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Verksamhetsuppföljning 10 månader  
Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för 
verksamheterna efter 10 månader. Prognos för året har beräknats till 
ett underskott med – 14 770 tkr (16 021 tkr).  
 
På grund av rådande läge med Covid-19 är prognoserna mycket 
svåra att beräkna. För närvarande uppgår kostnaderna till 13 600 tkr 
(12 800 tkr), en ökning med 800 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 samt våld i nära 
relation.  
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Verksamhetsuppföljning januari – oktober 2020 

 

Förslag till beslut 

Att ta del av uppföljningen. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna 

efter 10 månader. Prognos för året har beräknats till ett underskott med                   

– 14 770 tkr (16 021 tkr). 

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

beräkna. För närvarande uppgår kostnaderna till 13 600 tkr (12 800 tkr), en 

ökning med 800 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 samt våld i nära relation. 

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 redovisades 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 

funktionshinderfrågor 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 
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bokades in i resultatet. Det visade sig dock att de hade gjort fel vilket leder till 

en förlust 2020.  

 

Färdtjänst redovisar ett prognostiserat underskott på -600 tkr (-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 -9 100 tkr (– 9 050 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 – 4 230 tkr (-4 150 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 inga nya placeringar vilket gör att prognosen på     

1 500 tkr kvarstår. Detta ger ett underskott på -800 tkr då budget är 700 tkr.  

Prognosen för placeringskostnader är 5 390 tkr (5 290 tkr), en förändring med 

100 tkr på grund av beslut om abstinensbehandlingar. Budget för placeringar 

är 4 300 tkr vilket ger ett underskott på 1 090 tkr. Prognosen bygger på kända 

placeringar. 

IFO Barn och unga redovisar ett prognostiserat underskott på -4 960 tkr             

(-4 900 tkr). Den prognostiserade kostnaden för placeringar uppgår till 29 700 

tkr (29 500 tkr). Budget är på 23 000 tkr vilket ger ett underskott på -6 700 

tkr.  

Flera placeringar i familjehem är avslutade under hösten, omplaceringar från 

HVB till familjehem pågår vilket ger en lägre kostnad. Två HVB-placeringar 

ändras till andra HVB-placeringar till en lägre kostnad. Ingen dom har 

fastställts än på de vårdnadsöverflyttsärenden som ligger hos tingsrätten. Tre 

SIS-placeringar pågår. Beräknad prognos bygger på att inga nya ärenden 

inkommer under året.  

 

Vård och omsorg redovisar ett prognostiserat överskott på 400 tkr (- 300 

tkr), en förbättring med 700 tkr. Covid-19 kostnader uppgår till ca 4 100 tkr 

(3 800 tkr.). Överskottet beror på att det inom vissa områden sattes en högre 

budget än beräknat utfall med tanken att det ska täcka kostnaderna för de nya 

enhetscheferna. Vård och omsorg är ett av de verksamhetsområden som har 

drabbas hårt Covid-19 vilket gör att överskottet skulle varit högre om 

pandemin inte utbrutit. Då smittan på nytt har ökat gör det att prognosen är 

mycket svårbedömd och den bygger därav på det som verksamheten känner 

till idag. 

 

Kommunrehab redovisar ett överskott på 580 tkr (540 tkr). Överskottet 

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

att de vakanta tjänsterna inom fysioterapin inte förväntas bli tillsatta i år.  
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I dagsläget finns 15 pågående ärenden. Gällande det omfattande barnärendet 

på 807,5 tkr som är beviljat av Socialnämnden bedöms nu kostnaden bli 500 

tkr för år 2020. 

 

Rehab- och korttidsenheten inkl. nattpatrull redovisar ett prognostiserat 

underskott med -3 800 tkr (-4 200 tkr). I prognosen ingår Covid-teamets 

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

ca 3 600 tkr (3 200 tkr). Antalet anställda i Covid-teamet har minskats men 

kan snabbt ökas vid behov.  

Beläggningen på rehab- och korttidsenheten har varit mycket låg under 

sommaren vilket medför minskade intäkter. Vårdtyngden har dock varit hög  

på grund av Covid-19 och många inom personalen varit sjuka.  

 

Hemsjukvården redovisar ett prognostiserat underskott med -3 800 tkr          

(– 3 650 tkr). Den höjda prognosen beror på att bemanningsföretag kommer 

att anlitas i november och december för att förstärka bemanningen. 

Underskottet beror främst på höga Covid-19 kostnader bland annat då inköp 

av skyddsutrustning är mer kostsamt än tidigare, att bemanningsföretag har 

anlitats under sommaren för att klara semestern samt att 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 utan är fortfarande ca 

2 800 tkr. 

 

Funktionsstöd (LSS) redovisar en ett prognostiserat överskott på 1 050 tkr 

(740 tkr), varav Covid-19 kostnader är ca 1 600 tkr (1 500 tkr). Överskottet 

beror på att ett privat assistansteam är avslutat, att två enheter har gått från 

vaken natt till sovande jour samt att vi söker familjehem. 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: Oktober 2020

Budget Redov. Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

period period budget

Socialnämndens ordförande 569 487 82 683 583 100

Förvaltningsledning 8 263 8 337 -74 9 864 10 014 -150

Färdtjänst 2 211 2 695 -484 2 638 3 238 -600

Summa 10 474 11 032 -558 12 502 13 252 -750

Individ- och familjeomsorg Vuxna 38 599 42 543 -3 944 46 349 50 579 -4 230

Individ- och familjeomsorg Barn o Unga 29 721 35 903 -6 182 35 582 40 452 -4 870

Summa 68 320 78 446 -10 126 81 931 91 031 -9 100

Handläggare SoL och LSS 3 070 2 526 544 3 675 3 125 550

Älvkullen 29 025 28 314 711 34 556 34 056 500

Nykroppa 15 223 13 849 1 374 18 198 16 498 1 700

Lesjöfors 21 456 21 022 434 25 716 25 516 200

Gullvivan och Tallhöjden 8 052 7 715 337 9 594 9 194 400

Hemtjänsten Sparbanksgruppen 11 278 13 394 -2 116 13 463 15 963 -2 500

Hemtjänsten Stora Torgetgruppen 8 352 10 040 -1 688 10 072 12 172 -2 100

Hemtjänsten Södra 13 155 12 289 866 15 555 14 605 950

Hemtjänsten Norra 13 335 13 628 -293 16 070 16 570 -500

Assistent- och bemanningscentral ABC 2 505 993 1 512 2 989 1 239 1 750

Summa 122 381 121 244 1 137 146 213 145 813 400

Kommunrehab 8 414 7 205 1 209 10 129 9 549 580

Rehab- och korttidsenheten 9 140 12 246 -3 106 10 579 14 379 -3 800

Hemsjukvård 11 784 14 835 -3 051 14 084 17 884 -3 800

Summa 29 338 34 286 -4 948 34 792 41 812 -7 020

LSS 2151 Daglig verksamhet, elevhem 18 682 19 450 -768 22 398 23 098 -700

LSS 2152 Personliga assistansärenden 8 737 8 047 690 11 142 10 742 400

LSS 2153 Gruppbostäder, fritids, korttis 11 794 10 623 1 171 14 199 13 099 1 100

LSS 2156 Stödinsatser 3 257 2 286 971 3 909 3 259 650

LSS 2157 Social psykiatri 4 257 4 608 -351 5 058 5 458 -400

Övrigt

Summa 46 727 45 014 1 713 56 706 55 656 1 050

Summa socialförvaltningen 280 879 293 035 -12 156 336 501 351 271

Diff mot budget -14 770



Covidkostnader

Period: Oktober 2020

Avvikelse Varav Covid- Varav Covid- Varav Covid- Sjuklön Sjuklön Avvikelse 

kostnader intäkter (sjuklön) löner t.o.m juli Covid ej Covid  ex Covid

april-okt april-okt april-okt

Socialnämndens ordförande 100 0 0 0 0 0 82

Förvaltningsledning 10 164 1 530 0 1 312 0 4 144

Färdtjänst 3 838 0 0 0 0 0 -484

Summa 14 002 1 530 0 1 312 0 4 -340

Individ- och familjeomsorg Vuxna 54 809 160 -85 0 42 45 -3 869

Individ- och familjeomsorg Barn o Unga 45 322 13 -105 0 9 125 -6 274

Summa 100 131 173 -190 0 51 170 -10 143

Handläggare SoL och LSS 2 575 0 -21 0 0 35 523

Älvkullen 33 556 1 181 -431 0 315 156 1 461

Nykroppa 14 798 952 -245 158 104 126 1 923

Lesjöfors 25 316 867 -244 158 131 131 899

Gullvivan och Tallhöjden 8 794 536 -182 158 107 95 533

Hemtjänsten Sparbanksgruppen 18 463 750 -349 142 204 141 -1 857

Hemtjänsten Stora Torgetgruppen 14 272 525 -208 0 172 68 -1 371

Hemtjänsten Södra 13 655 1 098 -260 163 181 113 1 541

Hemtjänsten Norra 17 070 485 -298 0 145 177 -106

Assistent- och bemanningscentral ABC -511 52 -106 0 37 48 1 458

Summa 145 413 6 446 -2 323 779 1 396 1 055 4 481

Kommunrehab 8 969 140 -125 0 100 9 1 224

Rehab- och korttidsenheten 18 179 3 766 -188 152 131 72 320

Hemsjukvård 21 684 3 033 -226 192 138 60 -436

Summa 48 832 6 939 -539 344 369 141 1 108

LSS 2151 Daglig verksamhet, elevhem 23 798 957 -269 160 164 123 -240

LSS 2152 Personliga assistansärenden 10 342 768 -169 158 115 82 1 131

LSS 2153 Gruppbostäder, fritids, korttis 11 999 327 -71 158 37 39 1 269

LSS 2156 Stödinsatser 2 609 0 0 0 0 0 971

LSS 2157 Social psykiatri 5 858 84 -29 0 18 13 -296

Övrigt

Summa 54 606 2 136 -538 476 334 257 2 835

Summa socialförvaltningen 17 224 -3 611 2 911 2 150 1 662 -1 454

Diff mot budget -14 770



Uppföljning: SOCIALNÄMNDEN Ansvar. 20000

Period: Oktober 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2019 mot budget

Socialnämnden (10400) 511 463 48 613 151 559 54

Pensionärsråd (10410) 30 7 23 35 29 7 28

Rådet för funktionshinderfrågor (10430) 28 17 11 34 17 17 17

 Summa SOCIALNÄMNDEN 569 487 82 683 196 583

Diff mot budget 100

Kommentarer:

Socialnämnden redovisar en avvikelse på 82 tkr på grund av lägre arvoden än budgeterat. 

Prognosen efter tio 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: Oktober 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Gemensam administration  (50000) 7 891 7 963 -72 9 422 1 458 9 572 -150

Färdtjänst (53000) 2 211 2 695 -484 2 638 -57 3 238 -600

Verksamhetsbidrag (53540) 372 109 263 442 333 116 326

Kvinno- och brottsofferjouren (57110) 0 265 -265 0 -265 326

Summa förvaltningsledning 10 474 11 032 -558 12 502 1 469 13 252

Diff mot budget -750

Kommentarer:

Ansvaret redovisar ett prognostiserat underskott på -750 tkr på grund av 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: Oktober 2020 Ansvar 211

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration, IFO (55110) 8 978 8 986 -8 10 781 1 795 10 790 -9

HVB Vuxna enl SoL (55210) 3 608 3 880 -272 4 300 420 5 390 -1 090

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

Öppen missbr.vård SoL Vux (55810) 651 622 29 780 158 780 0

Kontaktpersoner, ind behov (55821) 43 45 -2 51 6 51 0

Våld i nära relation (57120) 583 1 457 -874 700 -757 1 457 -757

Vårdförbundet (57520) 0 35 -35 50 15 53 -3

Försörjningsstöd (57530) 24 279 25 753 -1 474 29 140 3 387 31 500 -2 360

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

Administration flyktingar (60100) 457 299 158 547 248 372 175

Summa IFO 38 599 42 543 -3 944 46 349 3 806 50 579

Diff mot budget -4 230

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 100 tkr till 1 090 tkr.

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: Oktober 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) 8 233 6 868 1 365 9 936 3 068 8 303 1 633

Särskild förårdnad vårdnadshav (55140) 192 431 -240 230 -201 430 -200

HVB barn o ungd. enl SoL/LVU (55410-20) 3 664 17 110 -13 446 4 320 -12 790 18 000 -13 680

Fam.h barn o ungd. SoL/LVU (55710-20) 15 652 9 728 5 924 18 721 8 993 11 700 7 021

Öppen v. barn o ungd. ind bev (56810) 562 31 531 673 642 40 633

Kontaktpersoner barn o ungd. (56811) 684 584 100 821 237 700 121

Kontaktfamiljer barn o ungd. (56812) 735 1 148 -413 882 -266 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 13 -13

Familjehemsvård B/U SOL (60710) 0 155 -155 0 -155 155 -155

Summa IFO 29 721 36 044 -6 322 35 582 -461 40 542

Diff mot budget -4 960

Kommentarer:

Prognosen avviker med - 4 960 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. Tre SiS-placeringar pågår. 

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

Lönehöjning på 2,5% medräknat 10 månader i prognos.

Åtgärder:

Underskrift



Uppföljning: HANDLÄGGARE SoL och LSS Ansvar:213

Period: Oktober 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Handläggare SoL (51010) 2 057 1 935 122 2 464 528 2364 100

Handläggare LSS (51310) 1 012 591 422 1 211 620 761 450

Summa 3 070 2 526 544 3 675 1 149 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.

Underskrift

Katarina Hammargren



Uppföljning: ÄLVKULLEN Ansvar. 21401

Period: Oktober 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001-51003) 479 333 146 573 240 473 100

Servicehus (51021) 19 559 18 850 708 23 272 4 422 22 872 400

Demensboende (51026) 8 988 9 131 -143 10 711 1 580 10 711 0

 Summa Älvkullen 29 025 28 314 711 34 556 6 242 34 056

Diff mot budget 500

Kommentarer: 

Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 711 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen:

Ökade personalkostnader för fyllnad, övertid samt sjuklön motsvarande 1 172 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 750 tkr och ligger med i prognosen.

Underskrift

Eva-Lena Svensson



Uppföljning: NYKROPPA Ansvar 21403

Period: Oktober 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001) 479 454 25 573 119 573 0

Servicehus (51021) 7 488 7 020 469 8 930 1 910 8 320 610

Hemtjänst (51030) 6 292 5 454 838 7 529 2 075 6 500 1 029

Nattpatrull (51032) 758 679 78 906 227 809 97

Matdistribution (51033) -3 24 -28 -4 -28 26 -30

Inhandling (51034) 43 57 -14 52 -5 68 -16

Städ (51036) 75 71 3 103 32 90 13

Tvätt (51037) 76 57 19 91 34 70 21

Trygghetslarm (51051) 15 32 -17 18 -14 42 -24

 Summa NYKROPPA 15 223 13 849 1 374 18 198 4 349 16 498

Diff mot budget 1 700

Kommentarer: 

Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 1 374 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen:

Kostnader för fyllnadslön, övertid och sjuklön motsvarar 788 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 707 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: Oktober 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001) 479 484 -5 573 89 573 0

Servicehus (51021) 2 962 2 411 551 3 502 1 091 3 295 207

Gruppboende (51023) 4 308 4 133 174 5 153 1 020 5 153 0

Hemtjänst (51030) 8 946 9 299 -353 10 652 1 354 10 652 0

Anhörigvård (51031) 137 4 133 164 160 0 164

Nattpatrull (51032) 4 211 4 013 198 5 062 1 049 5 227 -165

Matdistribution (51033) -117 28 -145 -109 -137 -109 0

Inhandling (51034) 78 115 -37 107 -9 107 0

Städ (51036) 228 246 -18 310 64 310 0

Tvätt (51037) 222 278 -56 299 21 299 0

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

 Summa LESJÖFORS 21 456 21 022 434 25 716 4 694 25 516

Diff mot budget 200

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger  med ett överskott på 434 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 787  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 623 tkr och ligger med i prognosen.

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

Underskrift

Ulla Olsson



Uppföljning: HÖJDEN Ansvar:21405

Period: Oktober 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001) 479 499 -20 573 74 573 0

Tallhöjden (51022) 3 811 3 738 73 4 537 799 4 450 87

Gullvivan (51023) 3 762 3 477 285 4 484 1 007 4 171 313

 Summa Tallhöjden o Gullvivan 8 052 7 715 337 9 594 1 879 9 194

Diff mot budget 400

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 337 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen

Personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 387 tkr.

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

De ökade kostnaderna för Corona uppgår nu till 354 tkr och ligger med i prognosen.

Underskrift

Lottie Berg



Uppföljning: SPARBANKSGRUPPEN Ansvar:21410100

Period: Oktober 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001-51002) 430 403 28 515 112 515 0

Hemtjänst (51030) 10 284 12 393 -2 108 12 192 -201 14 717 -2 525

Anhörigvård (51031) 70 0 70 83 83 0 83

Matdistribution (51033) 19 52 -33 53 1 62 -9

Inhandling (51034) 97 115 -19 129 14 129 0

Städ (51036) 104 179 -75 139 -40 215 -76

Tvätt (51037) 182 181 0 241 60 225 16

Trygghetslarm (51051) 92 71 21 111 40 100 11

Summa hemtjänsten Sparbanksgruppen 11 278 13 394 -2 116 13 463 69 15 963

Diff mot budget -2 500

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett underskott på - 2 116 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen:

Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 650 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 401 tkr och ligger med i prognosen .

Underskrift

Robin Hero



Uppföljning: STORA TORGET GRUPPEN Ansvar:21410200

Period: Oktober 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Hemtjänst (51030) 7 972 9 543 -1 571 9 534 -9 11 578 -2 044

Matdistribution (51033) 40 31 9 80 49 40 40

Inhandling (51034) 77 121 -44 103 -18 145 -42

Städ (51036) 101 160 -59 140 -20 190 -50

Tvätt (51037) 137 200 -63 185 -15 240 -55

Trygghetslarm (51051) 25 -14 39 30 44 -21 51

Summa hemtjänsten Stora Torget 8 352 10 040 -1 688 10 072 32 12 172

Diff mot budget -2 100

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett underskott på -1 688 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen:

Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 478 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 317 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: Oktober 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51001-51002) 494 485 8 590 105 590 0

Hemtjänst (51030) 12 039 11 170 868 14 098 2 928 13 204 894

Anhörigvård (51031) 221 186 35 265 79 265 0

Matdistribution (51033) -20 30 -49 25 -5 36 -11

Inhandling (51034) 65 73 -7 88 15 88 0

Städ (51036) 190 122 68 259 137 150 109

Tvätt (51037) 190 190 0 258 68 230 28

Trygghetslarm (51051) -24 32 -57 -29 -61 42 -71

Summa hemtjänsten Södra 13 155 12 289 866 15 555 3 266 14 605

Diff mot budget 950

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 866 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 662 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 838 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: Oktober 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Hemtjänst (51030) 12 948 13 006 -57 15 483 2 477 15820 -337

Matdistribution (51033) -45 63 -107 -6 -69 75 -81

Inhandling (51034) 90 120 -30 121 1 144 -23

Städ (51036) 187 222 -35 259 37 267 -8

Tvätt (51037) 176 172 4 239 67 207 32

Trygghetslarm (51051) -22 45 -67 -26 -71 57 -83

Summa hemtjänsten Norra 13 335 13 628 -293 16 070 2 442 16 570

Diff mot budget -500

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett underskott på -293 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Förklaring till avvikelsen:

Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 451 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 187 tkr och ligger med i prognosen.

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

Underskrift

Nathalie Lindqvist



Uppföljning: ABC Ansvar:21411300

Period: Oktober 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020  mot budget

Administration (51001) 1 246 893 353 1 481 588 1139 342

Pool (51013) 1 259 100 1 159 1 508 1 408 100 1 408

Summa ABC 2 505 993 1 512 2 989 1 995 1 239

Diff mot budget 1 750

Kommentarer:

Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 1 512 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året.

Åtgärder:

Personalkostnader inom poolen för sjuklön motsvarar 129 tkr.

De ökade kostnaderna för Corona uppgår för närvarande 53 tkr och ligger med i prognosen.

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

Underskrift

Eva-Lena Svensson



Uppföljning: KOMMUNREHAB Ansvar:21414

Period: Oktober 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Bostadsanpassning (52010) 925 366 559 1 110 744 1 110 0

Arbetsterapi/sjukgymnastik (52501) 5 763 4 841 922 6 912 2 071 6 142 770

Hjälpmedelsverksamhet (52502) 1 432 1 628 -196 1 716 89 1 866 -150

Sinnesträning (52503) 327 370 -43 391 20 431 -40

 Summa KOMMUNREHAB 8 446 7 205 1 241 10 129 2 924 9 549

Diff mot budget 580

Kommentarer:

Avvikelse bostadsanpassning: prognosen bygger på idag kända ärenden.

15 pågående ärenden uppskattas kosta ca 250 tkr.  

Utöver de 15 kostnadsberäknade ärendena så har ett omfattande barnärende beslutats i socialnämnden med ett beviljat belopp på 807,5 tkr.  

Troligen kommer ca 500 tkr av bidraget att betalas i år eftersom hissen kommer att monteras under slutet av året

Två ärenden har avslagits, ett av dessa  har överklagats till förvaltningsrätten

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

Avvikelse hjälpmedel: Kostnad för inköp av hjälpmedel oktober med 79,4 tkr saknas i redovisningen. Avvikelsen blir -275,4 tkr Prognos bygger på att behov av inköp 

av hjälpmedel resterande månader blir i samma nivå som oktober, ca 80 tkr 

Sammanlagd avvikelse mot budget blir 1 162,4 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 inte förväntas klart under året och vikarie för hjälpmedelstekniker under 5 veckor

Covidrelaterade kostnader: 15 tkr

Åtgärder: Före inköp av kostsamma hjälpmedel ska alltid verksamhetschefen konsulteras 

Underskrift

Ulla Kjellemar



Uppföljning: Rehab- o korrtidsenhet/nattpatrull Ansvar:21415

Period: Oktober 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Covid-team (50300) 0 3 174 -3 174 0 -3 174 3800 -3 800

Administration (51001) 161,5 178,6 -17,0 193,2 14,7 193 0

Nattpatrull (51032) 2 532,0 2 294,5 237,5 2 641,0 346,4 2641 0

Rehab- och korttidsenheten (52507) 6 446,8 6 598,3 -151,5 7 745,1 1 146,9 7745 0

Summa 9 140 12 246 -3 105 10 579 -1 666 14 379

Diff mot budget -3 800

Genomsnittlig beläggning: 9,8

Kommentarer:

Verksamheten har bytt ansvar från 214141 till 21415

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

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

Enhetschefen har haft utökad tjänstgöringsgrad till 100 % för att ansvara för covid teamet, under vissa delar av året

Den låga beläggningen har medfört minskade intäkter

Covid-temaet: Antal anställda i teamet har minskat. Alla har extra ersättning. Ingen arbetar natt för tillfället men teamet kan snabbt aktiveras vid behov.

Teamet 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

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

Covid 19 relaterade kostnader: 3174 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: Oktober 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Administration (51004) 349 305 43 417 112 417 0

Utskrivningsklara (51025) 29 0 29 35 35 35 0

Hemsjukvård (51040) 11 406 14 529 -3 124 13 632 -897 17 432 -3 800

 Summa HEMSJUKVÅRDEN 11 784 14 835 -3 051 14 084 -750 17 884

Diff mot budget -3 800

Kommentarer:

Aktuell bemanningssituation: Två vakanta tjänster, rekrytering pågår. En ny sjuksköterska tillträder i februari. 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 förbättra bemanningen så har bemanningsföretag anlitats under november och december. Dessutom har ytterligare en vikarie kunnat anställas som ska

förstärka verksamheten under november och december för att möjliggöra semesteruttag för ordinarie medarbetare

Tillkommer kostnader för Inköp av ytterligare skyddsutrustning med 278 tkr 

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:  2806 tkr, 607 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: Oktober 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse 

period period budget årsbudget 2020 mot budget

LSS administration (51300) 500 629 -129 598 -31 748 -150

Gruppboende vuxna (51311) 6 986 7 482 -496 8 377 895 8 850 -473

Personlig ass enl LASS/FK (51330) 3 028 3 079 -50 3 620 542 3 620 0

Kommunal assistans (51332) 1 324 1 374 -50 1 585 211 1 585 0

Daglig verksamhet (51350) 5 326 4 867 460 6 394 1 527 5 945 449

Korttidsföräldrar (51393) 1 149 1 482 -333 1 381 -100 1 700 -319

Fritidstillsyn (51398) 369 557 -188 442 -115 650 -208

Summa LSS ansvar 2151 18 682 19 470 -787 22 398 2 928 23 098

Diff mot budget -700

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 -688 tkr. 

Avvikelse gruppbostäder på grund av sjukkostnader, semesterlöneskuld och semesterlöner. Vi har även utökad  tid på gruppbostad på grund av brukare hemma från daglig verksamhet. 

Har beaktat en löneökning på 2 % april-december.

Åtgärder:

Underskrift

Susanne Persson



Uppföljning: LSS Ansvar. 2152

Period: Oktober 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

LSS adm (51300) 504 477 27 603 126 603

Personlig ass enl LASS/FK (51330) 5 494 4 821 673 6 954 2 133 6 554

Kommunal ass (51332) 2 739 2 749 -11 3 585 836 3 585

 Summa LSS ansvar 2152 8 737 8 047 690 11 142 3 095 10 742

Diff mot budget 400

Kommentarer:

Ansvar 2152 visar en kostad för Covid-19 på 599 tkr, och en sjuklönekostnad på 248 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.

Har beaktat en semesterlöneskuld på 77 tkr.

Åtgärder:

Underskrift

Karin Bergqvist



Uppföljning: LSS Ansvar 2153

Period: Oktober 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

LSS administration (51300) 491 554 -63 588 34 688 -100

Gruppboende vuxna (51311) 9 393 8 554 839 11 224 2 670 10 261 963

Personlig ass enl LASS/FK (51330) 1 909 1 515 394 2 387 872 2 150 237

 Summa LSS ansvar 2153 11 794 10 623 1 171 14 199 3 576 13 099

Diff mot budget 1 100

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

Ersättning sjuklön Covid + 71 276:-

Ansvar 21530 visar kostnader för Covid-19 på 159 tkr. 

Beräknad löneökning april-augusti 85 tkr tkr

Beräknad löneökning sep-dec 69 tkr

Åtgärder:

Underskrift

Susanne Wener



Uppföljning: LSS Ansvar: 2156

Period: Oktober 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Kontaktpersoner SoL (51012) 920 875 45 1 104 229 1104 0

Administration (51300) 1 -2 4 1 4 0 1

Elevhem (51314) 450 91 359 540 449 250 290

Familjehem (51315) 113 3 109 135 132 0 135

Ledsagning (51391) 353 291 62 423 133 423 0

Avlösarservice (51392) 567 286 281 680 395 457 223

Kontaktpersoner (51394) 854 744 110 1 025 281 1 025 0

 Summa LSS 2156 3 257 2 286 972 3 909 1 623 3 259

Diff mot budget 650

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

Åtgärder:

Underskrift

Katarina Hammargren



Uppföljning: SOCIAL PSYKIATRI Ansvar:2157

Period: Oktober 2020

Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavvikelse

period period budget årsbudget 2020 mot budget

Paradisgården (51024) 4257 4608 -350 5058 450 5458 -400

Summa social psykiatri 4 257 4 608 -350 5 058 450 5 458

Diff mot budget -400

Kommentarer:

Ansvar 2157 visar en kostnad för Covid-19 på 55 tkr, och sjuklönekostnad på 51 tkr.

Avveckling av anställning medför en kostad på 300 tkr. 

Åtgärder:

Underskrift

Karin Bergqvist
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Andersson och verksamhetschef Eva-Lena Svensson att förvaltningen 
vid nämnden i maj fick i uppdrag att återkomma med redovisning av 
aktuella siffror på antalet ärenden som överstiger brytpunkten på 72 h. 
Redovisningen ska då också belysa om ärenden är i glesbygd eller 
tätort.  
 
 

 
Bilaga:  
Tjänsteskrivelse 
Checklista 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   godkänna redovisningen 
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Diarienummer 
2018/57 

 
 

 
   

Uppföljning brytpunkten 
 

Förslag till beslut 
att   godkänna redovisningen 
 

Ärendet 
Socialnämnden lämnade vid sammanträdet i maj i uppdrag till förvaltningen 
att återkomma med redovisning av aktuella siffror på antalet ärenden som 
överstiger brytpunkten på 72 h. Redovisningen ska också belysa om ärenden 
är i glesbygd eller tätort. Förvaltningen fick också i uppdrag att redovisa antal 
lediga platser inom särskilt boende. 
Redovisning: 
Antal ärenden som överstiger brytpunkten på 72 h: 

 

 
Antal lediga platser inom särskilt boende  
Antal lediga platser varierar från dag till dag men 201104 är antalet lediga 
platser enligt följande: 
 
3 Åhrlundsgården 
3 Älvkullen 
2 Höjden 
 
Det finns dock planering för några av platserna samt så minskas antalet 
platser på Älvkullen med 2 framöver (utöver de 40 som flyttas till 
Fridensborg). 
 
Åsa Andersson  Eva-Lena Svensson  
Förvaltningschef  Verksamhetschef 

Område Tätort Glesbygd 
Södra  4 - 
Norra 4 4 
Sparbanken 9 - 
Torget 6 - 
Lesjöfors 10 3 
Nykroppa 3 - 
Summa: 36 7 
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   Checklista vid ärendeberedning 

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

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 
Motivera: Inte i dagsläget 

 x 

 
Barnperspektivet 

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

 x 

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  
 

  

Har hänsyn till barn och ungdomar har tagits?  
 

  
x 

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

 x 

 
Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 
Om ja, beskriv hur: Inte i dagsläget då ärendet inte är ett konkret 
förslag om förändring 

 x 

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

 x 
 

 
Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     
På vilket sätt?  

 x 
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       §                                                          Dnr 2020/71 

 
Områdesindelning hemtjänst 
Vid socialnämndens sammanträde i september fick socialförvaltningen i 
uppdrag att till sammanträdet i november återkomma med förslag på en 
ny områdesindelning inom hemtjänsten (ej Nykroppa och Lesjöfors). En 
ny indelning grundar sig bland annat i behov av ökad kontinuitet och 
kvalitet.   
 
Hemtjänsten är idag indelad i fyra geografiska områden (norra, södra, 
sparbanken och stora torget). Indelningen har sett likadan ut under flera 
år. Vissa justeringar av områdenas storlek har genomförts vid behov. 
 
Förvaltningen har påbörjat en analys av hur en ny indelning kan 
utformas.  
 
Förvaltningen ser ett behov av att även fortsättningsvis arbeta med fyra 
områden. Skillnaden mot idag är att inriktningen i arbetet utgår ifrån att 
tre av områdena är grundade i geografiska gränser och att ett är format 
utifrån särskilda behov hos brukarna. 
 
Bilaga:  
Tjänsteskrivelse 
Checklista 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   socialförvaltningen får i uppdrag att gå vidare med förslaget i 
tjänsteskrivelsen 
att   uppdraget återredovisas vid socialnämndens sammanträde i mars 
2021 
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 Översyn av områdesindelningen inom hemtjänsten 
 

Förslag till beslut 
att   socialförvaltningen får i uppdrag att gå vidare med förslaget i 
tjänsteskrivelsen. 
att   uppdraget återredovisas vid socialnämndens sammanträde i mars 2021 
  

Ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde i september fick socialförvaltningen i 
uppdrag att till sammanträdet i november återkomma med förslag på en ny 
områdesindelning inom hemtjänsten (ej Nykroppa och Lesjöfors). En ny 
indelning grundar sig bland annat i behov av ökad kontinuitet och kvalitet.   
 
Hemtjänsten är idag indelad i fyra geografiska områden (norra, södra, 
sparbanken och stora torget). Indelningen har sett likadan ut under flera år. 
Vissa justeringar av områdenas storlek har genomförts vid behov. 
 
Förvaltningen har påbörjat en analys av hur en ny indelning kan utformas. Ett 
möte är också genomfört med övriga funktioner som berörs av hemtjänstens 
indelning. På mötet konstaterades att det är hemtjänsten som först måste ta 
fram en ny indelning och därefter får övriga funktioner formera sig utifrån det. 
Facken har fått en första information på lokal samverkan i oktober. 
Förhandling genomförs när konkret och detaljerat förslag är framarbetat. 
 
Förvaltningen ser ett behov av att även fortsättningsvis arbeta med fyra 
områden. Skillnaden mot idag är att inriktningen i arbetet utgår ifrån att tre av 
områdena är grundade i geografiska gränser och att ett är format utifrån 
särskilda behov hos brukarna enligt följande: 
 

1. Tre geografiska områden (norra, södra och centrala) med en enhetschef 
per område. Exakt vilka gator som ska ingå i vilket område är 
föränderligt över tid och anpassas ständigt utifrån belastning. Här pågår 
nu ett arbete, att genom markeringar på kartan, försöka få en 
uppfattning om hur en tredelning av ytan ska verkställas för att få tre 
relativt jämna områden.  

2. Ett område som är specialiserat utifrån brukare med särskilda behov. 
Specialisthemtjänsten innefattar till störst del personer med 
demenssjukdom men också personer med missbruks- och/eller 
psykiatrisk problematik. Det finns dock ett fåtal personer med speciella 
behov och stora svårigheter som saknar diagnos. Förvaltningen 
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bedömer att även de personerna ska kunna erbjudas hemtjänst via 
specialisthemtjänsten. Specialisthemtjänsten blir en enda grupp med en 
egen enhetschef. Gruppen ska utbildas utifrån det uppdrag de har. 
Kontinuiteten blir högre med tanke på målgruppen. Gruppen är 
identifierad och förvaltningen bedömer det som möjligt att arbeta med 
specialiserad hemtjänst. Idag pågår ett fortsatt kartläggningsarbete runt 
gruppen för att komma vidare i planeringen. 

  
 
Om socialnämnden beslutar att förvaltningen får gå vidare med planeringen 
blir nästa steg: 

• Kriterier för specialisthemtjänst ska tas fram. Tydliga kriterier krävs för 
att överlämningen mellan biståndsbedömarna och hemtjänsten ska vara 
tydlig. Vid geografisk indelning är överlämningen enkel. 

• Övriga funktioner som idag arbetar utifrån nuvarande indelning måste 
skapa en ny indelning. Det är funktioner inom kommunrehab, 
hemsjukvården samt den myndighetsutövande delen 
(biståndsbedömarna). Nya samverkansytor behöver arbetas fram för 
dem som blir kopplade till ett område. 

• Skapa tre nya geografiska gränser. Utgångsläget är att ha ett område i 
den norra delen, ett i den södra och ett mer centralt område. Nuvarande 
fyra geografiska områden ska ritas om till att bli tre. För att kunna göra 
en relativt jämn fördelning pågår nu ett arbete med att kartlägga på 
vilka adresser flest hemtjänsttagare bor.  

• När de fyra områdena är utformade ska någon form av internt 
rekryteringsarbete /intresseanmälan genomföras så att samtliga 
medarbetare inom hemtjänsten knyts till ett område.  

• En översyn och planering runt bilar ska genomföras. 
• Systemen behöver anpassas efter den nya indelningen. Timecare 

(schema), timepool (vikarier), personec (lön), lapscare (planering) och 
procapita (verksamhetssystem) ska synkas ihop utifrån de nya 
områdena. Det krävs för att beslut ska kunna lämnas över till 
verkställigheten, att planering kan genomföras, att vikarier kan knytas 
till verksamheter, att lön kan betalas ut från rätt konto osv. Det är ett 
stort arbete som kräver konsulthjälp. 

• Informationsinsatser till brukare/närstående samt medarbetare som 
berörs. 

• Se över möjligheten att lokalisera specialisthemtjänsten i annan möjlig 
lokal. 

• Utbildningsinsatser 
• Genomföra sedvanliga MBL-förhandlingar 

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

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 
Motivera: Förändringen ska ske inom budgetram 

 x 

 
Barnperspektivet 

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

 x 

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  
 

  

Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?  
 

  
x 

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

 x 

 
Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 
Om ja, beskriv hur: Vi bedömer konsekvensen som positiv då brukare 
med specifika behov ska möta personer med specifik kompetens 

x  

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 
På vilket sätt? Ja men inte specifikt 

x  
 

 
Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     
På vilket sätt? All verksamhet ska grundas i ett icke diskriminerande 
förhållningssätt vilket ska beaktas i det fortsatta arbetet 

x  
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Remiss kostpolicy 
 
I tjänsteskrivelse daterad 28 september 2020 skriver teknik- och 
servicechef Inge Nilsson Piehl och kostchef Elisabet Lindeblad: 
 
En kostpolicy fungerar som ett styrande dokument för det dagliga arbetet 
och som stöd och planering för en kvalitetssäkrad måltidsverksamhet. 
För den måltidsverksamhet som bedrivs i kommunen ska kostpolicyn ses 
som ett vägledande dokument. 
Filipstads kommuns kostpolicy har inte uppdaterats sedan 2013. Syftet 
med revideringen av den befintliga kostpolicyn är att uppdatera 
riktlinjerna enligt Livsmedelsverkets råd. 
Den nya kostpolicyn har ett mer uttalat fokus på att mat och råvarors 
ursprung samt påverkan på klimat och miljö ska lyftas fram. 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att  inte ha något att erinra mot ny kostpolicy för Filipstads kommun 
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Kostpolicy 
 

Förslag till beslut 
Teknikutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anta Kostpolicy för Filipstads kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
En kostpolicy fungerar som ett styrande dokument för det dagliga arbetet 
och som stöd och planering för en kvalitetssäkrad måltidsverksamhet. För 
den måltidsverksamhet som bedrivs i kommunen ska kostpolicyn ses som ett 
vägledande dokument. 
Filipstads kommuns kostpolicy har inte uppdaterats sedan 2013. Syftet med 
revideringen av den befintliga kostpolicyn är att uppdatera riktlinjerna enligt 
Livsmedelsverkets råd. 
Den nya kostpolicyn har ett mer uttalat fokus på att mat och råvarors 
ursprung samt påverkan på klimat och miljö ska lyftas fram. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-28 
Förslag till Kostpolicy för Filipstads kommun 
 
 
Inge Nilsson Piehl  Elisabet Lindeblad 
Teknik- och servicechef  Kostchef 



  
 

 

Kostpolicy  

Inledning 
I Filipstads kommun bor 10 600 invånare. Till de kommuninvånare som går i skola, 
finns inom barnomsorg, bor på servicehus eller har bistånd av hemportioner serveras 
dagligen måltider genom något av våra 10 mottagningskök eller från något av våra tre 
tillagningskök. 
En vardag serverar kostpersonalen drygt 1500 lunchportioner inom Filipstads 
kommuns barnomsorg. Under alla årets 365 dagar tillser kostenheten att 370 äldre 
kommuninvånare serveras lunch och middag på servicehus eller lunch hemma. 
Måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplatser och 
kulturbärare. Måltiderna ska förmedla matglädje och vara en del i bevarandet av 
traditionell matkultur samt främja utvecklingen av modern mat. Variation och bredd i 
utbud ska eftersträvas. Mat och råvarors ursprung samt påverkan på klimat och miljö 
ska lyftas fram. 
 

Syfte 
Kostpolicyn syftar till att:  

• matgästen ska känna trygghet i att det serveras måltider som är välsmakande och 
näringsriktigt väl sammansatta med gästen i fokus 

• Inspirera och skapa bra hållbara matvanor för barn och elever 
• Bidra till ett bra näringsintag och förebygga undernäring hos äldre 
• Måltiderna är något man ser fram emot under dagen 
• Minska måltidernas miljöpåverkan 

Kostpolicyn fungerar som ett styrande dokument för det dagliga arbetet och som stöd 
och planering för en kvalitetssäkrad måltidsverksamhet. För den måltidsverksamhet 
som bedrivs i kommunen ska kostpolicyn ses som ett vägledande dokument. 
Kostpolicy ska beaktas vid upphandling av livsmedel och extern måltidsverksamhet 
som att inspirera måltidsverksamheten. 
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Riktlinjer 

Förskolan, grundskolan, fritidshemmen och gymnasieskolan 
Inom förskolan, skolan och fritids ska måltiderna vara en självklar del av och 
integreras i den pedagogiska verksamheten. Enligt skollagen ska eleverna i förskolan 
och grundskolan erbjudas näringsriktiga måltider. 
Filipstads kommunala kostpolicy bygger i huvudsak på Livsmedelsverkets råd som 
finns i två skrifter: 

• Bra måltider i förskolan (uppgraderad 2016) 
• Bra måltider i skolan (uppgraderad 2018) 

Maten 
• Maten som serveras ska vara god, omväxlande och av hög kvalitet 
• Måltider som serveras ska vara näringsriktiga enligt Nordiska 

Näringsrekommendationerna NNR 2012 och följa Livsmedelsverkets råd 
• Skolrestaurangerna ska erbjuda skoleleverna valmöjlighet att välja mellan två rätter 
• Andelen hel- och halvfabrikat ska minska 

Måltidsordning 
Skollunchen bör schemaläggas ungefär mitt i elevernas skoldag samt vid samma 
tidpunkt varje dag. Eleverna ska ha minst 20 minuter på sig att, sitta vid borden, inta 
sin måltid. Måltiderna som serveras inom förskolan ska fördelas på fasta tider som är 
jämnt fördelade över dagen och anpassade efter barnens behov. 
Måltidsmiljö 
Måltiderna ska serveras i en trivsam och lugn miljö. Samvaron med andra matgäster 
och trevligt bemötande kompletterar förutsättningarna för en positiv måltidsupplevelse. 
Specialkost 
Personer som av medicinska skäl behöver en annan kost, erhåller den efter individuell 
medicinsk bedömning och intyg a legitimerad läkare, sjuksköterska eller skolsköterska 
samt i samråd med vårdnadshavare. Intygen uppdateras skriftligen en gång per år. Vid 
förändringar t.ex. att allergin växer bort, ska köket meddelas skriftligen. 
Cafeterior 
Det är viktigt att utbudet är hälsosamt. Det ska vara enkelt för eleverna att välja 
hälsosamt i skolans och den öppna fritidsverksamhetens cafeteria. Därför bör cafeterian 
inte tillhandahålla godis, glass, bakverk, söta drycker och snacks. 
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Riktlinjer 

Äldreomsorg 
Inom vård och omsorg, där måltiden i olika former inkluderas i biståndsbeslutet, ska 
mat och näring ses som en integrerad del i omvårdnaden. 
Inom äldreomsorgen ligger livsmedelsverkets skrift ”Bra måltider i äldreomsorgen” 
(uppgraderad 2019) som grund för den konkreta utformningen i verksamheten i 
Filipstads kommun. 
Maten 

• Maten som serveras ska vara god, omväxlande och av god kvalitet 
• Måltiderna ska tillgodose de äldres ökade behov av energi, protein, vitaminer och 

mineraler. 
• Maten ska ses som andel av den medicinska individuella vården likväl som den sätter 

guldkant på de äldres vardag 
• Andelen hel- och halvfabrikat ska minska 
• Mattraditioner och högtider ska uppmärksammas 

Måltidsordning 
Måltiderna bör fördelas under en stor del av dygnet, vanligtvis som frukost (morgonmål), lunch (mitt 
på dagen), middag (kvällsmål), och minst tre mellanmål.  

• Ju mindre portioner den äldre orkar äta desto fler små energi- och näringstäta måltider 
behövs.  

• Nattfastan, det vill säga tiden mellan sista måltiden på kvällen och den första på morgonen, 
bör inte överskrida elva timmar  

 
Måltidsmiljö 
Måltiderna ska serveras i en trivsam och lugn miljö. Måltiderna ska dukas fram på ett inbjudande sätt 
och intas i lugn och ro. Måltiderna ska inte serveras rutinmässigt utan ständigt anpassas efter 
individuella önskemål och behov. 
 
Specialkost 
Specialkosten ska vara näringsriktig och säker. Individuella behov av anpassad 
konsistens ska tillgodoses. 
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Miljö och hållbar utveckling 
Vår livsmedelskonsumtion påverkar miljön både negativt och positivt- genom 
medvetna val och minskat matsvinn kan måltiderna bidra till en minskad 
miljöpåverkan och bra villkor för både människor och djur. 
Vid upphandling av livsmedel ställs höga krav på kvalitet, miljöhänsyn och djurskydd. 
Närodlat och närproducerade alternativ ska komplettera utbudet och inspirera kockarna 
till säsongsampassning och lokal förankring. 
Matsvinn ska regelbundet tydliggöras genom viktmätning och åtgärdas. 
För att maten ska kunna hålla en hög kvalitet ska alla som har som arbete att beställa, 
hantera och tillaga mat ha en god kompetens i matlagning, näringslära, specialkost, 
hygienfrågor, bemötande samt hållbar utveckling. 
 
En bra måltid får matgästen att må bra och känna matglädje. Att måltiden är god och trivsam är viktigt 
för att maten ska hamna i magen. En bra måltid ska också 
vara näringsriktig och säker att äta. Dessutom ska 
måltiden vara miljömässigt och socialt hållbar. Med 
integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs i 
verksamheten, exempelvis i den pedagogiska verksamheten 
eller i omvårdnaden. För att nå god kvalitet på alla områden 
krävs samverkan. 
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       Tu § 77                           Dnr 2020/227 
 
Kostpolicy 
 
En kostpolicy fungerar som ett styrande dokument för det dagliga arbetet 
och som stöd och planering för en kvalitetssäkrad måltidsverksamhet. 
För den måltidsverksamhet som bedrivs i kommunen ska kostpolicyn ses 
som ett vägledande dokument. 
Filipstads kommuns kostpolicy har inte uppdaterats sedan 2013. Syftet 
med revideringen av den befintliga kostpolicyn är att uppdatera 
riktlinjerna enligt Livsmedelsverkets råd. 
Den nya kostpolicyn har ett mer uttalat fokus på att mat och råvarors 
ursprung samt påverkan på klimat och miljö ska lyftas fram. 
 
Teknikutskottet föreslår besluta 
Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta 
Kostpolicy för Filipstads kommun. 
 
Vid sammanträdet föredras ärendet av kostchef Elisabet Lindeblad som 
även besvarar frågor. 
 
Förslag 
Marina Isaksson (S) yrkar att ärendet remitteras till ungdomsrådet, 
pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslaget om remiss under bifall eller avslag och finner 
att utskottet beslutar att ärendet ska remitteras. 
 
Teknikutskottet beslutar 
att ärendet remitteras till ungdomsrådet, pensionärsrådet, rådet för 
funktionshinderfrågor och barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden. 
_______ 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2020-11-18   

 
       §                                                          Dnr 2020/83 

 
Revidering av socialnämndens delegationsordning 
Socialförvaltningen har genomfört en revidering av 
delegationsordningen för socialnämndens verksamhet.  
 
Delegationsordningen är inlagd i ledningssystemet Stratsys 
och i tjänsteskrivelsen följer de huvudsakliga förslagen till 
förändringar.  
 
 
 Bilaga: Tjänsteskrivelse  
Reviderad delegationsordning 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att  godkänna reviderad delegationsordning  
 
att  den nya delegationsordningen ska gälla from 2020-12-01 
 
att   en ny översyn sker senast 2021-12-31 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

                 

           



 

 
 

 
 
Socialförvaltningen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1 

Datum 
2020-11-03 

 
 

Diarienummer 
2020/83 

 
 

  

Reviderad delegationsordning för Socialnämnden 
 

Förslag till beslut 
att  godkänna reviderad delegationsordning  
 
att  den nya delegationsordningen ska gälla from 2020-12-01 
 
att   en ny översyn sker senast 2021-12-31 

 
Ärendet 
Socialförvaltningen har genomfört en revidering av delegationsordningen för 
socialnämndens verksamhet.  
 
Delegationsordningen är inlagd i ledningssystemet Stratsys och nedan följer 
huvudsakliga förslag till förändringar.  
 
Ändrat och tagit bort under utlämnande av handling: 
Tagit bort ”att lämna ut allmänhandling” och endast låtit ” beslut att EJ 
lämna ut allmänna handlingar inkl. uppställande av förbehåll vara kvar – 
ändrat delegat från handläggare till verksamhetschef. 
 
Tillagt under barn och unga: 
”Beslut om bistånd i form av vård enl. SoL 4 kap 1§ SoL  
(placering/omplacering i hem för vård eller boende)”- delegat 
verksamhetschef. 
 
Tillagt under LVU: 
”Att hos Förvaltningsrätten ansöka om utreseförbud”- delegat 
individutskottet 
”Omprövning och upphörande av utreseförbud”- delegat individutskottet 
”Beslut om tillfälligt utreseförbud (vid brådskande beslut se kompletterande 
beslutanderätt)”- delegat individutskottet. 
 
Tillagt under fastställande av faderskap: 
”Väcka och föra talan om mål i faderskap enl 3 kap 5§ 2 st”- delegat 
socialsekreterare.  
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Ändrat under vårdnad, boende och umgänge: 
”Beslut att utse utredare i mål och ärenden om vårdnad, boende och 
umgänge”- ändra delegat från IFO-chef till socialsekreterare. 
 
Tillagt under vuxen: 
”Beslut om bistånd till vuxen i form av kontaktperson, öppenvård, 
arbetsrehabiliterande insatser samt övriga insatser”- delegat 
socialsekreterare.  
”Beslut om bistånd för rehabiliterande insatser till vuxen upp till 10 % av 
basbelopp”- delegat socialsekreterare.   
 
Ändrat under ekonomiskt bistånd: 
”Hyresskuld och elskuld upp till 3 månader”- ändra till max 40% av 
prisbasbelopp.  
”Hyresskuld och elskuld upp till 15 000 kr”- ändra till över 40% av 
prisbasbelopp. 
 
”Beslut om återkrav av försörjningsstöd eller bistånd i annan form då någon 
lämnat oriktiga uppgifter, underlåtit att lämna uppgifter eller på annat sätt 
förorsakat att ekonomiskt bistånd utgått obehörigen eller med för högt 
belopp och skäligen borde ha insett detta”- ändra delegat från individutskott 
till socialsekreterare.  
 
”Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enl 9 kap 1-2 §§”- ändrat 
delegat från verksamhetschef till IFO-chef. 
 
Tillagt under yttrande, begäran och framställan:  
”Yttrande till spelinspektionen”- delegat förvaltningschef 
”Beslut om framställning till CSN om ändring av betalningsmottagare för 
studiestödshjälp/bidrag- delegat socialsekreterare.  
 
Ändrat delegat 
Vidare har delegat gruppledare LSS ändrats till enhetschef LSS då tjänsten 
omvandlades till enhetschef från och med 2020-02-12. 
 

Bilagor: Delegationsordningen 2020-2021 
 
 
 
Åsa Andersson  Charlotte Sjöberg  Marie Eriksson 
Förvaltningschef Verksamhetschef  Nämndadministratör
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Socialförvaltningen 

Inledning 
Bestämmelser kring delegation 
Beslutanderätten får enligt 6 kap. 38§ Kommunallagen inte delegeras i följande slag av 
ärenden: 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Hit hör ex,- 
riktlinjer,- intentioner, ramar och system för budget och budgetuppföljning.- fastställande av 
nämndens budget- åtgärder på grund av budgetavvikelser som påverkar totalramen för 
nämndens budget.- fastställande av förslag till ekonomiskt bokslut och verksamhetsberättelse- 
åtgärder med anledning av revisionsanmärkning 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut 
av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt. 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. 
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 
Vidaredelegation 
I de fall nämnden har delegerat till förvaltningschef att fatta beslut har nämnden enligt 7 kap 
6§ kommunallagen möjlighet att överlåta till denne att i sin tur uppdra åt en annan anställd 
inom kommunen att beslut istället. Det ska då framgå av delegationsordningen. 
Delegationsförbud 
Socialnämndens möjligheter att delegera beslutanderätt begränsas även av delegationsförbud i 
10 kap 4 och 5§§ socialtjänstlagen. I 10 kap 5§ socialtjänstlagen har lagstiftaren av 
rättssäkerhetsskäl undantagit vissa beslut från delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i 
sin helhet måste besluta i dessa frågor. 
Kompletterande beslutanderätt enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) samt enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM) 
Enligt lag har socialnämndens ordförande rätt att fatta vissa brådskande beslut i 
individärenden. Socialnämnden kan även ge andra ledamöter den rätten genom förordnande. 
För vissa lagrum kan även tjänstemän förordnas rätten till kompletterande beslutanderätt. Ett 
förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att nämnden måste ange vem förordnandet 
avser. 
Vissa beslut kan enligt LVU ibland vara så brådskande att det inte går att invänta beslut av 
nämnden eller individutskottet. 
- 6 § 2 st. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
- 11 § 3 st. (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
- 27 § 2 st. (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU 
- 43 § p. 2. (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
- 13 § Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
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Vilka som är förordnade ledamöter kan läsas i socialnämndens protokoll 200513 §40. 
Rätt att besluta 
Beslut som är delegerade till verksamhetschef kan även fattas av socialchefen som ersättare. 
IU (individutskottet) har rätt att fatta beslut i samtliga delegerade individärenden, utom 
principiella ärenden. Ordförande har enligt 6 kap. 39§ kommunallagen rätt att fatta beslut i 
samtliga ärenden där nämndens eller individutskottet (IU) beslut ej kan avvaktas. Beslut i 
samband med tvångsomhändertagande regleras i en kompletterande beslutsrätt med 
namngivna delegater. 
Revidering av delegationsordning 
Nämndsekreteraren reviderar årligen eller på förekommen anledning delegationsordningen. 
Delegation personalärenden 
Socialförvaltningen följer kommunstyrelsens delegation för personalärenden. 
  
  
  

Gemensamma delegationer för myndighetsutövning 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Brådskande ärenden- beslut å 
socialnämndens vägnar i beslut 
som är så brådskande att 
nämndens eller individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 

6 kap. 39§ Kommunallagen (KL) Ordförande 
Vice ordförande  

Beslut om utredning ska inledas, 
att utredning inte ska inledas eller 
att inledd utredning ska avslutas 

11 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL) Socialsekreterare 
Biståndsbedömare  

Omprövning/yttrande av beslut 
fattade av tjänsteman 

38§ Förvaltningslagen (FL) Socialsekreterare 
LSS-handläggare 
Biståndsbedömare  

Omprövning/yttrande av beslut 
fattade av Individutskott 

38§ Förvaltningslagen (FL) Individutskottet (IU) 

Avvisning av överklagande som 
inkommit för sent 

45§ Förvaltningslagen (FL) Socialsekreterare 
LSS-handläggare 
Biståndsbedömare  

Överklagan och yrkande om 
inhibition när rätten ändrat beslut 
fattat av tjänsteman 

35§ Förvaltningslagen (FL) Närmaste chef 

Överklagande och yrkande om 
inhibition när IU är beslutsfattare 

35§ Förvaltningslagen (FL) Individutskottet (IU) 

Överklagan och yrkande om 
inhibition när Inspektionen för vård 
och omsorg har beslutat om 
överflyttning av ärende 

2kap 11§ Socialtjänstlagen (SoL) Individutskottet (IU) 

Utse ombud att föra 
socialnämndens talan i ärenden 
eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2§ Socialtjänstlagen (SoL) Närmaste chef 

Underrättelse om försenad 
handläggning efter 4 månader 

11 § Förvaltningslagen (FL) Verksamhetschef 
IFO-chef 
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Biträde/godman 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Ansöka samt yttra sig i ärenden 
om offentligt biträde 

3§ Lag om offentligt biträde  Socialsekreterare 

Avvisande av ombud eller biträde 14§ Förvaltningslagen (FL) Närmaste chef 

Beslut om att anmäla till 
överförmyndare om behov av 
godman/förvaltare 

5 kap 3§ Socialtjänstförordningen 
(SoF) 

Socialsekreterare 
LSS-handläggare 
Biståndsbedömare  

Beslut att anmäla till 
överförmyndare att behov av 
godman/förvaltare inte längre 
föreligger 

5 kap 3§ Socialtjänstförordningen 
(SoF) 

Socialsekreterare 
LSS-handläggare 
Biståndsbedömare  

Framställan till domstol om behov 
av målsägandebiträde för 
minderårig 

5 kap 3§ Socialtjänstförordningen 
(SoF) 

Socialsekreterare 

Beslut om att hos rätten väcka 
talan om eller anmäla behov av 
särskilt förordnad vårdnadshavare 

6 kap 9 §  
10§  (2005:429) 
Föräldrabalken (FB) 
Lagen om godman för 
ensamkommande barn  

Socialnämnden är beslutsfattare- 
ej möjligt att delegera 

Yttranden i ärenden om 
förordnande om godman eller 
förvaltaren för någon som har fyllt 
16 år 

11 kap. 16§ 2 st Föräldrabalken 
(FB) 

Socialsekreterare 
LSS-handläggare 
Biståndsbedömare  

Anmälan om brott 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Beslut att polisanmäla samt att inte 
polisanmäla brott som hindrar 
nämndens verksamhet 

10 kap. 2§ OSL 
12 kap. 10§ SoL 
6§ bidragsbrottslagen (2007:612) 

Närmaste chef 

Beslut att polisanmäla samt att inte 
polisanmäla brott som riktar sig 
mot underårig 

10 kap 12§ OSL 
12 kap 10§ SoL 

Närmaste chef 

Beslut om att till åklagar- eller 
polismyndighet lämna uppgift som 
behövs vid omedelbart polisiärt 
ingripande samt misstanke om 
brott 

10 kap 20 och 22§§ OSL 
12 kap.10§ Socialtjänstlagen (SoL) 

Närmaste chef 

Upplysningar i vapenärenden- får 
endast lämnas med den enskildes 
samtycke 

 Socialsekreterare 
LSS-handläggare 
Biståndsbedömare  

Ansökan hos 
kronofogdemyndigheten om 
verkställighet av dom i ärenden 
gällande socialbedrägeri 

 IFO-chef 

Utlämnande av handling 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Beslut att EJ lämna ut allmänna 
handlingar inkl. uppställande av 
förbehåll 

2 kap. 17§ TF 
6 kap. 3§ OSL 
10 kap. 4§ 13-14§§ OSL 
25 kap OSL (SoL) 
26 kap OSL (HSL) 

Verksamhetschef 
Nämndadministratör 
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Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Beslut att lämna ut uppgifter till 
statliga myndigheter för 
forskningsändamål 

12 kap 6§ Socialtjänstlagen (SoL) Närmaste chef 

Gemensamma delegationer för verkställighet 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Beslut om ersättning för särskilda 
kostnader, extra utrustning, cykel, 
moped, etc, upp till 20 % av 
gällande prisbasbelopp, för 
personer placerade i familjehem 
eller hem för vård eller boende 

 Enhetschef LSS 
IFO-chef 

Beslut om ersättning till enskilt 
hem, familjehem, kontaktperson, 
kontaktfamilj och feriehem enligt 
rekommendation från SKL, inkl 
tecknade av avtal i dessa ärenden 

Enligt SKL:s cirkulär Socialsekreterare 
Enhetschef LSS 

Beslut om ersättning utöver 
maxnorm enligt ovanstående 

Enligt SKL:s cirkulär Verksamhetschef 
IFO-chef 

Beslut om att teckna avtal med 
annan kommun eller särskild 
vårdgivare för boende med 
särskild service för vuxna eller 
annan särskilt anpassad bostad för 
vuxna 

§17 Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) 

Individutskottet (IU) 

Utfärda ansvarsförbindelse eller 
teckna avtal för vistelse i hem för 
vård eller boende eller familjehem 
för vuxna där ersättning utgår 
utöver maxnorm 

Enligt SKL:s cirkulär IFO-chef 

Beslut om bistånd, stöd och 
sociala tjänster i samband med 
placering i annan kommun 
(familjehem, hem för vård eller 
boende, särskild boendeform eller 
bostad för funktionshindrade, även 
i samband med kriminalvård i 
anstalt eller vård på sjukhus på 
initiativ av annan än kommun) 

2 kap 4§ Socialtjänstlagen (SoL) Individutskottet (IU) 

Överflyttning av ärenden till annan kommun 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Begära överflyttning av ärende till 
annan kommun eller ansöka om 
sådan om sådan överflyttning hos 
Inspektionen för vård och omsorg 
för det område där den andra 
kommunen är belägen 

2a kap. 10-11 §§ Socialtjänstlagen 
(SoL) 

Verksamhetschef 

Beslut att ta emot/ inte ta emot 
ärende från annan kommun 

2 kap. 10 § Socialtjänstlagen (SoL) Verksamhetschef 
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Rapporteringsskyldighet, IVO, Lex Sarah 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Beslut om utredning vid misstanke 
om missförhållande eller påtaglig 
risk för missförhållande- Lex Sarah 

14 kap 6§  
24e§ 
Socialtjänstlagen (SoL) 
Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

Verksamhetschef 

Beslut om att avsluta utredning vid 
misstanke om missförhållande 
eller påtaglig risk för 
missförhållande- Lex Sarah 

 Verksamhetschef 

Beslut att anmäla allvarligt 
missförhållande eller påtaglig risk 
för missförhållande till 
Inspektionen för vård och omsorg 

14 kap. 7§ 
24f § 
Socialtjänstlagen (SoL) 
Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

Individutskottet (IU) 

Underrättelse till 
tillsynsmyndigheten, Inspektionen 
för vård och omsorg, om 
missförhållande i enskild 
verksamhet 

13 kap 15 § Socialtjänstlagen 
(SoL) 

Individutskottet (IU) 

Barn och unga 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Beslut om bistånd till barn och 
unga i form av kontaktperson, 
kontaktfamilj, öppenvård samt 
övriga insatser 

4 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL) Socialsekreterare 

Beslut om tillfällig placering utom 
hemmet, HVB eller enskilt hem, i 
högst 4 månader 

4 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL) IFO-chef 

Beslut om placering utom hemmet, 
HVB eller enskilt hem, över 4 
månader 

4 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL) Individutskottet (IU) 

Beslut att utse särskilt kvalificerad 
kontaktperson till unga upp till 21 
år för att motverka risk för 
missbruk eller för något annat 
socialt nedbrytande beteende 

3 kap. 6b § Socialtjänstlagen (SoL) Socialsekreterare 

Beslut om att inleda uppföljning 
när utredning avslutas utan insats 
eller en placering upphör 

11 kap 4§ a-b Socialtjänstlagen 
(SoL) 

Socialsekreterare 

Beslut om förlängning av 
utredningstid, efter 4 månader 

11 kap 2§ Socialtjänstlagen (SoL) IFO-chef 

Information- och 
samrådsskyldighet vid beslut om 
vård enligt 6 § och avser placering 
i enskilt hem i annan kommun 

6 kap. 6a§ Socialtjänstlagen (SoL) Socialsekreterare 

Beslut att utse en särskild 
socialsekreterare till det barn eller 
ungdom som vårdas i ett 
familjehem eller hem för vård och 
boende 

6 kap. 7c § Socialtjänstlagen (SoL) IFO-chef 
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Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Övervägande om fortsatt vård i 
annat hem än det egna fortfarande 
behövs 

6 kap 8§ 
OBS delegationsförbud enligt 10 
kap 4§ SoL Socialtjänstlagen 
(SoL) 

Individutskottet (IU) 

Beslut om medgivande till enskilt 
hem att ta emot ett barn för 
stadigvarande vård och fostran 
samt godkännande av 
familjehemsutredning 

6 kap 6§ 
 
OBS delegationsförbud enligt 10 
kap. 4§ SoL Socialtjänstlagen 
(SoL) 

Individutskottet (IU) 

Beslut om att förbjuda eller 
begränsa möjligheterna att i enskilt 
hem ta emot andras underåriga 
barn 

5 kap. 2 § Socialtjänstlagen (SoL) Socialnämnden är beslutsfattare- 
ej möjligt att delegera 

Beslut om ersättning från föräldrar 
vars barn är under 18 år och får 
vård i annat hem än det egna 

2 kap. 1§ 2 st. Socialtjänstlagen 
(SoL) 

Socialsekreterare 

Beslut om åtgärd mot 
vårdnadshavares vilja när ett barn 
står under vårdnad av två 
vårdnadshavare och den ene 
motsätter vård, håller sig undan 
eller väljer att inte medverka på ett 
sådant sätt att han eller hon får 
anses motsätta sig den 

6 kap 13a §  
 
OBS delegationsförbud enligt 10 
kap 5§ SoL Föräldrabalken (FB) 

Individutskottet (IU) 

Beslut om bistånd i form av vård 
enl. SoL (placering/omplacering) i 
hem för vård eller boende 

4 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL) Verksamhetschef 

Insatser med stöd av LVU- lagen om vård av unga 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn och 
ungdom under 20 år 

6§ 
OBS delegationsförbud enligt 10 
kap 4§ SoL Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 

Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård enligt 
LVU (OBS delegationsförbud enligt 
10 kap 4§ SoL) 

4 § Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 

Begäran om förlängning av 
utredningstid hos förvaltningsrätten 

8 § Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

IFO-chef 

Beslut om upphörande om 
omedelbart omhändertagande 
(OBS delegationsförbud enligt 10 
kap 4§ SoL) 

9 § Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 

Beslut om hur vården ska ordnas 
och var den unga ska vistas 

11§ 1st. Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 

Beslut om att den unge får vistas i 
sitt eget hem under vårdtiden 
(OBS delegationsförbud enligt 10 
kap 4§ SoL) 

11 § 2 st. Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 
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Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Beslut rörande den unges 
personliga förhållanden i den mån 
beslutet inte är att hänföra till 11 §, 
1 och 2 st. Tex, kortare vistelser 
utom familjehemmet eller HVB- 
hemmet 

11§ 4 st. Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Socialsekreterare 

Övervägande om vård med stöd 
av 2§ LVU fortfarande behövs 
(OBS delegationsförbud enligt 10 
kap 4§ SoL) 

13 § 1st. Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 

Omprövning om huruvida vård 
med stöd av 3§ LVU fortfarande 
behövs (OBS delegationsförbud 
enligt 10 kap 4§ SoL) 

13§ 2st. Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 

Beslut om hur den unges umgänge 
med föräldrar eller andra ska 
utövas om överenskommelse inte 
kan nås med förälder 

14§ 2st. p1. Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 

Beslut om hemlighållande av 
vistelseort 

14§ 2st. p1. Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 

Övervägande, minst var 3:e 
månad, om beslut om umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort 
enligt 14§ 2st LVU, fortfarande 
behövs (OBS delegationsförbud 
enligt 10 kap 4§ SoL) 

14§ 3 st. Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 

Beslut om att vården ska upphöra 
(OBS delegationsförbud enligt 10 
kap 4§ SoL) 

21§ Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 

Beslut om förebyggande insatser i 
form av särskilt kvalificerad 
kontaktperson eller öppen 
behandling (OBS 
delegationsförbud enligt 10 kap 4§ 
SoL) 

22§ Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 

Prövning och beslut om 
förebyggande insats ska upphöra 
att gälla (OBS delegationsförbud 
enligt 10 kap 4§ SoL) 

22§ 3st. Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 

Ansökan hos förvaltningsrätt om 
flyttningsförbud (OBS 
delegationsförbud enligt 10 kap 4§ 
SoL) 

24§ Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 

Övervägande och beslut om 
flyttningsförbud fortfarande behövs 
(OBS delegationsförbud enligt 10 
kap 4§ SoL) 

26 § 1-2 st. Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
(OBS delegationsförbud enligt 10 
kap 4§ SoL) 

27§ Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 

Beslut om att tillfälligt 
flyttningsförbud ska upphöra 

30§ Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 

Beslut om hur den unges umgänge 
med förälder eller andra ska 
utövas vid flyttningsförbud 

31§ Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 
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Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Beslut om läkarundersökning, utse 
läkare samt plats för 
läkarundersökning 

32§ 1st. Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Socialsekreterare 

Beslut att begära 
polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning 
(OBS delegationsförbud enligt 10 
kap 4§ SoL) 

43§ 1p Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 
Ordförande 

Beslut om polishandräckning för 
att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av 
LVU (OBS delegationsförbud enligt 
10 kap 4§ SoL) Delegat; se även 
beslut om kompletterande 
beslutande rätt om ej IU kan 
avvaktas 

43§ 2p Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 

Att hos Förvaltningsrätten ansöka 
om utreseförbud 

31b§ Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 

Omprövning och upphörande av 
utreseförbud 

31c§ 1-2 st Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 

Beslut om tillfälligt utreseförbud 
(vid brådskande beslut se 
kompletterande beslutanderätt) 

31d§ 1 st Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Individutskottet (IU) 

Adoption 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Medgivande för mottagande av 
nationell och internationell 
adoption (OBS delegationsförbud 
enligt 10 kap 4§ SoL) 

6 kap. 6 och 12§§ 
Socialtjänstlagen (SoL) 

Individutskottet (IU) 

Återkalla medgivande för att ett 
barn tas emot för adoption (OBS 
delegationsförbud enligt 10 kap 4§ 
SoL) 

6 kap 13§ Individutskottet (IU) 

Beslut för huruvida samtycke ska 
lämnas för att adoptionsförfarandet 
får fortsätta då barn föreslagits för 
adoption 

6 kap. 14§ 
Socialtjänstförordningen (SoF) 

Individutskottet (IU) 

Fastställande av faderskap 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Godkännande av 
faderskapsbekräftelse 

1 kap. 4§ 1 st. 
3 kap. 5§ 2 st. Föräldrabalken (FB) 

Socialsekreterare 

Beslut att inleda utredning om 
fastställande av faderskap när dom 
eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap. 1§ Föräldrabalken (FB) Socialsekreterare 

Beslut om att inleda utredning om 
någon annan man än den som är 
gift med barnets moder kan vara 
far till barnet 

2 kap. 9§ 1 st. Föräldrabalken (FB) Socialsekreterare 
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Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Beslut om nedläggande av 
faderskapsutredning där det ej 
finns möjlighet att fastställa 
faderskapet 

2 kap 7§ Föräldrabalken (FB) Socialnämnden är beslutsfattare- 
ej möjligt att delegera 

Beslut att återuppta avslutad 
utredning angående faderskap 

2 kap 9§ 1st. Föräldrabalken (FB) IFO-chef 

Beslut att för nämnden föra talan i 
rätten gällande faderskap 

3 kap. 6§ 2st Föräldrabalken (FB) Socialsekreterare 

Väcka och föra talan om mål i 
faderskap 

3 kap 5§ 2 st Föräldrabalken (FB) Socialsekreterare 

Vårdnad, boende och umgänge 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Beslut att godkänna/ ej godkänna 
avtal om vårdnad, boende och 
umgänge 

6 kap 6§, 
6 kap 14a 2 st 
6 kap 15a§ 3 st. 
6 kap 17a§ 2st. Föräldrabalken 
(FB) 

Socialsekreterare 

Beslut att utse viss person att 
medverka vid umgänge, 
umgängesstöd 

6 kap. 15c§ 3st. Föräldrabalken 
(FB) 

Socialsekreterare 

Godkännande av avtal när 
underhållsbidrag ska betalas för 
längre perioder än 3 månader 

7 kap. 7§ Föräldrabalken (FB) Socialsekreterare 

Lämnande av upplysningar till 
tingsrätt i vårdnads, boende och 
umgängesmål och inför 
interimistiska beslut 

6 kap 19-20§§ Föräldrabalken (FB) Socialsekreterare 

Lämnande av förslag på beslut till 
tingsrätt i utredning gällande 
vårdnad, boende och umgänge 

6 kap 19§ Föräldrabalken (FB) Socialsekreterare 

Beslut att utse utredare i mål och 
ärenden om vårdnad, boende och 
umgänge 

6 kap. 19§ Föräldrabalken (FB) Socialsekreterare 

Vuxen 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Beslut om tillfällig placering, vuxen, 
utom hemmet (HVB, skyddat 
boende eller enskilt hem), upp till 
högst 2 månader, inkl 
ansvarsförbindelse 

4 kap. 1§ Socialtjänstlagen (SoL) IFO-chef 

Beslut om fortsatt placering utom 
hemmet, (HVB, skyddat boende 
eller enskilt hem) inkl 
ansvarsförbindelse över 2 
månader 

4 kap. 1§ Socialtjänstlagen (SoL) Individutskottet (IU) 

Beslut om sk egenavgift vid 
placering av vuxna utom hemmet 

8 kap. 1§ 1st. Socialtjänstlagen 
(SoL) 

Socialsekreterare 

Beslut om bistånd till vuxna i form 
av kontaktperson, öppenvård samt 
övriga insatser 

4 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL) Socialsekreterare 
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LVM 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Beslut om att inleda utredning då 
man fått kännedom om att det kan 
finnas skäl att bereda någon 
tvångsvård 

7§ Lag om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM) 

Socialsekreterare 

Beslut om att utredning inte ska 
inledas eller att inledd utredning 
ska läggas ned, alternativt övergå i 
en utredning enligt 11:1 SoL 

7§ Lag om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM) 

IFO-chef 

Beslut om läkarundersökning samt 
utse läkare för undersökningen 

9§ Lag om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM) 

Socialsekreterare 

Beslut att begära handräckning 
hos polismyndigheten för att föra 
den enskilde till läkarundersökning 

45§ p1 Lag om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM) 

Socialsekreterare 

Beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt LVM 

13§ Lag om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM) 

Individutskottet (IU) 

Beslut om att ansöka hos 
förvaltningsrätt om tvångsvård 
enligt LVM 

11§ Lag om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM) 

Individutskottet (IU) 

Beslut att begära handräckning 
hos polismyndigheten för 
inställelse till vårdinstitution 

45§ p2 Lag om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM) 

Socialsekreterare 

Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 

46§ Lag om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM) 

Socialsekreterare 

Beslut om egenavgift vid placering 
i LVM hem 

8 kap.1§ Socialtjänstlagen (SoL) Socialsekreterare 

Beslut om upphörande av 
omedelbart omhändertagande och 
återkallande av ärendet hos 
förvaltningsrätten 

18b§ Lag om vård av missbrukare 
i vissa fall (LVM) 

Individutskottet (IU) 

Ekonomiskt bistånd 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Beslut i ärenden om 
försörjningsstöd enligt riksnorm 

4 kap. 1§ Socialtjänstlagen (SoL) Socialsekreterare 

Beslut i ärenden om 
försörjningsstöd: över riksnorm och 
riktlinjer, max 40 % av 
prisbasbeloppet 

4 kap. 1§ Socialtjänstlagen (SoL) IFO-chef 

Beslut i ärenden om 
försörjningsstöd: över riksnorm och 
riktlinjer, över 40 % av 
prisbasbeloppet 

4 kap. 1§ Socialtjänstlagen (SoL) Individutskottet (IU) 

Beslut i ärenden om 
försörjningsstöd, tillfälligt behov av 
bistånd 

4 kap. 1§ Socialtjänstlagen (SoL) Socialsekreterare 

Beslut i ärenden om 
försörjningsstöd med villkor om 
praktik eller kompetenshöjande 
åtgärder 

4 kap. 4§ Socialtjänstlagen (SoL) Socialsekreterare 
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Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Beslut i ärenden gällande 
vägrande av eller nedsättning av 
fortsatt försörjningsstöd 

4 kap. 5§ Socialtjänstlagen (SoL) Socialsekreterare 

Beslut om bistånd i form av 
förmedling av egna medel 

4 kap.1§ Socialtjänstlagen (SoL) IFO-chef 

Hyresskuld  och elskuld upp till 
max 40% av prisbasbelopp 

4 kap. 1-2§§ Socialtjänstlagen 
(SoL) 

IFO-chef 

Hyresskuld och elskuld över 40% 
av prisbasbelopp 

4 kap. 1-2§§ Socialtjänstlagen 
(SoL) 

Individutskottet (IU) 

Borgensåtagande, avser 
hyresgaranti, bostad socialt 
kontrakt, avtal med elleverantör 
och magasinering 

4 kap. 1-2§§ Socialtjänstlagen 
(SoL) 

IFO-chef 

Beslut om ekonomiskt bistånd 
utöver försörjningsstöd (för 
livsföring i övrigt) enligt gällande 
riktlinje upp till 10 % av 
prisbasbelopp 

4 kap.1-2§§ Socialtjänstlagen 
(SoL) 

Socialsekreterare 

Beslut om ekonomiskt bistånd 
utöver försörjningsstöd (för 
livsföring i övrigt) enligt gällande 
riktlinje upp till 40 % av 
prisbasbelopp 

4 kap.1-2§§ Socialtjänstlagen 
(SoL) 

IFO-chef 

Beslut om ekonomiskt bistånd 
utöver försörjningsstöd (för 
livsföring i övrigt) enligt gällande 
riktlinje överstigande 40 % av 
prisbasbelopp 

4 kap. 1-2§§ Socialtjänstlagen 
(SoL) 

Individutskottet (IU) 

Beslut att bevilja ekonomiskt 
bistånd mot återkrav 

4 kap. 1-2§§ Socialtjänstlagen 
(SoL) 

Socialsekreterare 

Beslut om återkrav av 
försörjningsstöd eller bistånd i 
annan form, då någon lämnat 
oriktiga uppgifter, underlåtit att 
lämna uppgifter eller på annat sätt 
förorsakat att ekonomiskt bistånd 
utgått obehörigen eller med för 
högt belopp och skäligen borde ha 
insett detta 

4 kap 1-2§§ Socialtjänstlagen 
(SoL) 

Individutskottet (IU) 

Föra talan hos förvaltningsrätt om 
ersättning jml 9 kap 1-2§§ SoL 

4 kap. 3§ Socialtjänstlagen (SoL) Individutskottet (IU) 

Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet enligt 9 kap. 
1-2§§ 

9 kap. 4§ Socialtjänstlagen (SoL) IFO-chef 

Yttranden- begäran- framställan 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Yttrande till åklagarmyndighet 11§ Lagen med särskilda 
bestämmelser om unga 
lagöverträdare (LUL) 

Socialsekreterare 

Begäran om utredning om brott 
avseende någon som inte fyllt 15 
år 

31§ Lagen med särskilda 
bestämmelser om unga 
lagöverträdare (LUL) 

IFO-chef 

Yttranden enligt namnlagen 45 och 46§§ Namnlagen Socialsekreterare 
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Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 

3§ 2 st. Passförordningen  

Yttrande till allmän domstol om 
överlämnande för vård då insatser 
enligt LVM och SoL ej är aktuellt 

Brottsbalken (BrB) Socialsekreterare 

Yttrande i körkortsärenden 3 kap 8§ Körkortsförordningen Socialsekreterare 

Yttrande över ansökan om 
bostadsbidrag till familj där barn 
vistas på institution eller i 
familjehem och vid umgänge med 
barn 

 Socialsekreterare 

Lämnande av upplysningar och 
förslag om åtgärder till åklagare, 
domstol eller frivårdsmyndighet 

6§ Lag om personutredning i 
brottsmål mm 

Socialsekreterare 

Beslut om framställan till 
försäkringskassa om ändring av 
betalningsmottagare för allmänt 
barnbidrag i samband med 
placering av barn och ungdom i 
enskilt hem eller HVB 

106 kap. 6-7§§ 
Socialförsäkringsbalken (SFB) 

Socialsekreterare 

Beslut om framställan till 
försäkringskassan om ändring av 
betalningsmottagare för allmänt 
barnbidrag. 

16 kap. 18§ 
Socialförsäkringsbalken (SFB) 

Socialsekreterare 
Assistent 

Yttrande gällande 
äktenskapsdispens 

15 kap. 1§ Äktenskapsbalken IFO-chef 

Beslut om framställning hos CSN 
om ändring av 
betalningsmottagare för 
studiebidrag/stöd 

2 kap 33§ 2 st 
Studiestödsförordningen 

Socialsekreterare 

Yttrande till spelinspektionen 5 kap 7-8§ Spellagen Socialchef 

Vård och omsorg 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Beslut om bistånd enligt riktlinjer, i 
form av hemtjänst, serviceinsatser 
och ledsagning 

4 kap.1§ Socialtjänstlagen (SoL) Biståndsbedömare  

Beslut om bistånd, enligt riktlinjer, i 
form av särskilt boende, 
korttidsboende och 
växelvård/avlastningsplats. 

4 kap.1§ Socialtjänstlagen (SoL) Biståndsbedömare  

Beslut om bistånd enligt riktlinjer i 
form av kontaktperson 

4 kap.1§ Socialtjänstlagen (SoL) Biståndsbedömare  

Beslut om insatser enligt ovan 
utöver antagna riktlinjer och 
rättspraxis 

4 kap.1§ Socialtjänstlagen (SoL) Individutskottet (IU) 

Beslut om bistånd med anledning 
av ansökan från boende i annan 
kommun om insatser enligt 4 kap 
1§, i Filipstads kommun 

4 kap.1§ 
2 kap 3§ Socialtjänstlagen (SoL) 

Biståndsbedömare  
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Funktionsstöd 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Beslut angående 
personkretstillhörighet 

1 och 7§§ Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) 

LSS-handläggare 

Beslut att bevilja insats enligt p2 
LSS 

7 och 9 §§ LSS p 2 Lag om stöd 
och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

Verksamhetschef 

Beslut att avslå insats enligt p2 
LSS 

Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

LSS-handläggare 

Beslut att betala ut 
assistansersättning till annan 
person än den som är berättigad 
till insatsen 

11§ Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) 

LSS-handläggare 

Beslut att bevilja eller avslå 
ansökan om insatser enligt LSS p 
3,4,5,6,7 

7 och 9§§ 
p 3,4,5,6,7 Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 

LSS-handläggare 

Beslut att bevilja insats enligt p8 
fram till nästa IU eller högst två 
månader 

7 och 9 §§ p 8 LSS Lag om stöd 
och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

LSS-handläggare 

Beslut att bevilja insats enligt p8 
LSS över två månader 

7 och 9 §§ p8 Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 

Individutskottet (IU) 

Beslut om insats enligt LSS p9 7 och 9 §§, p 9 Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 

Verksamhetschef 

Beslut om förhandsbesked om 
rätten till insatser 

16§ Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) 

LSS-handläggare 

Beslut om insatser utöver antagna 
riktlinjer 

 Individutskottet (IU) 

Hälso- och sjukvård 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Tillse att det finns sådana rutiner 
att kontakt tas med läkare eller 
annan hälso- och sjukvårdpersonal 
när en patients tillstånd fordrar det 

11 kap 4§ Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) 

Tillse att beslut om att delegera 
ansvar för vårduppgifter är 
förenliga med säkerhet för 
patienten 

SOSFS 2005:28 och 2010:4 
Patientsäkerhetsförordningen 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) 

Beslut angående rapport till 
socialnämnden, samt göra 
anmälan till inspektionen för vård 
och omsorg om en patient i 
samband med vård och 
behandling drabbas av eller utsätts 
för risk att drabbas av allvarlig 
skada eller sjukdom 

Lex Maria Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) 

Medicinskt ledningsansvar för att 
främja god kvalitet, hög 
patientsäkerhet och främja 
kostnadseffektivitet inom den 
kommunala hälso- och sjukvården 

4 kap 2§ Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) 

Verksamhetschef 
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Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Uppgiftslämnare till 
smittskyddsläkare 

6 kap 9§ Smittskyddslagen Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) 

Anmälningsskyldighet enligt 
smittskyddslagen 

6 kap. 12 § Smittskyddslagen Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) 

Beslut angående 
bostadsanpassningsbidrag upp till 
max 2 basbelopp 

Lag 2018:222, om 
bostadsanpassningsbidrag mm 

Handläggare av 
bostadsanpassningsbidrag 

Beslut angående 
bostadsanpassningsbidrag som 
överstiger två basbelopp 

 Individutskottet (IU) 

Avgifter vård och omsorg samt LSS 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Beslut om avskrivning eller 
nedsättning av avgift för dödsbo, 
där avgiften understiger 10000: - 

 Avgiftshandläggare  

Beslut angående avgifter, 
förbehålls, minimibelopp, 
jämkning, avgiftsunderlag och 
dylikt för vård och omsorg enligt 
lagstiftning och rättspraxis samt 
gällande avgiftsregler i kommunen 

8 kap 2-9§§ 
26 och 26a§§ 
Socialtjänstlagen (SoL) 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

Avgiftshandläggare  

Beslut gällande avgifter, 
förbehålls- minimibelopp, 
jämkning, avgiftsunderlag och 
dylikt för vård och omsorg i 
tveksamma ärenden eller utöver 
lagstiftning, rättspraxis samt 
gällande avgiftsregler för 
kommunen 

 Individutskottet (IU) 

Beslut angående avgifter, och 
dylikt för LSS enligt lagstiftning och 
rättspraxis samt gällande 
avgiftsregler i kommunen 

18-21§§ Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) 

Avgiftshandläggare  

Allmänt för socialförvaltningen 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Ansvars- och 
befogenhetsbeskrivningar, 
antagande av ansvars- och 
befogenhetsbeskrivningar 

7 kap. 5§ Kommunallagen (KL) Närmaste chef 

Anbud, öppnande, avvisning och 
antagande av anbud exl 
bostadsanpassningsbidrag 

 Verksamhetschef 
Förvaltningsekonom 

Avtal, ingående och uppsägning av 
avtal vid ex tidigare avtals utgång 
eller efter beslut om ny eller 
förändrad verksamhet (exl, 
ärenden av principiell betydelse) 

7 kap. 5§ Kommunallagen (KL) Verksamhetschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) 

Hyreskontrakt, tecknande och 
uppsägning 

7 kap. 5§ Kommunallagen (KL) Verksamhetschef 

Kurslitteratur, bidrag till 
kurslitteratur 

7 kap. 5§ Kommunallagen (KL) Verksamhetschef 



Delegationsordning 17(17) 

Beslut  Lag/lagrum Delegat 

Alkoholserveringstillstånd, yttrande 
till kommunstyrelsens 
tillståndsenhet. Vid ej brådskande 
ärenden lämnar socialnämnden 
yttrande. När socialnämnden inte 
kan inväntas lämnar ordförande 
beslut om yttrande 

6 kap. 38§ Kommunallagen (KL)  

Beslut rörande samfond 1-2 under 
socialnämndens förvaltning 

Firmatecknare Ordförande och en ledamot ur 
nämndens presidium, två i förening 

Beslut om utdelning samfond 1 Socialnämnd är beslutsfattare om 
utdelning. 

 

Beslut om utdelning av samfond 2  Individutskottet (IU) 

Löpande hantering av likvida 
medel, in- och utbetalningar över 
stiftelsernas konton 

 Ekonom (ekonomiavdelningen) 

Placering av fondmedel  Controller (ekonomiavdelningen) 
Ekonom (ekonomiavdelningen) 

Yttranden till färdtjänsthandläggare 
i ärenden där avslag föreslås av 
färdtjänsthandläggare 

 Socialsekreterare 
LSS-handläggare 
Biståndsbedömare  

Yttranden i mer tveksamma 
ärenden vad gäller 
färdtjänst/riksfärdtjänst 

 Individutskottet (IU) 

Begära utdrag rikspolisstyrelsens 
polisregister 

21§ Polisregisterkungörelsen Assistent 

 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
          
Socialnämnden  2020-11-18   

 
       §    

                                                       Dnr 2020/89 
Information av medicinskt ansvarig sköterska (MAS) gällande 
1 Lex Maria anmälning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
att ta del av informationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         

                                                                                                 

                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

           



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Socialnämnden   2020-11-18   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 §                                                                  
                                                                           
 
Individärenden    
  
  
Socialnämnden beslutar i varje enskilt ärende enligt bilaga    
 
Sekretess 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Socialnämnden   2020-11-18    

 
 

       §                                                                     Dnr 2020/1 
 

Statistik Socialförvaltningen  
Verksamhetsstatistik avseende oktober 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) 330 334 327 313 286 282 273 271 285 284
Totalt timmar per/år/månad 2) 233 897 242 784 255 298 259 265 244 110 221 829 19 513 19 263 18 812 20 448
Timmar ärende/mån 59 61 65 69 73 66 71 71 66 72
Kostnad per månad i tkr 6 042 6 490 6 191 5 734 6 790 6 739 6 674 5 329
Kostnad per brukare 3) 197 933 206 632 221 740 248 359 259 762 243 873 24 872 24 867 23 418 18 764

IFO
Ekonomi ärenden/mån > 25 år 316 387 4) 358 369 301 338 280 250 242 254
Ekonomi ärenden/mån < 25 år 82 80 56 45 48 41
Kostnad per ärende/mån 5 599 5 578 6 082 5 856 6 313 6 294 8 845 7 034 8 521 7 020
Antal avslag och delavslag/mån 38 30 37 36

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

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

Beslutade Plac.Vux. Inst Antal/år 61 62 59 80 64 45 23 25 27 31
Kostnad per månad i tkr 914 000 305 000 452 000 191 000
- varav nya avgiftningar per månad 1 2 2 4

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.



STATISTIK
2020 JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

Kommunrehab 

Pågående bab 
ärenden 10 16 10 8 7 6 5 5 12 16
Antal nya ärenden 
innevarande mån 6 7 2 2 2 3 0 2 4 5
Hjälpmedelstekn
Antal pers/mån 40 36 42 23 39 32 42 30 35 32
Sjukgymn/fysioter
Antal pers/mån 72 58 54 38 32 27 21 24 41 36
Arbetsterapeut
Antal pers/mån 85 82 65 52 59 67 61 48 65 66
Sinnesträning
Antal pers/mån 30 29 20 0 0 0 0 0 0 0
varav ant i projekt  1 0 0 0 0 0 0 0
varav ant personal 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Dagverksamhet
Antal pers/mån 21 22 20 0 0 0 0 0 15 16
Antal pers/mån 
demens 6 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Totalt antal 
personer/månad 254 233 209 123 130 126 124 102 156 150
Antal delegerade 
rehabärenden 40 37 38 39 38 33 33 34 27 31
Antal väntelista 42 32 31 34 49 39 23 58 59 71
Rehab- o korttids-
enhet 14 platser
Genomsn belägg 10,9 11,3 10,4 8,3 6,1 7 6,3 8,8 10,3 9,8
Antal pers/mån 21 19 20 15 8 12 11 15 20 19
Antal vårddygn 339 329 321 248 190 208 196 273 308 305
Hemsjukvård 
ordinärt boende
Delegerade hem-
sjukvårdsärenden 212 212 211 212 206 204 206 204 212 212
Ärende enbart
ssk/dsk 7 6 2 2 1 6 7 11 14 12
Ärende demens ssk 21 23 17 20 18 18 18 15 19 19
Ärende IFO 10 14 12 12 10 6 6 6 8 8
Ärende funktionsstöd 29 30 29 29 30 29 29 29 30 30
Tel rådgivn natt ssk  122 112 98 131 167 168 101 128 108 148
Hembesök natt ssk 86 84 87 81 55 48 37 76 65 85
Hemsjukvård 
särskilt boende
Delegerade hem-
sjukvårdsärenden 152 149 149 147 148 148 148 148 147 147
Hemsjukvård 
Storfors

Tel rådgivn natt ssk 19 14 4 15 13 30 28 9 19 18
Hembesök natt ssk 

6 0 0 3 2 4 7 1 5 5



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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       §                                                                  Dnr 2020/3 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       §  
 

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

- Protokoll individutskottet, 2020-10-12  
 

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

201001-201031 
 

• Delegationsbeslut, barn- och ungdom 
201001-201031 
 
 

• Delegationsbeslut enligt SoL  
201001-201031 
 
 

• Delegationsbeslut enligt LSS 
                201001-201031 
                 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       §  
 

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

1. Förvaltningsrätten i Karlstad, ekonomiskt bistånd. 
2. Förvaltningsrätten i Karlstad, ekonomiskt bistånd. 
3. Kammarätten i Göteborg, överklagande av förvaltningsrättens dom 

gällande beredande av vård av unga.  
4. Värmlands tingsrätt, särskilt förordnad vårdnadshavare.  
5. Förvaltningsrätten i Karlstad, ekonomiskt bistånd.  

 
 

 
 
2.  Övriga delgivningar 
   

1. Förfrågan från Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnds 
presidium.  

2. Inkommet brev från Röda Korset.  
3. Patientnämnden, PowerPoint 
4. Protokoll direktionen, Värmlands läns vårdförbund 2020-10-14 

  
 
 
 

 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   lägga delgivningarna till handlingarna  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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 §                                                                  
 

Kurs- och konferensinbjudan 
 
Nr 
 
1.  

  
       
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
           

Inbjudan från 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benämning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plats och tid 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum          Blad 

Socialnämnden 2020-11-18 

§   

Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering 

   Utdragsbestyrkande 
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