1 Föräldrastöd och föräldrautbildning. Finns på 
familjecentralen. 

Socialpedagog 1 Förstärkta hembesök (Rinkebymodellen). 
Statligt finansierad till 2020-12-31. Finns på 
familjecentralen. 

Att tjänsten 
inrättas under 
BUN med 
fortsatt 
placering på 
familjecentralen 
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Stålvallaskolan, Åsenskolan, Strandvägsskolan, Nykroppa skola, Brattfors 
skola och Nordmarks skola. Persbergs friskola köper tjänst från elevhälsan.  
 
Elevhälsan arbetar idag med att utveckla sin verksamhet internt för att arbeta 
på ett mer mobilt och flexibelt sätt för att säkerställa att ingen skola blir utan 
resurs eller att resurser inte finns där behoven finns.  
 
Den andra delen av elevhälsan är den del som idag återfinns inom ramen för 
familjecentralens verksamhet. Kommunen har ett avtal om familjecentral 
tillsammans med Region Värmland. Elevhälsans del av familjecentralen består 
av familjebehandlare, socialpedagog och familjecoach. Verksamheten vänder 
sig främst till de yngre barnen. Socialpedagogen är idag finansierad av statliga 
medel som tar slut vid årsskiftet. Socialpedagogens uppdrag är att arbeta med 
förstärkta hembesök hos nyblivna föräldrar enligt den sk Rinkebymodellen. 
 
Elevhälsan leds idag av en elevhälsochef (vakant, tillsättning pågår). 
Elevhälsochefens uppdrag kommer även att omfatta samordnaransvaret över 
det kommunala ANDT-uppdraget (alkohol, narkotika, doping och tobak). 
 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
IFO består av flera olika verksamheter. Idag är IFO uppdelat i en del som 
vänder sig till vuxna och en del som vänder sig till barn. Arbete pågår att ställa 
om IFO till en mer processtyrd verksamhet med uppdelning i 
myndighetsutövning och verkställare. Här nedan redovisas hur tjänsterna är 
fördelade inom den del som idag arbetar med barn och unga: 

 

Tjänst Antal Innehåll Förslag 

Öppenvård barn 
(öppenvården för 
vuxna har från 
årsskiftet 7 tjänster) 

1 Praktiska sysslor 
hemma hos 
familjer i syfte att 
stötta föräldrar 

Utökas med 2 
familjebehandlare 
inom IFO:s 
öppenvård 

Utredare/mottag 7 Anmälningar 
Utredningar 
Yttranden 

 

Insats 4 Barnsekreterare 
(placerar och 
följer upp) 
Uppdrag 

 

Familjehemssekreterare 2 Anställer, 
utbildar, följer 
upp och handleder 
familjehem 

 

Familjerätt 1,5 Vårdnad, boende 
och umgänge 
Faderskap 
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Kostnaderna för barnplaceringar har ökat avsevärt från år till år och en av 
orsakerna är psykisk ohälsa, missbruk och olika former av bristande 
föräldraförmåga. Antalet placeringar över tid redovisas nedan: 
 

 
 
Verksamheten arbetar idag mer fokuserat på mål runt den enskilde och/eller 
familjen. Målbilder sätts tidigt och ska sen vara vägledande genom ärendets 
gång. Föräldrar ska ges förutsättningen att klara en vardag i hemmet för att 
placeringar ska kunna undvikas samt att genomförda placeringar ska 
verkställas under kortare tid. Det finns en vinst i att kunna jobba samlat med en 
familj för att undvika parallella processer och motverkande åtgärder.  
 
 
Ny organisation för samverkan mellan elevhälsan och IFO 
 

Under utredningens gång har olika frågeställningar belysts, bland annat 
följande: 

Ger en samorganisering av elevhälsan och IFO bättre förutsättningar för 
samverkan och ökad psykisk hälsa hos våra barn och familjer i 
kommunen? Krävs en samorganisering för att nå målet om halverade 
placeringskostnader till 2025? 

Kommentar: Initialt i utredningen fanns en fundering på att föreslå en överflytt 
av hela elevhälsan till öppenvårdsverksamheten inom IFO. Den tanken 
släpptes ganska snabbt eftersom elevhälsa är något som styrs av skollagen. Det 
är ett helt annat uppdrag än det uppdrag som socialtjänsten har. En annan tanke 
fanns att flytta elevhälsans öppna insatser (familjebehandlare, familjecoach 
och socialpedagog) till IFO:s öppenvård. En sådan lösning ger inte den effekt 
som samverkansuppdraget är tänkt att leda till eftersom tjänsterna främst är 
riktade mot de yngre barnen och deras familjer. Det arbetet måste fortsätta då 
det är en viktig del i ett förebyggande arbete. Det barnhälsoteam som idag 
finns i samverkansform mellan kommunen och regionen är också kopplat till 
familjecentralen och det finns redan idag samordningsvinster genom den 
organisation som finns. Del av tjänsterna ingår också i samverkansavtalet med 
familjecentralen i form av ungdomsmottagning och del av öppna förskolan.  

Det finns också ett upplevt motstånd mot att ta emot insatser från 
socialtjänsten. Socialtjänsten ska arbeta för en ökad tillgänglighet och 
öppenhet, men det tar tid att ändra människors sätt att se på socialtjänsten. 
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Risken är att familjer tappas på vägen. Idag når familjecentralens verksamhet i 
stort sett alla familjer i kommunen och det är viktigt att det får fortsätta att vara 
så. Familjecentralen tillsammans med barnhälsoteamet tillgodoser främst 
förebyggande insatser för familjer med yngre barn. 

En samorganisering är inte det som per automatik kommer att lösa de 
utmaningar som finns. Det är istället ett tydligt uppdrag och en tydlig struktur 
för samverkan mellan berörda verksamheter som krävs. En fungerande 
samverkan kräver som regel en tydlig ledning och styrning. Arbetet behöver 
också ha tydligt satta gemensamma mål som också måste följas upp. Insatser 
som visar sig inte ge effekt måste förändras. Det bedöms idag möjligt att 
utveckla samverkansarbetet trots olika nämndtillhörighet. För att utöka och 
hitta nya former för samverkan föreslås respektive IFO-chef och 
elevhälsochefen få i uppdrag att utforma gemensamma processer för 
samverkan.  

Ledning och styrning med samverkan som fokus trots olika nämnder och 
förvaltningar ska säkerställas genom att en tydlig styrprocess införs 
(motsvarande den som idag finns mellan IFO-BUN-AIE-VUX). Båda dessa 
styrprocesser återfinns inom ramen för det kommunövergripande 
folkhälsoarbetet. Styrprocessen utformas enligt följande: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vad saknas? 

Den öppenvård som idag finns inom IFO saknar resurser för att till fullo 
möjliggöra ett förbättrat öppenvårdsarbete runt barn och unga. Öppenvården 
för vuxna är mer omfattande. 

IFO behöver en större ”verktygslåda” för att kunna motverka placeringar samt 
snabbare kunna avsluta placeringar. IFO:s verksamhet vänder sig till alla barn 
oavsett ålder. Inom elevhälsan och familjecentralen finns resurser främst för de 
lite yngre barnen och deras föräldrar. IFO:s öppenvård fokuserar mer på de lite 
äldre barnen. Verksamheterna blir då ett viktigt komplement till varandra.  

Det är inte möjligt att minska kostnaderna för placeringar och öka hälsan hos 
våra barn och unga utan en ökning av resurser. IFO har analyserat alla 
placeringar och vidtagit åtgärder där det är möjligt och utan ökade resurser 
kommer inte verksamheten längre. 

STYRGRUPP 
Förvaltningschef BuF 
Förvaltningschef soc 
 
Mål, uppdrag och 
uppföljning 

ARBETSGRUPP 
IFO-chefer 
Elevhälsochef 
 
Verkställer uppdrag från 
styrgruppen  

PRESIDIESAMVERKAN 
SOC och BUN 

FC-grupp 

KOMMUNSTYRELSEN 
Rapport 
Övergripande beslut 

SOCIALNÄMNDEN 
Nämndspecifikt beslut 

BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Nämndspecifikt beslut 
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Sammanfattning 
För att nå målet om halverade placeringskostnader till 2025 samt vara en del av 
det kommunövergripande folkhälsoarbetet föreslås: 

• En utökad samverkan mellan elevhälsan och IFO utvecklas utan 
samorganisation. IFO-chefer och elevhälsochef får i uppdrag att arbeta 
fram processer som stärker samverkan och som leder till att barn och 
familjer får bättre förutsättningar. 

• Tjänsten som socialpedagog inrättas under BUN 

• Två tjänster som familjebehandlare inrättas inom IFO 

• Framtagen styrprocess införlivas 
 
Clas Hultgren   Sten-Åke Eriksson 
Kommunchef/förvaltningschef  Tf förvaltningschef 
 
Åsa Andersson 
Förvaltningschef 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad 

Socialnämnden 2020-10-12 

§         Dnr 2020/4 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänst-lagen (SoL) samt 9 § lagen om stöd och service för 
vissa funktionshindrade (LSS), för 3:e kvartalet 2020 

Kommunerna har från 1 januari 2010 skyldighet att till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum 
gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten 
om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för 
avbrottet. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla 
verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS. 

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

För tredje kvartalet 2020 har socialförvaltningen inga beslut som 
rapporterats till IVO.  

Rapport sker till nämnden varje kvartal samt även till revisorer. 

Socialnämnden föreslås besluta 

att   ta del av rapporten och lägga den till handlingarna 

    Utdragsbestyrkande 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum          Blad 

Socialnämnden 2020-10-12 

§  Dnr 2020/1 

Statistik Socialförvaltningen  
Verksamhetsstatistik avseende juli-september 2020 presenteras socialnämnden. 

Socialnämnden föreslås besluta 

att   godkänna informationen 

   Utdragsbestyrkande 



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 7 476 8 853 8 697 7 617 8 380
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) 330 334 327 313 286 282 273 271 285
Totalt timmar per/år/månad 2) 233 897 242 784 255 298 259 265 244 110 221 829 19 513 19 263 18 812
Timmar ärende/mån 59 61 65 69 73 66 71 71 66
Kostnad per månad i tkr 6 042 6 490 6 191 5 734 6 790 6 739 6 647
Kostnad per brukare 3) 197 933 206 632 221 740 248 359 259 762 243 873 24 872 24 867 23 322

IFO
Ekonomi ärenden/mån > 25 år 316 387 4) 358 369 301 338 280 250 242
Ekonomi ärenden/mån < 25 år 82 80 56 45 48
Kostnad per ärende/mån 5 599 5 578 6 082 5 856 6 313 6 294 8 845 7 034 8 521
Antal avslag och delavslag/mån 38 30 35

Aktuella Plac BoU inst. Antal/år 18 12 11 12 15 7 9 8
Kostnad per placering/mån 244 000 322 000 411 000 554 000 792 000 293 000 179 000 179 000

Aktuella Plac. BoU Familjehem Antal/år 32 53 62 61 68 49 49 47
Kostnad per placering/mån 175 000 274 000 340 000 331 000 281 000 21 000 21 000 21 000

Beslutade Plac.Vux. Inst Antal/år 61 62 59 80 64 45 23 25 27
Kostnad per månad i tkr 914 000 305 000 452 000
- varav nya avgiftningar per månad 1 2 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.



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Socialnämnden   2020-10-12    

 
 

       §                                                                  Dnr 2020/3 
 

Sjukfrånvaro 
 
Socialförvaltningen redovisar statistik över sjukfrånvaro till och med  
augusti 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 total sjfrv korttid långtid

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

Funktionsstöd 7,85 1,12 6,73 7,52 1,60 5,92 11,86 3,90 7,96 8,95 3,67 5,28

Hälso och sjukvård 6,39 1,88 4,51 7,03 1,62 5,41 12,66 7,30 5,36 18,22 7,31 10,91

Individ och familjeomsorg 7,2 3,22 3,98 13,79 4,93 8,86 17,85 6,66 11,19 10,42 0,93 9,49

Vård och Omsorg 12,99 2,8 10,19 13,6 2,72 10,88 18,58 5,71 12,87 20,23 5,42 14,81

Summa Socialförvaltn 10,21 2,48 7,73 11,27 2,5 8,77 15,98 5,33 10,65 16,15 4,6 11,55

Månad

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

Adm Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Funktionsstöd 8,64 3,80 3,80 7,8 2,28 5,52 6,83 1,79 5,04 6,06 1,33 4,73

Hälso och sjukvård 14,59 2,91 11,68 6,22 1,37 4,85 4,4 1,64 2,76 2,47 0,51 1,96

Individ och familjeomsorg 7,24 1,67 5,57 7,28 2,3 4,98 4,55 0,36 4,19 8,28 0,79 7,49

Vård och Omsorg 20,4 5,93 14,47 12 4,32 7,68 10,17 2,88 7,29 10,73 3,32 7,41

Summa Socialförvaltn 15,44 4,49 10,95 9,66 3,5 6,16 7,93 2,16 5,77 8,16 2,28 5,88

Juli Aug

2020 2020 2020

Januari Februari Mars April

Maj Juni 

Sjukstatistik - 2020 (månadsavlönade)

2020 2020 2020 2020

2020



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Socialnämnden   2020-10-12    

 
 

       §  
 

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

- Protokoll individutskottet, 2020-09-16  
 

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

200901-200930 
 

• Delegationsbeslut, barn- och ungdom 
200901-200930 
 
 

• Delegationsbeslut enligt SoL  
200901-200930 
 
 

• Delegationsbeslut enligt LSS 
                200901-200930 
                 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Socialnämnden   2020-10-12    

 
 

       §  
 

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

1. Förvaltningsrätten i Karlstad, ekonomiskt bistånd 
2. Förvaltningsrätten i Karlstad, ekonomiskt bistånd 

 
 

 
 
2.  Övriga delgivningar 
   

1. Svar från förvaltningschef på inkommet klagomål  
 

  
 
 
 

 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   lägga delgivningarna till handlingarna  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum          Blad 

Socialnämnden 2020-10-12 

§     

Kurs- och konferensinbjudan 

Nr 

1.  

Inbjudan från 

Piku kommun 

Benämning 

Delegation, jour och 
beredskap 
(för SN ordf+presidie) 

Plats och tid 

10 november 
9.00-16.00 
Digital 

   Utdragsbestyrkande 
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