
      

                                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                               Sammanträdesdatum                                  Blad 
                              
Socialnämnden  2018-06-18          1  

      
                                                                                 Plats och tid  Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 180618 kl: 9:00-12:20 

Ajournering kl: 10:00-10:20 samt 11:15-11:30 

Beslutande  
 
 
 
 
 

 Anders Nilsson (V) 
Christer Olsson (M) 
Britt-Marie Wall (S) 
Jomark Polintan (S) 
Sebastian Post (-) 
Rima Shams Al Deen (S) ersättare för Louise Eriksson (S) 
Frida Olsson (M) ersättare för Cecilia Svanlind Thörn (M) 

   
Övriga 
deltagande 

 Torgeir Pettersen (S) 
Claes-Erik Eriksson (S) 
Helene Larsson Saikoff (S) 
Johanna Elfgren, IFO-chef  

  Eva-Lena Svensson, verksamhetschef §§ 58-63 samt § 68 
Katarina Hammargren, verksamhetschef §§ 58-63 samt § 68 
Ulla Kjellemar, verksamhetschef §§ 58-69  
Malin Karlsson, ekonom  
Kristina Steijner, förvaltningschef   
Marie Eriksson, sekreterare 
 

 
Utses att 
justera 
 
 

 
 

 
Christer Olsson (M) 
 

   
Justering 
plats och tid 

 Socialnämndens kansli 2018-06-20 

 
Under- 
skrifter 

 
Sekreterare 

 
______________________________ Paragrafer 58-78 
Marie Eriksson 

  
Ordförande 

 
______________________________ 
Anders Nilsson (V) 

   
 Justerande ______________________________ 
            
 

 Christer Olsson (M) 
 

                                                      ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
Organ                             Socialnämnden 
Sammanträdesdatum     2018-06-18 
Datum för anslagets                                           Datum för anslagets nedtagande 2018-07-13 
uppsättande                   2018-06-21 
Förvaringsplats för protokollet: Socialnämndens kansli                      
Underskrift                             Marie Eriksson 
                                        ____________________________        

 

 

 

 

 
 
 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Socialnämnden   2018-06-18   2 

  
 

       § 58                                                                   
 
Individärende 
Socialnämnden beslutar i varje enskilt ärende enligt bilaga 
 
Sekretess 
 
 
 
_________ 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrka 
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       § 59                                                                  Dnr: 2018/47 
 
Verksamhetsuppföljning 5 månader 
 
Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för 
verksamheterna efter 5 månader. Prognos för året har beräknats till 
ett underskott med –3 062 tkr ( -1 870 tkr), en försämring med 1 192 
tkr. 
 
Det är placeringskostnaderna inom IFO vuxna som står för de stora 
avvikelseposterna.  
 
I samband med nämnden i april gavs socialförvaltningen ett antal 
uppdrag att utreda. Inga av uppdragen kan sägas ge några stora 
direkta ekonomiska effekter men kan på sikt ge en 
kostnadseffektivisering. 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   ta del av uppföljningen 
 
 
Förvaltningsekonom Malin Karlsson föredrar ärendet och 
förvaltningschef Kristina Steijner svarar på frågor härtill.  
 
 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att   ta del av uppföljningen 
 
 
_________ 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrka 
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       § 60                                                                  Dnr: 2018/59 
 

Utredningsuppdrag att utreda om fattade beslut, medger 
omprövningar och att biståndet säkerställs/ uppdateras 
utifrån varje individs individuella behov 
 
Verksamhetschef Katarina Hammargren och förvaltningschef Kristina 
Steijner skriver i tjänsteskrivelse att ett gynnande beslut enligt 
Socialtjänstlagen kan alltid ändras om den enskildes behov förändras.  
 
Ett tidsbegränsat beslut eller ett tillsvidare gällande beslut, påverkar 
inte möjligheten att beslutet ändras. 
 
Socialförvaltningen anser därmed att det inte föreligger behov att 
tidsbegränsa beslut för hjälp i hemmet där behovet av insatser varit 
oförändrade över längre tid. Tidsbegränsade beslut är aktuellt vid 
nya ärenden med beviljade insatser, hjälp i hemmet.  
 
Sammanfattningsvis konstaterar socialförvaltningen att samtliga 
fattade beslut medger omprövningar och att biståndet säkerställs 
utifrån brukarnas individuella behov. 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   godkänna utredningen 
 
 
Förvaltningschef Kristina Steijner och verksamhetschef Katarina 
Hammargren föredrar ärendet och svarar på frågor härtill.  
 
 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att   godkänna utredningen 
att   ge förvaltningschefen i uppdrag att i oktober socialnämnd 
återrapportera ärendet.  
 
________ 
 
                                                                                                             Utdragsbestyrka 
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       § 61                                                                  Dnr: 2018/60 
 

Kontroll av uppföljning biståndsbeslut SoL 
I tjänsteskrivelse framför förvaltningschef Kristina Steijner och 
verksamhetschef Katarina Hammargren att socialnämnden har gett 
socialförvaltningen i uppdrag att redovisa om vi omprövar/följer upp 
samtliga beslut i tid. 
 
TÖS Charlotte Sjöberg har genomfört kontroll av samtliga nya ärenden 
under perioden 180101-180430 med omvårdnadsinsatser i beslutet.  
Alla biståndsbedömare är inkluderade. 
 
Totalt 10 nya brukare har inkommit under perioden.  
Uppföljning är gjord i 9 av ärendena. 
Uppföljningen har skett inom 1-3 veckor efter beslutet verkställts. 
 
 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   godkänna utredningen 
 
 
Förvaltningschef Kristina Steijner och verksamhetschef Katarina 
Hammargren föredrar ärendet och svarar på frågor härtill.  
 
 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att   godkänna utredningen 
 
__________ 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrka 
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       § 62                                                                  Dnr: 2018/56 
 
Utredningsuppdrag att säkerställa och redovisa att fattade beslut 
verkställs enligt beslutad insats. Uppdraget gäller hemtjänst, tid, 
rutiner och kostnader. Uppdraget inkluderar översyn av gällande 
avgiftsmodell. 
 
Verksamhetschef Eva-Lena Svensson och förvaltningschef 
Kristina Steijner skriver i tjänsteskrivelsen att gruppledarna har fått 
i uppdrag att granska de fem tyngsta ärendena i sitt 
ansvarsområde under en 14 dagarsperiod med en månads 
mellanrum för att säkerställa att fattade beslut verkställs enligt 
beslutad insats och schablontid. 
 
Uppdraget har dels bestått i att jämföra schablontiden med den 
planerade och utförda tiden samt att säkerställa att de beslutade 
insatserna upprättas i genomförandeplanen.  
 
Den analys som är gjord efter mätningarna kan sammanfattas 
med att tiden i en del ärenden har fått utökas då brukarens behov 
har ökat, andra ärenden har tiden kunnat minskas tack vare att 
personalen frekvent har loggat in och ut sig hos brukaren vilket 
har möjliggjort justeringar på den tidigare planerade tiden. Några 
av de granskade ärendena är dock avslutade helt under 
mätningsperioden och kan därför inte analyseras.  
 
När det gäller avgiftsmodellen har en omvärldsanalys påbörjats för 
att se över den rådande modellen inom vård och omsorg. 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   ta del av rapporten 
 
Förvaltningschef Kristina Steijner och verksamhetschef Eva-Lena Svensson 
föredrar ärendet och svarar på frågor härtill.  
 
Socialnämnden beslutar  
 
att   godkänna utredningen 
att   ge förvaltningschefen i uppdrag att i oktober nämnd slutrapportera 
ärendet samt ge förslag till konkreta åtgärder 
________ 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrka 
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       § 63                                                                   Dnr: 2018/57 
 

Föreslå förändrade riktlinjer vid beviljat bistånd gällande 
hemtjänst/hemsjukvård/hjälp i hemmet, för att verkställa 
insatsen i säbo. Konsekvenser? Kostnader? 
 
Verksamhetschef Eva-Lena Svensson och förvaltningschef Kristina 
Steijner skriver i tjänsteskrivelse att särskilt boende är i regel en 
förhållandevis dyr form av äldreomsorg. Genom att styra 
äldreomsorgen från särskilt boende till hemtjänsten kan verksamheten 
totalt sett kunna bli billigare men när man når den beräknade 
brytpunkten eller överstiger denna är det mer kostnadseffektivt att ge 
vård och omsorg i ett särskilt boende istället för i form av hemtjänst. 
För att veta vad brytpunkten är i en kommun så måste man först 
bestämma vad en hemtjänsttimme kostar. Kostnaden för en plats på 
särskilt boende delas sedan med kostnaden för hemtjänsttimmen först 
då vet man den aktuella brytpunkten. 
Några viktiga utgångspunkter är, utöver kostnadsaspekt, att från 
biståndsbedömningens sida göra en helhetsbedömning av brukarens 
behov och vilja. En skälig levnadsnivå och ett värdigt liv ska vägas in i 
den individuella bedömningen. Socialtjänstlagen anger även att 
frivillighet och självbestämmande ska vara vägledande vid 
handläggningen av enskilda ärenden. De kommuner som 
förvaltningen har granskat har en brytpunkt på 120 -130 
timmar/månad för brukarens omvårdnadsinsatser.  
I förvaltningen finns det förnärvarande 23 hemtjänstärenden som 
ligger över brytpunkten på 120 timmar/månad på de verkställda 
omvårdnadsinsatserna. 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att  ta del av rapporten 
att  ge förvaltningen i uppdrag att räkna ut kostnaden för en 
hemtjänsttimme för att fastställa brytpunkten  
att  ge förvaltningen i uppdrag att utifrån fastställd brytpunkt se över 
gällande riktlinjer för insatser inom vård och omsorg 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrka 
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Forts  § 63                                                                   Dnr: 2018/57 
 
Förvaltningschef Kristina Steijner och verksamhetschef Eva-Lena 
Svensson föredrar ärendet och svarar på frågor härtill.  
  
 
Socialnämnden beslutar  
 
att  ta del av rapporten 
att  ge förvaltningen i uppdrag att räkna ut kostnaden för en 
hemtjänsttimme för att fastställa brytpunkten  
att  ge förvaltningen i uppdrag att utifrån fastställd brytpunkt se över 
gällande riktlinjer för insatser inom vård och omsorg 
att   ge förvaltningschefen i uppdrag att i oktober nämnd slutrapportera 
ärendet samt ge förslag till konkreta åtgärder 
_________ 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrka 
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       § 64                                                                  Dnr: 2018/61 
 

Utreda ökad samverkan med Landstinget i Värmland 
 
I tjänsteskrivelse framför förvaltningschef Kristina Steijner att vid 
Socialnämndens sammanträde 2018-04-18 beslutades att uppdra till 
socialförvaltningen att se över möjligheten att utreda om ett ökat 
samarbete med landstinget i Värmland skulle kunna utvecklas till att 
Landstinget köper/övertar platser inom Korttids- och 
rehabiliteringsverksamheten Eklunden. I syfte att få lokala 
närsjukvårdplatser på orten. 
Förvaltningen har kontaktat landstingsledningen och fått en bekräftelse 
kring att frågan kommer att aktualiseras inom landstingsledningen. 
Förvaltningen avvaktar inbjudan till dialog. 
 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   ta del av rapporten 
 
 
Förvaltningschef Kristina Steijner föredrar ärendet och svarar på 
frågor härtill. 
 
 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att   ta del av rapporten 
att   ge förvaltningschefen i uppdrag att i oktober nämnd slutrapportera 
ärendet samt ge förslag till konkreta åtgärder 
 
_________ 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrka 
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       § 65                                                                   Dnr: 2018/62 
 

Uppdrag arbetsfördelning och ansvarsfördelning gällande 
vikarieanskaffning 
 
Förvaltningschef Kristina Steijner framför i tjänsteskrivelse att vid 
Socialnämndens sammanträde 2018-04-18 beslutades att uppdra till 
socialförvaltningen att se på arbetsfördelning och ansvarsfördelning 
mellan arbetsgrupperna, arbetsledarna och ABC när det gäller 
vikarieanskaffning. 
 
Förvaltningen verkställer utredningsuppdraget inom 
verksamhetsområdena Vård och Omsorg och Funktionsstöd. Båda 
verksamhetsområdena använder sig idag av socialförvaltningens 
verksamhet ABC – assistent och bemanningscentralen. 
 
ABC verkställer idag allmän administration, exempelvis 
fakturakonteringar, inringning av anställda vikarier och avgiftshantering 
inom socialförvaltningen. Gruppledare inom båda verksamhetsområdena 
sköter alla rekrytering och anställning av både tillsvidare anställd 
personal och vikariepersonal. 
 
Utredning pågår i kommunen om att tillskapa en central 
bemanningsenhet, underställd personalavdelningen. Den centrala 
bemanningsenheten enheten föreslås täcka socialförvaltningen, barn 
och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningens behov. 
Eventuella förändringar/förskjutningar inom ovanstående utredningen, 
som kan påverka arbetsfördelning och ansvarsfördelning gällande 
arbetsgrupper och arbetsledare föreslås hänföras till denna 
organisationsförändring. 
 
Förvaltningen följer den eventuella ekonomisk påverkan av socialnämndens 
budget, redovisas i samband med verksamhetsuppföljningar.  
 
 
 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrka 
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Forts  § 65                                                                   Dnr: 2018/62 
 

Uppdrag arbetsfördelning och ansvarsfördelning gällande 
vikarieanskaffning 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   ta del av rapporten 
 
 
Förvaltningschef Kristina Steijner föredrar ärendet och svarar på frågor härtill.  
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   ta del av rapporten 
att   ge förvaltningschefen i uppdrag att i oktober nämnd slutrapportera 
ärendet samt ger förslag till konkreta åtgärder 
_________ 
 
 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrka 
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       § 66                                                                  Dnr: 2018/63 

Översyn av organisation och rutiner för försörjningsstöd 
– delrapport 
 
I tjänsteskrivelse från verksamhetschef Åsa Andersson och 
förvaltningschef Kristina Steijner framkommer det att vid 
Socialnämndens sammanträde 2018-04-18 beslutades att uppdra till 
socialförvaltningen att prioritera uppdraget kring organisation och 
rutiner för försörjningsstöd, inkluderande ansvar och samarbete mellan 
förvaltningarna. Förslag på åtgärder, ska presenteras på 
socialnämnden i juni 2018. 
 
Kommunfullmäktige beslutade inför budget 2018 att organisation och 
rutiner för försörjningsstöd ska utredas. I utredningsarbetet ska 
samverkan ske mellan Socialförvaltningen och Arbetsmarknads- och 
integrationsenheten (AIE). I uppdraget ingår att belysa ansvar och 
samarbete samt ge förslag på organisation och rutiner som ska gälla 
från ingången av 2019. Uppdraget är ett prioriterat område i den 
ekonomiska planen.  
 
Uppdraget har sin grund i den höga kostnaden för 
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. Flertalet av de hushåll som idag 
uppbär försörjning genom bidrag från Socialförvaltningen tenderar att 
bli kvar under en längre tid. Kostnaden per hushåll har inte ökat i någon 
större utsträckning utan det är antalet hushåll som ökar. Det finns idag 
fler stora hushåll än tidigare.  
 
Filipstads kommun är en av de kommuner i Sverige som har flest antal 
barn i hushåll som uppbär försörjningsstöd. Stora hushåll blir mer 
kostsamma då hyres- och elkostnader generellt blir dyrare för ett stort 
hushåll samt så ökar kostnaden för riksnormen då den betalas ut per 
antal personer i hushållet. Inför 2018 beslutades att riksnormen skulle 
höjas avsevärt mycket mer än tidigare år samt så kompenserades 
höjningen av barnbidraget. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             Utdragsbestyrka 
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Forts  § 66                                                                  Dnr: 2018/63 

Översyn av organisation och rutiner för försörjningsstöd 
– delrapport 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   ta del av rapporten 
 
Förvaltningschef Kristina Steijner föredrar ärendet och svarar på frågor härtill. 
 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att   ta del av rapporten  
att   ge förvaltningschefen i uppdrag att i oktober nämnd slutrapportera 
ärendet samt ge förslag till konkreta åtgärder 
 
_________ 
 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrka 
 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Socialnämnden   2018-06-18   14 

 
 

       § 67                                                                  Dnr: 2018/64 
 

Uppdrag samverkan Socialförvaltningen och Barn och 
utbildningsförvaltningen gällande 
sjukskötersketjänster 
 
I tjänsteskrivelse från Förvaltningschef Kristina Steijner framkommer 
det att vid Socialnämndens sammanträde 2018-04-18 beslutades att 
uppdra till socialförvaltningen att se över möjlighet till samarbete 
mellan förvaltningarna SOC och BUF gällande sjukskötersketjänster. 
Information till skolsköterskorna har skett vid en träff mellan 
skolsköterskor och förvaltningschef, om problematiken/behovet hos 
hemsjukvården på soc. 
 
Förvaltningschefen BUF och vårdförbundet har samverkat om att 
skolsköterskorna på BUF omfattas av SOC erbjudande för timtids-
ersättning eller vecko-ersättning. 
 
Förvaltningschef har informerat skolsköterskorna ytterligare en gång 
vid verksamhetsmöte.  
Alla är medvetna om att de omfattas av möjligheten. 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   ta del av rapporten 
 
Förvaltningschef Kristina Steijner föredrar ärendet och svarar på frågor härtill.  
 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att   ta del av rapporten 
att   ge förvaltningschefen i uppdrag att i oktober nämnd slutrapportera 
ärendet samt ge förslag till konkreta åtgärder 
__________ 
 
 
 
 
 

                                                                                                             Utdragsbestyrka 
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       § 68                                                                  Dnr: 2018/66 
 

Riktlinje och rutiner för biståndsbedömning inom 
vård och omsorg 
 
I tjänsteskrivelse från verksamhetschef Katarina Hammargren 
framkommer det att socialförvaltningen årligen ser över riktlinjerna för 
biståndsbedömning. Ändringar i dokumentet är rödmarkerade och 
avsnitt som föreslås tas bort är märkta med ”TAS BORT” 
Förutom en del redaktionella ändringar så visar rättspraxis och 
omvärldsanalys följande: 

• Trygghetslarm kan ersätta trygghetsbesök om brukaren kan 
använda trygghetslarm/trygghetskamera på natten 

• Rättspraxis visar att det anses som skälig levnadsnivå att 
beviljas besök för aktivitet (promenad eller aktivitet i hemmet) vid 
två tillfällen per vecka. 

• Rättspraxis visar att det anses som skälig levnadsnivå att 
beviljas städning motsvarande 2 rum och kök, badrum var tredje 
vecka. 

 
Insatsen boendestöd har tillkommit i dokumentet. Rutinen för 
dubbelgång föreslås tas bort då dubbelgång är en arbetsmiljöfråga och 
inte ett bistånd. 
TÖS Charlotte Sjöberg har godkänt det nya förslaget till riktlinjer. 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   godkänna riktlinjen med föreslagna ändringar 
 
Verksamhetschef Katarina Hammargren föredrar ärendet och svarar på 
frågor härtill. 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   godkänna riktlinjen med föreslagna ändringar 
_________ 
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       § 69                                                                  Dnr: 2018/55 
 
Remissvar angående revidering av hjälpmedelsnämndens 
reglemente 
 
I skrivelse från hjälpmedelsnämnden framkommer det att den 29 
augusti 2017 beslutade landstingsfullmäktige att ansöka hos 
regeringen om att få bilda regionkommun i Värmland från och med 
den 1 januari 2019. Som ett led i bildandet av Region Värmland 
fastställde landstingsstyrelsen den 19 december 2017 ett 
inriktningsbeslut avseende förtroendemannaorganisationen på 
övergripande nivå, där nämndorganisationen i vilken 
hjälpmedelsnämnden ingår.  
Som planerat har det utifrån inriktningsbeslutet tagits fram bilagt 
reglemente, som föreslår uppdrag och ansvar för hjälpmedelsnämnden i 
det nya Region Värmland. Revideringen avser redaktionella ändringar.  
Reglementet är tänkt att gälla från 2019-01-01.  
Revidering av reglemente förutsätter att samtligas deltagande 
kommuner och landstinget fattar likalydande beslut. Förslaget till 
reglemente för hjälpmedelsnämnden skickas därför på remiss till 
kommunerna och landstinget, enligt enhälligt beslut i 
hjälpmedelsnämnden 2018-05-25, för att inhämta synpunkter på 
föreslagna ändringar.  
Remissen behöver inte tas av fullmäktige utan av facknämnd eller 
kommunstyrelsen. 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   godkänna hjälpmedelsnämndens reglemente 
 
 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att   godkänna hjälpmedelsnämndens reglemente 
 
________ 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrka 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Socialnämnden   2018-06-18   17 

 
 

       § 70                                                                  Dnr: 2018/65 
 

Kungörelse om samråd- Detaljplan för kvarteret 
Björnen, Filipstads kommun 
  
Enligt kungörelse från Miljö-och stadsarkitekt kontoret framkommer 
det att Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för 
kvarteret Björnen i Filipstad. Planen handläggs med utökat förfarande 
enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget är 
förenligt med kommunens översiktsplan.  
 
Syftet med att ta fram en ny detaljplan för området är att möjliggöra 
för nybyggnation av ett vårdboende för äldre samt att planlägga 
befintligt LSS-boende för att få en sammanhängande bild av 
kvarterets utveckling. 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   godkänna detaljplanen 
 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att   godkänna detaljplanen 
 
_________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrka 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Socialnämnden   2018-06-18   18 

 
 

       § 71                                                                  Dnr: 2018/67 
 

Kungörelse om samråd- Detaljplan för Storbrohyttan 
och Munkeberg, Filipstads kommun  
 
Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för 
Storbrohyttan och Munkeberg i Filipstad. Planen handläggs med 
utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och 
planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.  
 
Området kring Storbrohyttan, som är både byggnadsminne och 
riksintresse, samt camping och hembygdsgård vid Munkeberg är idag 
inte planlagt. Syftet med att upprätta en ny detaljplan för området är 
att säkerställa hur området kan användas med hänsyn till kulturmiljön, 
allmänhetens tillgång till området samt möjligheterna för campingen 
att utvecklas. Planen ska även möjliggöra för ytterligare bebyggelse 
vid den så kallade Wasavillan samt norr om smedjan vid 
Storbrohyttan. 
  
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   godkänna detaljplanen 
 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att   godkänna detaljplanen 
 
 
__________ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             Utdragsbestyrka 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Socialnämnden   2018-06-18   19 

 
 

       § 72                                                                  Dnr: 2018/68 
 

Kungörelse om granskning- Detaljplan för Finnshyttan, 
Filipstads kommun 
  
Enligt kungörelse från Miljö-och stadsarkitekt kontoret framkommer 
det att Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för 
Finnshyttan i Filipstad. Planen handläggs med utökat förfarande 
enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget är 
förenligt med kommunens översiktsplan.  
 
Syftet med att ta fram en ny detaljplan för området är att möjliggöra 
för ytterligare bostadsbebyggelse med ett attraktivt sjönära läge inom 
området Finnshyttan. Planen reglerar även framtida användning av 
befintlig industriverksamhet och säkerställer förskola inom området. 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   godkänna detaljplanen 
 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att   godkänna detaljplanen 
 
________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrka 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Socialnämnden   2018-06-18   20 

 
 

       § 73                                                                     Dnr 2018/2 
 

Statistik Socialförvaltningen  
Verksamhetsstatistik avseende maj 2018 presenteras socialnämnden.  
 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   godkänna informationen 
 
 
Förvaltningschef Kristina Steijner föredrar ärendet och svarar på frågor 
härtill.  
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att   godkänna informationen 
 
_________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Socialnämnden   2018-06-18   21 

 
 

       § 74                                                                 Dnr 2018/3 
 

Sjukfrånvaro 
 
Socialförvaltningen redovisar statistik över sjukfrånvaro till och med  
april månad 2018, sammanställd av personalavdelningen. 
 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  ta del av informationen 
 
 
Förvaltningschef Kristina Steijner föredrar ärendet och svarar på frågor 
härtill.  
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   ta del av informationen 
 
 
__________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Socialnämnden   2018-06-18   22 

 
 

       § 75 
 

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

- Protokoll individutskottet 18-05-16 
 

- Delegationslistor mm för beslut fattade av tjänstemän 
 

- Anställningar 
 

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

 
 

 
Socialnämnden beslutar 
 
att   med godkännande lägga redovisning av delegationsbeslut till 
handlingarna 
 
_________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Socialnämnden   2018-06-18   23 

 
 

       § 76 
 

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

-  
 

 
 

 
2.  Övriga delgivningar 
 

- Svar på remiss i ärende rörande alkoholservering-Serveringstält/Stora Torget 
Dnr: 2018/91(ordförande beslut) 

- Svar på remiss i ärende rörande alkoholservering- Restaurang BULF 
Dnr: 2018/45 (ordförande beslut) 

- Protokoll, Värmlands Läns Vårdförbund 2018-06-01 
 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   lägga delgivningarna till handlingarna  
 
 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att   lägga delgivningarna till handlingarna  
 
_________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Socialnämnden   2018-06-18   24 

 
 

       § 77 
 

Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering 
 
 
Förvaltningschef Kristina Steijner redovisar hur det ser ut inför sommaren 
med vikarieanskaffning i de olika verksamheterna.  
 
Vidare berättar Kristina om projektet HENACU som nu har gått vidare till 
Älvkullen (Hälsokullen). All personal erbjuds föreläsningar samt en timmes 
individuell coachning. Detta är ett projekt via kommunstyrelsen.  
 
Kristina rapporterar om projektet ”Rätt till heltid möjlighet till deltid” som 
förvaltningen driver tillsammans med kommunal.  
 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Socialnämnden   2018-06-18   24 

 
 

       § 78                                                                 Dnr: 2018/59 
 

Inställd socialnämnd i augusti 
 
Ordförande föreslår att socialnämndens sammanträde den 29 augusti ställs in.  
Individutskottets sammanträde sker som tidigare planerat. 
  
 
 
 
 
 
 
Socialnämnden beslutar  
 

att   ställa in socialnämndens möte 29 augusti 2018. Nästa socialnämnd är 
som tidigare planerat, 12 september 2018.  
 
________ 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrka 
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