
FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  Blad 

Socialnämnden  2020-10-12     1 
__________________________________________________________________ 

Plats och tid:   Socialförvaltningen, Vikhyttegatan, kl. 09.00-11.50 
Ajournering 10.10 – 10.45 samt 10.55-11.00  

Beslutande: Jomark Polintan (S), ordförande 
Britt-Marie Wall (S) 
Christer Olsson (M)  
Torgeir Pettersen (S)  
Basheer Almuhimeed ersättare för Claes-Erik Eriksson (S) 
Lotta Jonsson (M)  
Eva Eriksson (SD) 

Övriga deltagande:  Yasmin Adam Isaaq (S) 
Helen Larsson Saikoff (S) 
Frida Olsson (M)  
Urban Pettersson (SD) 
Malin Karlsson, ekonom  
Åsa Andersson, förvaltningschef 
Marie Eriksson, sekreterare  

Justeringens plats 
och tid: Kommunkansliet, 2020-10-15 

Paragrafer: 91-101

Utses att justera:     Christer Olsson (M) 

Underskrifter:         Sekreterare    ______________ 
    Marie Eriksson 

  Ordföranden  ______________ 
 Jomark Polintan (S) 

  Justerande     ______________  
    Christer Olsson (M)  

 ANSLAG/BEVIS 
   Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ:     Socialnämnden 

Sammanträdesdatum:   2020-10-12 
Anslagsdatum:     2020-10-20  Datum för anslags nedtagande: 2020-11-11
Förvaringsplats:    Socialnämndens kansli 

Underskrift:__________________________________________________________     

Utdragsbestyrkande 
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§ 91     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. 

Socialnämnden föreslås besluta 

att   ta del av uppföljningen 

Ekonom Malin Karlsson föredrar ärendet. 

Socialnämnden beslutar 

att   ta del av uppföljningen 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 92    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. 

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 

Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 

Socialnämnden beslutar  
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 

_________ 
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§ 93     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. 

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

Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 

Socialnämnden beslutar 
att   Älvkullen ska bestå av 40 boendeplatser från årsskiftet eller från det 
att uppstarten av Fridensborg är verkställd. 
_______ 
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§ 94    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. 
Budget för placeringskostnader är i år ca 23 mkr och prognosen visar ett 
resultat på ca 29,5 mkr vilket innebär ett underskott motsvarande ca 6,5 
mkr. Utifrån genomförd analys bedömer förvaltningen att nästa års 
behov är 26 mkr då genomförda och kommande åtgärder gör att behovet 
nästa år är lägre än i år. 

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. 

Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet 
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Fort § 94    Dnr 2020/79 

Yrkande under mötet 
Christer Olsson (M) ställer sig positiv till förslaget men yrkar att de 2 
tjänsterna som familjebehandlare skall tas inom ram.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att socialnämnden har beslutat enligt förvaltningens 
förslag.  

Socialnämnden beslutar 
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. 
________ 
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§ 95                                                         Dnr 2020/4

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

Socialnämnden beslutar 

att   ta del av rapporten och lägga den till handlingarna 
 ________ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 96   Dnr 2020/1 

Statistik Socialförvaltningen  
Verksamhetsstatistik avseende juli-september 2020 presenteras socialnämnden. 

Socialnämnden föreslås besluta 

att   godkänna informationen 

Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 

Socialnämnden beslutar 

att   godkänna informationen 
________ 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 97   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 

Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 

Socialnämnden beslutar 

att  ta del av informationen 
_________ 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 98

Anmälningsärenden 

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

- Protokoll individutskottet, 2020-09-03 samt 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 

Socialnämnden beslutar 

att   med godkännande lägga redovisning av 
delegationsbeslut till handlingarna 
________ 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 99

Delgivningar 

1. Domar / beslut från förvaltningsrätt, kammarrätt, tingsrätt,
kronofogdemyndighet, länsstyrelse, IVO och socialstyrelsen
1. Förvaltningsrätten i Karlstad, ekonomiskt bistånd. Mål nr 2989-20 och

4240-20
2. Förvaltningsrätten i Karlstad, upphörande av vård av unga. Mål nr

2099-20

2. Övriga delgivningar

1. Svar från förvaltningschef på inkommet klagomål
2. Svar på yttrande gällande ansökan om licens till spel på

värdeautomater på New Asia, Filipstad.

Socialnämnden föreslås besluta  

att   lägga delgivningarna till handlingarna 

Socialnämnden beslutar 

att   lägga delgivningarna till handlingarna 
________ 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 100

Kurs- och konferensinbjudan 

Nr 

1.  

2. 

Inbjudan från 

Piku kommun 

Sjukhuskommittén 
Jehovas Vittnen 

Benämning 

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

Barn till Jehovas 
Vittnen 

Plats och tid 

10 november 
9.00-16.00 
Digital 

Digitalt 

Socialnämnden beslutar  
att  lägga inbjudningarna till handlingarna. 

   Utdragsbestyrkande 
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       § 101  
 

Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering 
 
Åsa Andersson informerar om Fridensborg och att det nu är klart. Det 
är endast lite justeringar efter slutbesiktningen.  
Visning kommer ske för personal och anhöriga samt tillsammans 
med Riksbyggen kommer öppet hus och invigning att planeras på ett 
Coronasäkert sätt.  
 
Information om ”rätten till heltid” och den schemaändring som görs 
på Älvkullen och Fridensborg.  
 
Åsa informerar om hur förvaltningen fortsatt arbetar med och vid 
Covid-19. Sedan det hävda besöksförbudet på våra särskilda 
boenden har det fungerat bra. Lite svårare på Älvkullen då det är 
stora lokaler och transporteras igenom.  
 
Vidare informerar Åsa nämnden om att bemanningsföretag gällande 
sjuksköterskor kommer att anlitas året ut.  
_______ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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