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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar emot Arbetsmarknadsenhetens återrapport om 
verksamhetens resultat för 2017.  Kommunstyrelsen förtydligar uppdraget till 
att återrapportering av verksamhetens resultat ska ske till Kommunstyrelsen en 
gång per år.       

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmarknadsenheten återrapporterar resultat 2017 enligt uppdrag. 
Resultatredovisningen består av verksamhetens innehåll och omfattning.  

Under 2017 har 117 personer haft någon form av kontakt/insats eller 
anställning inom enheten.  

Enheten består av Kvarnberg aktivitetscenter, inklusive Fälttjänst och 21:an, 
Kamraten, Daglig verksamhet, Systugan/servicepatrullen och infocenter. Vidare 
är Mottagnings- och coachingteamet kopplat till AME. 

Flera samverkansformer och projekt är igång, bl.a. DUA (delegationen för 
unga), Vägen vidare, Active Mobility och All-in.  

Enheten hanterar också kommunens feriearbete. 

De personer som sysselsätts inom verksamheten kan ha olika former av 
anställningar eller bidrag. De ersättningar som varit störst under 2017 är 
extratjänster, nystart, lönebidrag och tranieejobb.  

Ärendet 
2017 genomfördes en översyn av kommunstyrelsens organisation, 
servicenämnden och AME. I samband med översynen framkom att AME har i 
uppdrag sedan 2011 att:  

 Ansvara för och utföra arbetet inom kommunens samlade 
arbetsmarknadsfrågor.  

 Arbeta för ökad möjlighet till egen försörjning hos 
kommuninnevånarna  

1



Degerfors kommun 
Datum 
2018-04-19 

 
SN 00051-2018 

Sida 
2(5) 

 

 

 Planera för och följa upp alla medarbetare/brukare som sysselsätts med 
stöd av bidrag i någon form inom kommunen. 

 Återrapportering av verksamhetens resultat ska ske till 
Kommunstyrelsen.  

 Arbeta i nära dialog med kommunernas verksamheter, fackliga 
organisationer och externa aktörer såsom arbetsförmedling. 

 Säkerställa att kommunens verksamhet har god kännedom om 
arbetsmarknadspolitiska program och åtgärder och att det finns en 
beredskap inför arbetsmarknadspolitiska förändringar. 

 Arbeta för att öka och förbättra samarbetet mellan kommunens 
förvaltningar och ta tillvara på olikheter i tjänstemännens kompetenser 
och erfarenheter. 

 Arbeta med en grupp människor som har mycket varierande bakgrund 
och orsak till behov av sysselsättning och som därmed kräver särskild 
hänsyn till individuella förutsättningar att uppnå egen försörjning. 

 

Vidare skulle en referensgrupp skapas och regelbundna möten hållas med 
arbetsförmedlingen.  
I översynen framkom att rapporteringen av AME resultat inte har 
återrapporterats till Kommunstyrelsen. Vidare har samverkan inte formaliserats 
via en referensgrupp. I uppdraget specificeras inte om återrapporteringen ska 
ske vid ett tillfälle eller återkommande. Översynen 2017 föranledde inga 
förändringar i AME organisering eller uppdrag. Det innebär att AME har 
arbetat enligt uppdrag och återrapporterar härmed resultaten.   
 

Rapport om verksamhetens resultat 2017  
AME utför en mängd olika uppdrag och arbetsuppgifter inom kommunen. 
Finansieringen till de olika verksamheterna inom AME och till deltagarnas 
ersättningar är till stor del bidrags- och intäktsfinasierade. Redovisningen 
innehåller därför både deltagarantal i olika verksamheter men också de olika 
bidragsanställningar och projekt som är igång.  
Det är en stor fördel med att ha en spridning framförallt i verksamheter då det 
gör det möjligt att matcha deltagarnas kompetens, förmågor och behov till rätt 
typ av insats.  
Under 2017 har 117 personer haft kontakt med AME, varav 47 i anställning, 
resterande hade någon form av praktik eller annan insats. Totalt 18 personer 
har under året haft språkpraktik (insats för nyanlända inom etableringen). 5 
yrkeskompetensbedömningar har genomförts för personer inom etableringen. 
 
Degerfors kommun ingår i samverkan med Karlskoga kommun och 
Arbetsförmedlingen i överenskommelse inom ramen för ”Delegationen för 
unga och nyanlända”, DUA. Det sker en nationell statlig satsning på att minska 
arbetslösheten hos unga och nyanlända. DUA utvecklas och förändras löpande 
utifrån förändringar inom det arbetsmarknadspolitiska området. En lokal 
överenskommelse har upprättats och det är en förutsättning för att få ta del av 
insatserna utbildningskontrakt och traineejobb. Utöver detta så har kommunen 
i samverkan med Karlskoga kommun sökt riktade statsbidrag till gemensam 
resurs för att utöka kontakterna till det privata näringslivet i det s.k. 
”Näringslivsprojektet”. Kommunen har också sökt och blivit beviljade 
statsbidrag att köpa in ett verksamhetssystem för arbetsmarknadsinsatser.  
Samverkan inom DUA sker både på chefs- och handläggarnivå.  
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Under 2017 har antalet utbildningskontrakt uppgått till 9 personer och 
Traineejobben till 5 personer. Traineejobbens placering har varit inom 
äldreomsorgen för omvårdnadsutbildning.  
Arbetet med extratjänster har fortskridit, 10-12 personer har haft anställningar 
med extratjänst. Av dessa utgörs 2 personer från målgruppen nyanlända.  
Målsättningen har varit att kunna erbjuda 10-15 personer ur målgruppen 
nyanlända extratjänster inom kommunen vilket inte har varit möjligt att uppnå. 
Detta beror bl.a. på att flertalet av de personer som varit aktuella för extratjänst 
fortfarande haft pågående SFI-studier. Det har då inte varit möjligt att påbörja 
anställningar innan deras nivå av kunskap i svenska språket har förbättrats. 
Fortsatt arbete görs under 2018 för att uppnå målsättningen med att minst 10 
personer ur målgruppen nyanlända ska erhålla extratjänst. 
Arbetet i Vägen vidare har fortgått enligt plan. Antalet personer som varit 
aktuella för insats uppgår till 25 personer varav 20 personer i anställning, 2 av 
dessa har varit anställningar med extratjänst för målgruppen nyanlända. 
Degerfors har tillsammans med andra kommuner i närområdet funnits med 
som medfinansiärer i Activas ESF-projekt Active mobility med utlandspraktik. 
Totalt har 5-6 ungdomar från Degerfors deltagit fullt ut i projektet under 
2016/2017.   
Mottagnings– och coaching-team (Samordningsförbundet Finsam 
Karlskoga/Degerfors) är en inarbetad verksamhet. Svårigheter har uppstått 
under senare delen av 2017 gällande personer som anvisats till coachingteamet 
men sedan åter anvisats till kommunen då bedömningen gjorts av 
mottagningsteamet att de inte kan tillgodogöra sig de insatser som 
coachingteamet har att erbjuda. Mottagningsteamet har under 2017 haft kontakt 
med 29 personer från Degerfors. Coachingteamet har haft kontakt med 30 
personer varav 16 är inskrivna i aktivitet inom coachingteamet och övriga har 
exempelvis uppföljning efter avslut. 
InfoCenter har startats upp under 2017 med ett högre antal besökare än 
förväntat. Antalet besökare har under året uppgått till 2033 st (april-dec) varav 
1267 är kvinnor. Språkgrupper har startats upp under sommaren samt 
gruppaktivitet för att lära sig grundläggande IT-kunskaper. 
Kamraten är en sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk ohälsa. De 
erbjuder social samvaro och aktiviteter. Under 2017 har Kamraten gemensamt 
arbetat med att ta fram en receptbok där deltagarna har tagit bilder, skrivit 
texter och på olika sätt varit med för att arbeta fram receptsamlingen. Den har 
varit mycket uppskattad.  
Daglig verksamhet har fr.o.m. maj månad övergått till AME. Arbete har pågått 
under sommar/höst inom AME/Daglig verksamhet för att gemensamt komma 
överens om hur samverkan ska ske omkring arbetsuppgifter och deltagare. 
Inom daglig verksamhet finns olika former av arbetsgrupper, bl.a. Fixartjänst 
och Vallagruppen. 
Servicelaget och Servicepatrullen har under året arbetat med uppdrag från 
hemvården gällande tvätt, inköp av livsmedel, städ samt bemanning av 
Västergårdens matsal. Under september månad 2017 gjordes en mätning av 
volymen. I mätningen framkom att Servicelaget utförde 43 städ hos brukare 
och 21 lokalstäd. Vidare gjorde de 108 inköp till brukare och 4 inköp till 
verksamhet. De bemannade matsalen Västergården 21 dagar. De gjorde 265 
tvättar till 94 olika brukare.   
Kvarnberg aktivitetscenter (inkl Fälttjänst) och 21:an är en bred verksamhet 
inom AME med en mängd olika uppdrag. Det handlar om bl.a. matdistribution, 
skötsel och bemanning av dressinbanan, kräftfisket, flytthjälp åt verksamheter 
inom kommunen, papperskörning, biltvätt, förpackningsverksamhet av 
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hjälpsändningar i samarbete med Pingstkyrkan. Det gjordes en mätning i 
september månad 2017 av volymen och där framkom att matdistributionen 
körde ut 1441 matlådor under september månad. 
Under hela 2017 har 21:an varit delaktiga i 23 st hjälpsändningar. Dressinbanan 
hade under sommaren 2017 1725 besökare.  
Kvarnbergs arbetsledare har medverkat i de trygghetsvandringar som skett i 
kommunen.    
Degerfors kommun ingår tillsammans med 8 andra kommuner i ESF-projektet 
All-in. Under hösten 2017 har planerings- och kartläggningsarbete genomförts. 
Målgruppen utgörs av personer med ekonomiskt bistånd med behov av stöd 
och insatser för att komma ut på arbetsmarknaden. Prioriterad målgrupp är 
nyanlända personer som inte ingår i etableringsprogrammet samt personer med 
långvarigt beroende av försörjningsstöd. 
 
Feriepraktik har genomförts med 87 ungdomar totalt som erhållit 
ferieanställningar inom kommunens olika verksamheter. 
 
En del av de kommunövergripande uppdragen för AME är av administrativ 
karaktär. Arbetskonsulent hanterar alla återsökningar inom kommunen för 
personal med någon form av anställningsstöd, vilket tidigare har hanterats av 
lönekontorets personal.  
AME har vid ett par tillfällen under 2016/2017 även varit personalkontoret 
behjälpliga med uppdrag gällande personal inom kommunen som varit 
sjukskrivna från sitt ordinarie arbete och som varit i behov av coachande 

samtal/vägledning samt även med arbetsträning. 
 

Övrig information om verksamheten  
AME gjorde 2017 ett positivt ekonomiskt resultat med 3 115 tkr. Detta är 
exklusive feriearbete och försörjningsstöd. Det har varit en betydande svårighet 
att kunna följa den ekonomiska utvecklingen då det har saknats ett 
verksamhetssystem för uppföljning samt att det ekonomisystem som finns i 
kommunen byttes under året. Samtliga ersättningar åter-söks och det blir 
eftersläpningar i ersättningar. Bedömningen görs att det inte varit möjligt att 
genomföra mer verksamhet för överskottet. Intäkterna kom i slutet av året. Det 
saknas personella resurser i form av bl.a. arbetskonsulent och arbetsledning för 
att kunna sysselsätta fler personer inom AME. De personer AME hanterar har 
olika former av arbetshandikapp, funktionshinder eller språkhinder.       

Samverkan mellan olika förvaltningar och även inom förvaltningarna har skett 
löpande under åren 2011-2017. Däremot har inte någon formell referensgrupp 
sammanträtt. Behoven har varierat under åren. Under 2017 aktualiserades 
frågan om referensgrupp på nytt med anledning av översynen. Bedömningen 
som gjorts är att det finns ett behov av en referensgrupp och ett möte är 
planerat under våren 2018. Däremot är det möjligt att antal möten per år ändras 
från 4 till 2 samt att representationen i gruppen kan ändras utifrån behov. Det 
är också viktigt att inte tillskapa nya mötesformer om plattform för samverkan 
redan finns. Kommunens samverkan med arbetsförmedlingen är formaliserad 
och har utökats med åren, där finns inte behov av ytterligare möten utan det är 
väl fungerade idag.  

AME kan i dagsläget redovisa detaljerat omfattning och innehåll i 
verksamheten. Däremot är det ett utvecklingsområde med uppföljningsstatistik 
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på grupp- och individnivå. Det ställs större krav på verksamheten nationellt 
framförallt inom ramen för DUA-uppdraget. För att möta kraven och 
vidareutveckla verksamheten köper enheten in ett verksamhetssystem för  
arbetsmarknad. Detta finansieras via riktade statsbidrag. Bedömningens görs att 
nyckeltal och statistik kommer att kunna redovisas på ett bättre sätt framöver. 
Inom ramen för DUA finns redan nyckeltal som verksamheten kommer att 
använda. Förutom dessa behöver verksamheten utarbeta lokala nyckeltal under 
2018. Det arbetet beräknas pågå under 2018 och 2019. Att få ut fullständig 
statistik ur nya systemet samt ur ekonomisystemet beräknas till 2020 då det går 
att få ut statistik för 2019 på helårsbasis.  

Bedömning  
AME har ett brett uppdrag. Det är flera målgrupper och varierande 
arbetsuppgifter. Vilka insatser och åtgärder som genomförs styrs till stora delar 
av beslut på nationell nivå inom arbetsmarknadspolitiska området. Det sker 
mycket arbete i nära dialog med bl.a. Arbetsförmedlingen. Det ställer stora krav 
på flexibilitet i organisationen. Flertalet av målgrupperna har svårigheter på 
ordinarie arbetsmarknad och behöver extra stöd. Det ställer stora krav på 
personalen inom verksamheten att kunna vägleda och utveckla deltagarna ut i 
egen försörjning. Inom befintlig verksamhet har AME utvecklats positivt under 
2017. Det som ökat är projekt. Ambitionen är att vidareutveckla arbetet och 
återkomma med en positiv resultatrapport även för år 2018.     
       

Marina Lichterman                                       Tina Motin 
Verksamhetschef                                          Enhetschef                                                          
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Ekonomisk månadsrapport januari-april 2018 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner den ekonomiska månadsrapporten för januari-april 

2018. 

Sammanfattning av ärendet 
För den förvaltningsövergripande verksamheten är prognosen ett överskott om 

1 700tkr, till följd av tillfälligt utbildnings- och inköpsstopp, att 

anhörigsamordnartjänsten inte är återbesatt samt budgetposten för oförutsedda 

kostnader. 

Inom VoO är prognosen ett underskott på 2 800tkr på grund av tunga 

vårdärenden inom både SÄBO och hemtjänsten men även till följd av bristen 

på sjuksköterskor som leder till höga lönesättningar till nyanställda och att 

bemanningsföretag har anlitats.   

Prognosen för IFF är ett beräknat underskott på 1 600tkr till följd av 

kostsamma institutionsplaceringar både för barn och unga samt vuxna, men 

även på grund av ett tillkommande assistansärende samt höga lönekostnader 

inom funktionshinderområdet. För arbetsmarknadsverksamheten är prognosen 

ett överskott på 1 500tkr. 

Ombyggnationen av Sveagatan 3 kommer vara färdigställt först under 2019, 

vilket gör att en del av investeringsbudgeten för ombyggnationen och hela 

budgeten för utrustning inte kommer förbrukas under året. 

Ärendet 
Årsprognosen presenteras per ansvarsområde inom förvaltningen.  

Prognos 2018 Utfall januari- 
april 2018 

Budget 
2018 

Avvikelse 
helår 

Socialchef 2 095 8 056 200 

Ekonom -1 831 -1 471 1 500 

IT-ansvarig 340 995 0 

Övergripande 604 7 580 1 700 

        

8



Degerfors kommun 
Datum 
2018-05-14 

  
  

Sida 
2(5) 

 

 

Verksamhetschef VoO 1 934 5 696 0 

Enhetschef HSL 5 801 18 664 -500 

Enhetschef korttidsvård 3 363 8 312 0 

Enhetschef Västergården 7 966 21 786 0 

Enhetschef Letälvsgården 8 697 20 997 -1 300 

Enhetschef Letälvsgården 5 066 15 759 0 

Enhetschef Hemtjänst 4 482 12 522 -1 000 

Enhetschef Hemtjänst 4 875 14 285 0 

Enhetschef Hemtjänst 3 953 12 003 0 

VoO 46 137 130 024 -2 800 

        

Verksamhetschef IFF 1 351 3 657 0 

Enhetschef Gruppbostad LSS 6 502 18 834 -300 

Enhetschef försörjning och 
arbete 8 480 23 763 1 500 

Enhetschef Funktionsstöd 5 692 17 383 0 

Enhetschef Myndighet 7 993 23 733 -2 800 

Ansvarig Familjecentralen 64 217 0 

Ansvarig Fyran 70 84 0 

IFF 30 152 87 671 -1 600 

        

Socialnämnden totalt 76 893 225 275 -2 700 

Kost 2 891 8 426 -250 

Socialnämnden totalt     -2 950 

 

På grund av tillfälligt utbildnings- och inköpsstopp för utbildningar som kräver 

vikarier samt inköp som inte är nödvändiga och att tjänsten som 

anhörigsamordnare inte är återbesatt är prognosen ett överskott hos 

socialchefen. 

Det prognostiserade överskottet hos ekonomen förklaras av den budgetpost 

som är avsedd för oförutsedda kostnader. 

Bristen på sjuksköterskor bidrar till krav på höga lönesättningar för nyanställda 

samt kräver anställningar via bemanningsföretag. Kostnaden för att anlita 

bemanningsföretag motsvarar ungefär dubbla lönekostnader jämfört med 

anställningar inom kommunen. 

Inom delar av demensenheterna på Letälvsgården behövs i dagsläget daglig 

förstärkning på grund av utåtagerande vårdtagare. Kontinuerliga avstämningar 

görs, men på grund av den grundbemanning som är idag är det svårt att minska 

antalet timmar bland personalen vid de tillfällen då förstärkningar inte är 

nödvändiga. 

Årsprognosen inom hemtjänsten förklaras av ett ärende som idag kräver tre 

årsarbetare utöver budget. Ett arbete pågår med att hitta en långsiktig lösning 

för vårdtagaren som på sikt förhoppningsvis kommer kunna minska 

bemanningen. 
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På en av gruppbostäderna enligt LSS bor flertalet äldre som i allt mindre 

utsträckning orkar gå till sina arbeten. Det bidrar till att fler personal behövs på 

boendet dagtid, vilket det inte finns utrymme för i budgeten. För att förbättra 

schemaläggningen har en person, med tidigare erfarenhet av detta, utsetts till att 

arbeta med samtliga scheman inom LSS. 

Prognosen för arbetsmarknadsverksamheten baseras på utfallet 2016 och 2017. 

Omfattningen av anställningar och åtgärder har ökat, vilket leder till ökade 

intäkter. 

Årets första fyra månader har utbetalningen av försörjningsstöd legat något 

lägre än föregående år. Årets utbetalningar ligger i nivå med budgeten. 

Försörjningsstöd Kostnad 
(tkr) 2017 

Hushåll 
2017 

Varav 
med barn 

Kostnad 
(tkr) 2018 

Hushåll 
2018 

Varav 
med barn 

Januari 925 145 35 961 133 26 

Februari 1 025 137 32 904 135 27 

Mars 1 019 149 34 969 125 29 

April 985 144 31 990 130 26 

Maj 992 146 33       

Juni 887 145 32       

Juli 929 152 36       

Augusti 878 141 32       

September 753 132 30       

Oktober 937 147 33       

November 906 139 27       

December 859           

              

Summa jan-apr 3 954 m 144 m 33 3 824 m 131 m 27 

Budget 11 700     11 200     

Prognos 11 700     11 200     

Resultat 605     0*     

 

Kostnaderna för institutionsplaceringar har varit höga under början av året. Ett 

arbete med hemmaplanslösningar har inletts vilket hoppas kunna leda till att 

några placeringar kan avslutas. Årsprognosen är beräknad utifrån att inget 

oförutsett händer under året. 

Institutionsplaceringar 
Vuxna 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Januari 254 155 169 122 

Februari 138 203 306 122 

Mars 448 233 296 122 

April 226 314 379 122 

Maj 239 275   122 

Juni 320 226   122 

Juli 173 207   122 

Augusti 380 290   122 
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September 338 470   122 

Oktober 259 300   122 

November 325 135   122 

December 264 759   122 

Tom april 1 065 903 1 150 488 

 

Institutionsplaceringar 
Barn och unga 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Januari 0 88 0 196 

Februari 107 83 418 196 

Mars 207 221 305 196 

April 147 249 591 196 

Maj 133 389   196 

Juni 79 323   196 

Juli 12 464   196 

Augusti 278 453   196 

September 157 434   196 

Oktober 80 366   196 

November 82 320   196 

December 75 1 214   196 

Tom april 460 640 1 314 784 

 

Prognosen för enhetschef Myndighet baseras utöver placeringskostnaderna 

även på ett assistansärende där en person med ca 80 timmar assistans per vecka 

fått indragen assistansersättning från Försäkringskassan. 

Årsprognosen för kost förklaras av fakturorna från Karlskoga kommun 

avseende 2017 innehöll 2016 års lönenivåer, vilket förvaltningen inte kände till 

inför budgetarbetet 2018. Det bidrar till att budgeten för 2018 utgår från 2017 

års lönenivåer som behöver justeras inför budgetarbetet 2019. 

Investeringar 
Socialnämndens investeringsbudget 2018 uppgår till 9 337tkr, inklusive 

överföringen från 2017 års budget. Ombyggnationen av Sveagatan 3 kommer 

vara färdigställt först under 2019, vilket gör att en del av budgeten för 

ombyggnationen och hela budgeten för utrustning inte kommer förbrukas 

under året. 

Investeringar 2018 Budget 
2018 

Utfall tom 
april 

Avvikelse 
helår 

2500 Ombyggnation Sveag. 3 6 814 132 0 

2501 E-tjänster 623 33 0 

2524 Medicintekniska produkter 600 228 0 

2530 Åtgärder VoO 500 65 0 

2551 Utrustning Sveag. 3 600 0 600 

2502 Nya lokaler Daglig 
verksamhet 200 0 0 
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Totalt 9 337 458 600 

 

Sjukfrånvaro 
Både den totala sjukfrånvaron och korttidsfrånvaron är något högre inom 

förvaltningen jämfört med kommunen totalt. 

 Socialförvaltningen (%) Kommunen (%) 

Sjukfrånvaro 2015 2016 2017 2018 Korttid 2015 2016 2017 2018 Korttid 

Januari 7,37 7,83 8,28 8,75 3,19 7,03 7,04 7,55 7,45 2,78 

Februari 9,39 8,28 9,26 11,60 3,83 8,64 8,59 8,61 9,74 3,63 

Mars 9,47 8,44 8,21 9,03 2,64 8,34 7,97 7,65 7,74 2,58 

April 8,08 7,96 8,30     7,46 7,29 7,16     

Maj 7,17 8,91 8,12     6,25 7,60 7,10     

Juni 6,37 7,96 7,03     5,98 6,64 5,81     

Juli 5,29 5,66 5,39     5,16 4,42 4,38     

Augusti 6,01 7,60 7,01     5,26 6,41 6,06     

September 7,16 7,47 7,85     6,94 6,94 7,28     

Oktober 8,09 7,57 8,26     7,51 7,26 7,40     

November 7,60 8,49 8,49     7,19 8,29 7,72     

December 7,60 8,52 7,09     7,29 7,46 6,81     

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 maj 2018. 

Linda Åberg 

Ekonom 

 

 

Beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Svar på remissversion: Kvalitets- och servicenivå för 
skattefinansierade måltider, Degerfors 
 

Förslag till beslut 
Remissen lämnas utan synpunkter. 

 

Ärendet 
Undertecknad har tillsammans med förvaltningens SÄBO chefer studerat 

programmet. Vid ett möte 25/4 diskuterade vi runt innehållet. 

Vår samlade bedömning är att det är ett bra program och yrkar på att 

socialnämnden tillstyrker remissen. 

 

 

 

 

 

Jörgen Dahl Larsson 

Verksamhetschef 

 

 

Bilaga: Remissversion 
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  2018-03-24  

  FHN 2018.0064 
 

Folkhälsoförvaltningen Degerfors kommun 
Socialnämnden 

Ank 2018-04-05 

Dnr SN 65-2018/1 
 

Handläggare 

Ulrika Lundgren 

 

 

Folkhälsonämnden 

 

Remissversion  
Program: Kvalitets- och servicenivå för 
skattefinansierade måltider Degerfors 

Sammanfattning 

Kvalitets- och servicenivå för skattefinansierade måltider Degerfors är en 

förutsättning för att kunna beräkna kostnader och dimensionera 

kostverksamheten i kommunen. Mat och måltider betraktas ofta som en 

”fri” resurs varför det är viktigt att kommunfullmäktige avgränsar hur 

mycket pengar som ska avsättas i en kvalitets- och servicenivå. 

 

Kvalitets- och servicenivå för skattefinansierade måltider Degerfors har 

funnits sedan 2003 då kommunfullmäktige tog beslut. Kostnaderna för 

måltider är ständigt ifrågasatta och det är därför dags att åter uppdatera 

och kvalitetssäkra underlaget för vad som ska ingå i den 

skattefinansierade måltidsverksamheten.  

 

Kvalitetsnivån är fortfarande en ”lägstanivå” enligt de rekommendationer 

som Sverige antagit. Kvalitetsnivån är densamma sedan tidigare beslut 

men har gjorts tydligare med mer utförliga beskrivningar. 

Servicenivån är också den fortsatt en ”lägstanivå” enligt de nationella 

rekommendationer som finns.  

 

Programmet skickas till beställande nämnder på remiss för synpunkter 

innan programmet skickas till kommunfullmäktige för 

kommunövergripande beslut. Remissvaren ska vara folkhälsonämndens 

diarium tillhanda senast den 28 maj 2018. 

Beslutsunderlag 

Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 mars 2018 

Remissversion - Program: Kvalitets- och servicenivå för 

skattefinansierade måltider Degerfors 

KF Beslut Övergripande mål Degerfors 2003 
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Överväganden  

Goda och bra måltider ger nöjda matgäster, stolt personal och kan bidra 

till att höja kvaliteten i hela verksamheten. Måltiderna i förskola och 

skola har betydelse för en jämlik och jämställd hälsa, social gemenskap, 

trivsel och elevernas förutsättningar för lärande. Inom vård och omsorg 

kan måltiden bidra till högre livskvalitet, minskat vårdbehov och ett 

snabbare tillfrisknande. Detta gör att det måste finnas ett tydligt 

kommunövergripande beslut om vad som ska ingå i den 

skattefinansierade mat och måltidsverksamheten. 

Sociala/kulturella konsekvenser  
I Degerfors kommun är maten ett medel att nå god, jämlik och jämställd 

hälsa för kommunens invånare. Kommunens måltider ska utformas på ett 

sådant sätt att de främjar hälsan och miljön, på lång och kort sikt. Det 

handlar om mat- och måltidssituationen som helhet. Ansvariga och 

berörd personal, på olika nivåer inom förskola, skola, skolbarnomsorg 

och äldreomsorg, har ett gemensamt ansvar att ge förutsättningar för 

barn, elever, äldre och personal att känna matglädje och få insikt om 

matvanors betydelse för hälsan i ett livslångt perspektiv. 

För att kunna omsätta ambitionerna till vardagen behövs en tydlighet i 

vad man som beställande nämnd kan förvänta sig och vilken 

motprestation som förväntas för att uppnå ett gemensamt gott resultat. 

Ekologiska konsekvenser  
Maten påverkar miljön negativt men kan också ha positiv effekt på 

odlingslandskapet. Därför är det viktigt att kommunerna gör medvetna 

val av livsmedel som belastar miljön så lite som möjligt. Förutom att 

välja rätt livsmedel är också samordningen av transporter, minskad 

energianvändning och källsortering av avfall åtgärder som minskar 

belastningen på miljön. Eftersom all livsmedelsproduktion har 

miljöpåverkan är det dessutom viktigt att minska matsvinnet.  

Det gör att ett program för mat och måltider är väldigt viktigt för att 

kunna avgränsa uppdraget och kunna medverka till ekologisk utveckling. 

Ekonomiska konsekvenser  
Kostverksamheten ska organiseras och administreras för att i förhållande 

till uppställd kvalitets- och servicenivå, ge kommunen som helhet lägsta 

totalkostnad. Samverkan, samnyttjande samt teknik- och datautveckling 

ska utnyttjas för att ge bästa resursanvändning. Mat och måltider i 

kommunen bidrar till bra levnadsvanor och ger grund för goda livsvillkor 

som på lång och kort sikt främjar hälsan för individen. Utan beslut om 

vad som ska ingå i kostverksamheten uppstår ett negativt resursnyttjande. 

Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut 

Folkhälsonämnden godkänner Remissversion - Program: Kvalitets- och 

servicenivå för skattefinansierade måltider Degerfors 

 

Folkhälsonämnden emotser remissvar till folkhälsonämndens diarium 

senast den 28 maj 2018. 
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Liz Silvergrund-Elfsberg   Ulrika Lundgren 

Verksamhetschef kost   Förvaltningschef 

 

Expedieras till 

Kultur- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 
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 Socialnämnden  

 

Förstärkt öppenvård. Stärka lösningar på 
hemmaplan istället för institutionsvård 

Förslag till beslut 
Arbetssättet förstärkt öppenvård införs och för att möjliggöra detta inrättas två 
tjänster, 2,0 ssg, behandlingspersonal. I budget avsätts 1 200 tkr för ändamålet 
2019. 

Kommunstyrelsen uppmärksammas på behov av ökad budgetram för 
socialnämnden för att möjliggöra satsningen utan att den påverkar övrig 
verksamhet.   

Ärendet 
Socialnämnden har 2016-2017 haft höga kostnader för institutionsvården. 
Främst inom området barn- och ungdom. Det har varit ett större antal 
placerade, till högre dygnsavgifter samt företrädelsevis ungdomar med stora 
behandlingsbehov. Majoriteten har varit placerade med stöd av LVU (lagen om 
vård av unga) § 3, s.k. eget beteende. Socialnämnden har en skyldighet att 
ingripa till skydd för barn och ungdom. Socialnämnden ska i de fallen ansöka 
om åtgärder med tvång för dem som uppfyller kriterierna i tvångslagstiftningen 
och insatser inte kan ges på frivillig väg. Frivilliga insatser prövas alltid i första 
hand. Förvaltningsdomstol prövar om tvångsvård är tillämpligt. Kostnaderna 
har överstigit Socialnämndens budget för institutionsvård 2017. Ansökan om 
tilläggsanslag för 2017 avslogs av kommunstyrelsen och Socialnämnden har 
därmed ett underskott i bokslut 2017 med 5 500 tkr.  

Kostnad för en placering barn- och ungdom på institution varierar mellan 
billigaste placering 2600:-/dygn och dyraste 6500:-/dygn. Räkneexempel nedan 
visar vilka kostnader en placering kan generera över tid:   

Placering Dygnskostnad Månadskostnad 
Placering 6 
mån 

Lägsta 2 600 80 600 483 600 

Högsta 
(SiS) 6 500 201 500 1 209 000 
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Inom barn- och ungdomsvården finns idag problematik med ungdomar som 
utvecklat ett beroende av alkohol och/eller droger som inte är möjliga att 
behandla i öppenvård eller andra öppna former. Det går därför inte helt att 
undvika placeringar på institution för målgruppen. Det finns dock ett antal 
ungdomar som befinner sig i riskzon för placering och där insatser inom 
öppenvården pågår. Att förebygga att ungdomar utvecklar så allvarliga problem 
att de blir föremål för placering bör vara ett prioriterat område för 
socialnämndens insatser för barn och unga. Det finns också möjligheter att 
inom ramen för institutionsvården att förkorta vårdtiderna och arbeta för 
insatser i öppna former efter placering.  

När kostnaderna steg under 2017 analyserade de ansvariga socialsekreterarna 
och chef varje ärende på individbasis och det framkom att det kunde vara 
möjligt att göra med individanpassade insatser på hemmaplan till en lika bra 
kvalitet eller t.o.m. bättre än på institution. Det gällde både förebyggande 
insatser innan placering samt utslussning efter placering. Bedömningen gjordes 
också att kostnaderna för hemmalösningar är betydligt lägre, även med ganska 
omfattande insatser och personalstöd. Flera av de ungdomar som är eller var 
placerade hade placerats om flera gånger p.g.a. att det inte fungerade bra på 
institutionerna. Två ärenden prövades i en s.k. ”hemmalösning” där insatser 
sattes in med förstärkt stöd till både ungdomar och deras familj. Det fanns 
tillgänglig behandlingspersonal för ungdomen och dennes familj och även i 
form av beredskap att kontakta vid behov. Sysselsättning och skolgång för 
ungdomen ordnades och underlättades via stödet. Tät uppföljning har skett. I 
det ena ärendet medförde det stora förbättringar för både ungdomen och 
dennes familj. Den andra ungdomen fungerade inte men planeras nu på nytt 
tillbaka i hemmalösningen igen efter en tid på institution. 

Det ärende som prövats fullt ut har också följts upp och arbetsgruppen har 
gjort en socioekonomisk beräkning på utfallet. Det har inneburit förbättrad 
kvalitet för ungdomen inom alla områden utom när det gäller 
kompisar/umgängeskrets.  

Det finns behov av att kunna skräddarsy insatserna till barn, ungdomar och i 
vissa fall vuxna. Det innebär att det i hemmalösningen ska finnas ett team 
bestående av behandlingspersonal, socialsekreterare eller motsvarande med 
kompetens inom KBT. Det bör finnas möjlighet till att finansiera försörjning 
för de ungdomar som är lite äldre och som inte kommit in i trygghetssystem 
osv. Det bör finnas möjlighet till andrahandskontrakt för lägenhet och stöd i 
boendet till de som har behov av det. Teamet ska också kunna fungera som 
stöd i hemmet hos familjer och det ska finnas tillgång till någon form av 
”behandlingslägenhet” för öppenvårdsinsatser dagtid och möjlighet för äldre 
ungdomar att kunna tränings-bo i med tillgång till personal. Det ska finnas en 
koppling till beroendemottagningen och möjlighet till alkohol och 
drogkontroller.  

Det är inte fråga om att inrätta någon form av institutionsvård i form av HVB 
eller stödboende utan det handlar om riktade omfattande insatser i öppenvård. 
Det kommer inte helt att kunna ersätta behovet av institutionsvård men det 
beräknas kunna korta tiderna väsentligt och förebygga placeringar i ett tidigare 
skede.       

Under 2018 har ett team påbörjat arbete med hemmalösningen. I dagsläget är 
det har varit möjligt att genomföra genom de bemanningsmedel till sociala 
barn-och ungdomsvården som kommunen får i riktade statsbidrag. Vidare 
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möjliggörs det av omställningen i verksamheten för ensamkommande där det 
under en begränsad period går att låna personal med adekvat kompetens för 
uppgiften. Det är möjligt att upparbeta verksamheten under 2018. 2019 och 
framåt saknas resurser att bibehålla och bygga ut konceptet Det beror på 
neddragningar inom ensamkommande, både för socialsekreterare och 
behandlingspersonal.   

Finansiering 
Finansiering till de två tjänsterna samt kringkostnader sker genom en 
ramförstärkning till Socialnämnden i budget med 1 200 tkr. Det beräknas vara 
en lösning som medför att Socialnämnden minskar kostnaderna för 
institutionsvården så att det underskott som genereras därmed kan minska. 
Socialnämnden vidtar åtgärderna för att minska kostnaderna för 
institutionsvården och därmed beräknas hemmalösningen bli kostnadseffektiv 
och självfinansierande. Ett budgettillskott är dock nödvändigt för att kunna 
införa arbetssättet och få det hållbart över tid.  

Fördelningen av de 1 200 tkr redovisas i nedanstående tabell: 

Månlön Årslön 
PO-
pålägg 

OH-
kostnader Personalkostnad 

Övriga 
kostnader 

Totala 
kostnader 

33 312 399 747 156 581 44 506 600 834     

30 342 364 101 142 618 40 538 547 257     

63 654 763 848 299 199 85 044 1 148 091 50 000 1 198 091 

 
PO-pålägget är 39,17 % av årslönen. 
OH-kostnaderna är 8 % av årslönen inkl. PO. 
I övriga kostnader ingår kringkostnader för t.ex. aktiviteter och omkostnader till 
de ungdomar som ingår.  

Bedömning 
Ett arbetssätt med förstärkt öppenvård där insatser görs för att förhindra eller 
kort institutionsvård bedöms vara ekonomiskt fördelaktigt och på sikt kunna 
sänka kostnaderna för placeringar. Det bedöms också vara förmånligt för de 
ungdomar som skulle omfattas av insatsen genom att de slipper lämna sin 
vardagliga miljö och sina relationer. Helt kommer inte placeringar att kunna 
undvikas.  

      

Marina Lichterman 
Verksamhetschef 
Individ, familj och funktionshinder  
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 Socialnämnden 

 

Yttrande över medborgarförslag – Visande av 
Degerfors IF: s matcher. 
Förslag till beslut 
Förslaget avslås. 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats angående att visa Degerfors IF:s matcher i 

samlingssalen på Västergården. 

Bedömning 
Tanken bakom förslaget är i grunden bra, men stöter på några problem. 

1. Är det socialförvaltningens ansvar att svara för denna typ av 

medborgarservice? Alla boende på Västergården kan skaffa ett eget 

abonnemang.  

2. Kostnaden är 1 650 kronor/månad i dagsläget. Till det tillkommer 

startavgift, krypteringsavgift, fakturaavgift, nätavgift och montering av 

parabol. Månadskostnaden hamnar då på 2 119 kronor och på ett år 

(minsta bindningstid) 25 428 kronor. Detta är kostnaden för en 

offentlig visning. I förvaltningens ansträngda budget är det tveksamt 

om denna kostnad inryms. 

3. Kostnaden enligt punkt 2 är för ett visningsställe. Skulle behovet uppstå 

på någon ytterligare plats kostar det x gånger 25 428 kronor/år. 

 

Jörgen Dahl Larsson 

Verksamhetschef 

 

 

 
Bilaga 
Inkommet medborgarförslag 
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Delges 
Kommunstyrelsen 
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 Socialnämnden 

 

Nyinrättande av tjänst inom Daglig verksamhet – 
efter återremiss 
Förslag till beslut 
Nyinrättande av tjänst till daglig verksamhet beviljas med motsvarande 0,75 ssg 

handledare 

Tjänsten finansieras genom omdisponeringar av budget inom daglig verksamhet 

Ärendet 
I bifogad skrivelse som behandlades av socialnämndens arbetsutskott redogörs 

för det behov som ligger till grund för behov av resursförstärkning inom daglig 

verksamhet.  

Socialnämndens arbetsutskott beslutade ”att ärendet återremitterades med 

uppdraget att utreda hur behovet kan lösas inom befintliga ekonomiska ramar, 

där tillfälliga lösningar och omdisponeringar inom personalgruppen kan vara en 

lösning.  

Med hänvisning till det ekonomiska läget är det inte realistiskt att nyinrätta en 

tjänst.” SNAU § 10/2018 

Det uppkomna behovet är inte tillfälligt utan kommer bestå under lång tid. 

Utifrån det kan inte tillfälliga lösningar sökas på behovet. Förvaltningen 

återkommer nu med ett förslag om att tjänstens omfattning minskas genom 

omdisponeringar inom personalgruppen och att finansiering sker genom 

omdisponering av befintlig budget inom daglig verksamhet. Genom 

samordning med andra delar i verksamheten kommer personal att kunna 

erbjudas heltidsanställning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse SN 25/2018-01 

Ingmar Ångman 

Förvaltningschef 
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Beslut ska skickas till 
Socialförvaltningen 
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Nyinrättande av handledartjänst 1,0 ssg daglig 
verksamhet 
Förslag till beslut 
Nyinrättande av tjänst till daglig verksamhet beviljas med motsvarande 1,0 ssg 

handledare 

Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om finansiering av tjänsten med 

225 tkr år 2018 och 450 tkr år 2019   

Sammanfattning av ärendet 
Daglig verksamhet har som uppgift att erbjuda deltagare tillhörande personkrets 

för LSS en daglig sysselsättning med stimulerande arbetsuppgifter. 

Verksamheten är lagstadgad. 

Antalet deltagare uppgår till 55 personer fördelat på 5 olika arbetsgrupper samt 

praktikplatser ute inom kommunen och privata näringslivet. 

För att fortsatt kunna ge deltagare inom Daglig verksamhet goda levnadsvillkor 

och stimulans på jobbet för att nå sina mål ansöker Socialförvaltningen om att 

nyinrätta en tjänst med 1,0 ssg. 

Bemanningen inom Daglig verksamhet består av totalt 6,5 ssg handledare varav 

1,0 ssg avser Samordnare inom verksamheten. Samordnaren ingår inte i den 

dagliga bemanningen utan ansvarar för att arbeta fram de externa platserna på 

de olika företagen samt genomföra uppföljningar av insatserna både gällande 

platserna inom den egna verksamheten och externa platser.  

Deltagarantalet inom Daglig verksamhet har ökat under de senaste åren, 

nuvarande medelålder hos deltagarna är 35 år. Deltagarantalet är 55 personer 

varav 14 är ute på praktik heltid eller varvat med gruppverksamhet. Antalet 

deltagare fortsätter att öka varje år. Kommunen ska kunna erbjuda insatsen 

daglig verksamhet när deltagarna är i yrkesverksamålder vilket idag är 67år. 

Ärendet 
Behovet av nyinrättande av tjänst finns hos Socialförvaltningen. Verksamheten 

för individ, familj och funktionshinder (IFF), hos daglig verksamhet.  

24



Degerfors kommun 
Datum 
2018-01-25 

  
SN 25-2018/1 

Sida 
2(3) 

 

 

Daglig verksamhet består 2018 av 5,5 ssg handledare och 1,0 ssg samordnare. 

Verksamheten har som målsättning att utveckla deltagarnas möjligheter till 

förvärvsarbete, även om detta mål för vissa endast kan uppnås på längre sikt 

eller vara orealistiskt. Insatsen kan med fördel utformas så att den bidrar till att 

öka personens förutsättningar att få en anställning senare i arbetslivet.  

Utökning med 1,0 ssg i arbetsgruppen föreslås med anledning av ökat 

deltagarantal från 35 till 55 deltagare under relativt kort tid, sedan 2014, samt 

ökade behov hos nya deltagare. Under samma period har ingen 

personalförstärkning gjorts.  

Enligt uppgifter från Socialstyrelsens riksomfattande kartläggning, art nr 2008-

131-22, från 2008 om Daglig verksamhet i landet framkommer att 

personaltätheten i snitt är två till tre deltagare per anställd. Ingen skillnad syns 

mellan kommunal och enskild verksamhet i den kartläggning som genomförts. 

Antalet deltagare per anställd i Degerfors är 6,2 med deltagare ute i praktik 

borträknat. 

Vissa av deltagarna som är ute i praktik varvar även med att delta regelbundet i 

verksamheten. 

Med det ökade antalet deltagare har persononalen svårigheter att kunna 

stimulera utvecklingen för den enskilde men även att klara av en aktiv tillsyn 

under arbetet. Sedan 2014 har 25 personer blivit beviljade insatsen daglig 

verksamhet. Under samma period har endast en deltagare slutat på grund av 

hög ålder och ett fåtal har själva valt att avsluta av olika orsaker. Möjligheter till 

en aktiv tillsyn behövs då det finns sjukdomar som epilepsi men även 

självskadebeteende bland flertalet deltagare. En utökning av personal skulle 

även minska ensamarbetet i personalgruppen och ge deltagarna den trygghet de 

behöver för att minimera risken för hot - och våldssituationer.  

I samarbete med gymnasiesärskolan introduceras nya deltagare genom att i god 

tid komma till Daglig verksamhet på återkommande studiebesök och praktik 

för att lära känna personalen och övriga deltagare. Under våren 2018 finns en 

planering för att introducera 2 nya deltagare. Planerad start för insatsen daglig 

verksamhet för dessa 2 deltagare är under juni månad 2018. Introduktionen i 

Daglig verksamhet sker under våren 2018.   

En av dessa nya deltagare har i tidigare insatser inom Korttidsverksamhet varit i 

behov av omfattande anpassningar med ett minimum av 2 personal för enbart 

den personen.   

Under inskolningstillfällen under våren görs tillfällig förstärkning med extra 

resurs inom Daglig verksamhet, vilket beräknas uppgå till 320 timmar, för att 

säkerställa att introduktionen kan genomföras på ett bra sätt både för den 

enskilde, övriga deltagare och personal.   

Konsekvenser 
Konsekvenser om nyinrättande av 1,0 ssg handledare inte sker kan medföra 

ökade risker ur arbetsmiljösynpunkt för personalen. Det ökande deltagarantalet 
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samt att det finns deltagare med omfattande behov gör att personalgruppen får 

en alltför hög arbetsbelastning. Deltagarna riskerar att rätten till goda 

levnadsvillkor inte uppfylls genom att det inte finns utrymme för stimulans och 

utveckling, även deltagarnas möjligheter till att komma vidare ut i 

förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden minskar. 

Det finns även risker för deltagarnas och personalens trygghet, välmående och 

arbetsmiljö när det inte finns tillräckligt med personal att tillgå vid exempelvis 

fall eller epilepsianfall. Det finns även risk att missa varningssignaler inför ett 

epilepsianfall hos deltagare, med skador till följd av att varningssignalerna inte 

kunnat uppmärksammas i tid. När deltagare inte känner att de blir sedda eller 

får möjlighet och utrymme att prata med personalen pga tidsbrist ökar även 

risken för att hot och vålds- situationer uppstår inom verksamheten. 

Finansiering 
Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om tillskott till budget ram för 

inrättande av tjänst på daglig verksamhet. För 2018 begärs 225 tkr och från 

2019 450 tkr.  

Marina Lichterman 

Verksamhetschef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Införande av tillsynskameror i hemtjänsten 
Förslag till beslut 
Tillsyn genom kameratillsyn införs som ett alternativ till personligt besök inom 

hemtjänsten 

Ärendet 
I socialnämndens antagna e-hälsoplan finns tillsyn genom kameratillsyn 

upptaget som ett projekt. En förstudie har genomförts med förvaltningens 

medicintekniker som ansvarig. Möjlighet finns att införa kameratillsyn. Teknik 

och tillvägagångssätt är utvecklade. Egna rutiner behöver komplettera detta.  

Syfte 
Tillsyn genom kameratillsyn fungerar sedan ett antal år i flera kommuner bla i 

vårt eget län.  Orsaken är att vi vet att det i dagsläget finns brukare som oftast 

sover när de får sitt besök på natten men att de har tillsynsbesöket just för att 

de känner sig trygga med att någon tittar till dem. Vi vet också att en del av 

dessa personer upplever att de ibland blir störda när personalens kommer in till 

dem och att de då har svårt att somna om. För dessa personer finns också en 

risk i att de går upp efter att personalen varit där på besök och att bland annat 

fallrisken då ökar eftersom dessa personer dessutom äter 

insomning/sömnmedicin. 

Tillsyn med kameratillsyn kan också ersätta besök dagtid om så 

överenskommes. 

En annan orsak är att vi går emot en framtid med allt fler äldre och ett ökat 

vårdbehov. Tillsyn med kamera är ett sätt att öka möjligheten att frigöra 

resurser till de som måste ha ett fysiskt besök. Tillsyn med kamera är bara till 

för de brukare som inte får andra insatser än just tillsyn under ett enskilt besök. 

Erbjudande 
Nattillsyn med kamera ska ses som ett komplement och ett erbjudande till 

vanligt besök. Ingen kommer att tvingas till denna insats men de som 

identifieras som lämpliga kommer att erbjudas. Man kan när som helst avsäga 

sig insatsen. 
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Vilka ska erbjudas och hur 
De som idag arbetar i nattpatrull men även som arbetar dagtid samt 

handläggarna får i uppgift att fundera på vilka brukare de har som skulle vara 

lämpliga att erbjuda. Detta ska ses som ett alternativ till vanlig tillsyn och ryms 

inom samma beslut enligt socialtjänstlagen. Enhetschef och eller kontaktperson 

besöker den enskilde med ett erbjudande om tillsyn med tillsynskamera. 

 

Förutsättningar (minst två alternativ sak vara uppfyllda) 

 Brukaren har besök med enbart tillsyn 

 Brukaren sover när vi är där 

 Brukaren vaknar och blir störd när vi kommer 

Hur fungerar kameran 
Kameran är en mörkerseende kamera som monteras så att brukarens säng är 

synlig. Kameran är inte aktiv på andra tidpunkter än de som man kommit 

överens med brukaren om t.ex. kl. 02,00 och 05,00. Bilden är rörlig. Bilden 

sparas inte utan är en ögonblicksbild.  

Vem tittar på bilden 
Olika alternativ kan finnas. Möjligheten finns att Bergslagens räddningstjänst 

anlitas för att utöva själva kameratillsynen. I första hand kommer dock 

möjligheten prövas att använda egen personal. 

Fördelar 
Kan ge flexibel omsorg, den som är lättväckt får sova ostört, ökad trygghet och 

integritet, frigör tid för de som verkligen behöver den. 

Nackdelar 
Risken kan finnas att personer uppfattar en störning i den personliga 

integriteten. Det måste därför finnas tydliga rutiner som förhindrar att någon 

känner sig pressad till att ta emot tillsyn genom tillsynskamera. System måste 

också upphandlas som är säkra så att inte information kan komma till 

obehöriga. 

Finansiering 
En leverantör har kontaktats för förevisning och tillfrågats om en 

prisindikation. Den initiala kostnaden för att få tillgång till tekniken är 4500 kr 

som är en engångskostnad. Varje kamera kostar sedan 500 kr per månad eller 

6000 kr per år. Utbildningskostnad är 11 000 kr per utbildningsdag. Det bör 

räcka med maximalt två sådana dagar. Det kan tillkomma kostnader för 

tekniska installationer och projektledning för införande. I början kommer dock 

det vara ett fåtal användare. Troligtvis 2-3 stycken.  

Total beräknad kostnad för införande 40 tkr (investering) 

Driftskostnad per år  35 tkr (drift) 
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Bedömning 
Tillsyn genom kameratillsyn kan vara ett alternativ för vissa enskilda personer 

med hemtjänst. På sikt kan det öka i omfattning och medföra 

effektivitetsvinster i verksamheten.  

 

Per Hilding 

Medicintekniker 

 

 

Beslut ska skickas till 
Socialförvaltningen 
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Införande av nyckelfri hemtjänst 
Förslag till beslut 
Ett projekt för införande av nyckelfri hemtjänst inleds utifrån den inriktning 

som ges i genomförd förstudie.  

En ordinarie upphandling av ett system ska ingå i projektet och godkännas av 

socialnämnden. 

Ärendet 
En förstudie kring har genomförts. Denna visar på tydliga effektivitets- och 

säkerhetsvinster vid ett införande. Socialnämnden föreslås fatta ett 

inriktningsbeslut avseende att ett sådant system upphandlas. Ärendet ska åter 

efter genomförd upphandling återkomma till socialnämnden för slutligt beslut 

när samtliga kostnader är kända.  

Finansiering 
Kostnaderna enligt förstudien ryms inom den föreslagna investeringsbudgeten 

för 2019. Medel kan komma att behöva föras över från 2018 års 

investeringsbudget. Kostnaderna för driften av ett system bedöms kunna 

hämtas igen genom ökad effektivitet inom hemtjänsten och hemsjukvården.  

Beslutsunderlag 
Förstudie – nyckelfri hemtjänst 

Ingmar Ångman 

Förvaltningschef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Socialförvaltningen 
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Förstudie avseende införande av nyckelfri hemtjänst 

 

1 Nuläge 
 

Inom verksamheten Vård och Omsorg arbetar ett antal medarbetare inom 

hemvården. De arbetar hos enskilda personer, i deras hem, där de hjälper dem 

med den dagliga livsföringen. Insatser kan utföras vid olika tidpunkter på 

dygnet beroende av vilka behov som ska tillgodoses. 

För att kunna utföra arbetet behöver personalen ha tillgång till den enskildes 

nycklar.  

Idag hanteras cirka 700 nycklar inom hemtjänsten i Degerfors kommun vilket 

är både resurskrävande och kan innebära säkerhetsrisker.   

Att så många nycklar hanteras beror på att brukare som har både trygghetslarm, 

hemtjänst och inköp ska lämna ifrån sig tre nycklar som också förvaras inlåsta 

och kvitteras vid uttag.  

Om nycklar kommer på villovägar kan säkerhetsrisker uppstå för den enskilde 

brukaren. Det kan även medföra en oro hos den enskilde brukaren då de måste 

lämna ut en nyckel till det egna hemmet. 

Även personal kan utsättas för säkerhetsrisker eftersom hembesök hos enskilda 

brukare medför att de medför ett antal nycklar till enskilda hem. 

2 Nyckelfria lås 
Nyckelfri hemtjänst är ett digitalt system som består av en mobilapplikation och 

en digital nyckel i mobiltelefonen. Den digitala nyckeln används som 

legitimation och överförs lokalt till låsenheten via Bluetooth. 

Införande av nyckelfria lås inom hemtjänsten ökar säkerheten för både den 

enskilde brukaren, anhöriga och personal. Nyckelfria lås innebär även att 

personalen snabbare kan komma in i en bostad vid larm.  

Nyckelfria lås innebär också en kvalitetssäkring genom att alla besök loggas och 

det är spårbart vilken personal som varit hos vilken brukare. 

 Vilka omfattas? 
Samtliga brukare i Degerfors kommun som har insatser via hemtjänsten och/ 

eller trygghetslarm. 

Erfarenheter från kommuner som infört nyckelfri hemtjänst visar att samtliga 

brukare ska omfattas för att undvika att personal måste hantera två system 

samtidigt (nyckelfritt vs. nycklar).  

3 Vilka system finns? 
Det finns ett flertal system för nyckelfria lås på marknaden exempelvis Tunstall, 

Phoniro, med flera. 

För att införande av nyckelfria låssystem skall få bästa ekonomiska effekt bör 

kommunen överväga vilka ytterligare funktionaliteter som kan vara aktuella 

exempelvis registrering av insats, schemaläggning, kameratillsyn m.m.  
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Förstudie avseende införande av nyckelfri hemtjänst 

4 Nyttoanalys 
 

 Vad innebär nyckelfri hemtjänst för den enskilde 
brukaren? 

För den enskilde brukaren innebär nyckelfri hemtjänst i första hand en ökad 

trygghhet.  

Det nya låsvredet påverkar inte det vanliga låset så den enskilde fortsätter 

använda sin hemnyckel som tidigare. Monteringen ger heller inga skador på 

dörren. I de Ifall hemtjänstens insatser upphör tas låsvredet bort och dörren 

återställs som den såg ut från början. 

Det finns även system för portar/entréer som kan monteras efter godkännande 

av bostadsbolag. 

Lås och montering innebär ingen kostnad för den enskilde. 

Den digitala nyckeln är personlig och ingen utöver personal från hemtjänsten 

kan använda den.  

För att mobiltelefonen ska kunna användas krävs både pinkod samt personligt 

lösenord vilket innebär att även en borttappad mobiltelefon är obrukbar för 

obehöriga och dessutom kan den enkelt och snabbt spärras. 

Eftersom mindre tid tas i anspråk för att hämta och lämna nycklar medför detta 

att hemtjänstpersonalen får mer tid hos den enskilde. 

 
 Vad innebär nyckelfri hemtjänst för personalen? 

Även för personalen innebär nyckelfri hemtjänst en trygghet genom att de inte 

längre behöver medföra ett stort antal nycklar då de utför hemtjänstinsatser.  

Digitala nycklar innebär vidare att de snabbare kan svara på larm och att resor 

för att hämta och lämna nycklar minimeras.  

Vid införande av nyckelfri hemtjänst kommer en stor del av de nycklar som 

idag används att minimeras vilket gör nyckelhanteringen mindre 

resurskrävande. 

5 Riskanalys 
Alla system kan medföra vissa risker dock har inga sådana påpekats i de 

kontakter som förevarit med kommuner och leverantörer. 

6 Kostnadsanalys 
Kostnader för införande av nyckelfri hemtjänst är beroende av det 

förfrågningsunderlag kommunen använder för att beskriva förutsättningarna 

vid upphandlingsförfarandet. 

Det finns dock ett flertal komponenter att ta i beaktande vid en sådan 

upphandling. 

Förutom kostnad för lås och installation av dessa måste kostnad för support 

och underhåll vägas in. 
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Förstudie avseende införande av nyckelfri hemtjänst 

För att undvika kostnader för nyinköp av mobiltelefoner är det även viktigt att 

de mobiltelefoner som förvaltningen använder går att använda tillsammans med 

det nyckelfria systemet 

Kommunens försäkringar bör ses över för att undvika eventuella kostnader 

som kan uppstå. I förstudien har prisindikation inhämtats från en leverantör.  

Följande kostnader kan beräknas vilket dock måste ses som en indikation: 

Kostnad per enhet 1500:- x 300 st enheter  450 tkr (investering) 

Kostnad per enhet licens 25:-/månad 300 :-/år 90 tkr per år (drift) 

Kostnad införandeprojekt utbildning  30 tkr (investering) 

Teknisk support införande   30 tkr (investering) 

Tekniska åtgärder införande   40 tkr (investerin 

Införandeprojekt ledning och genomförande 150 tkr (investering) 

 

Total beräknad kostnad investering  700 tkr 

Årlig driftskostnad   90 tkr 

 

Regeringen har aviserat ett riktat statsbidrag för införande av digital teknik i 

vård och omsorg. Utöver detta finns medel avsatta både i 2018 och 2019 års 

investeringsbudget som räcker till ovanstående kostnader. Den årliga 

driftskostnaden får arbetas in i budgeten men bör hämtas hem av minskad 

hantering av nycklar och minskad restid inom hemtjänsten och hemsjukvården. 

7 Upphandling 
 

Av Degerfors kommuns upphandlingspolicy och inköpsregler framgår att 

upphandlingar  

• alltid ske i enlighet med de lagar och regler som styr upphandlingsområdet  

• ska bidra till god hushållning med kommunens resurser  

• ska sträva efter att medverka till hållbar utveckling 

 

Upphandlingar skall göras i enlighet med Lagen om offentlig upphandling 

(LOU), övriga lagar som reglerar upphandling, inköp och avtal samt 

kommunens övriga policyer och riktlinjer. Personal som handlägger inköps- 

och upphandlingsärenden skall ha relevant kunskap om gällande lagstiftning, 

policyer och riktlinjer.  

8 Bedömning 
Införande av nyckelfri hemtjänst ger en väsentligt ökad trygghet för såväl 

brukare, och deras anhöriga, som för personal genom att säkerhetsrisker 

minimeras. 

Då ett sådant system är mindre resurskrävande skulle mer tid kunna ägnas till 

den enskilde brukaren. 

Nyckelfri hemtjänst medför även en kvalitetssäkring genom att samtliga besök 

loggas och det är spårbart vilken personal som varit hos vilken brukare. 
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Förstudie avseende införande av nyckelfri hemtjänst 

Degerfors kommun har kommit långt i arbetet med trygg och säker hemgång. 

Enskilda brukare som endast har trygghetslarm och som inte vill lämna ifrån sig 

en nyckel till hemmet kan dock inte garanteras detta idag. Genom att kunna 

erbjuda nyckelfri hemtjänst kan fortfarande trygg och säker hemgång erbjudas 

även för dessa brukare. 

I regeringens vårbudget 2018 satsas bland annat på kortare köer och en tillgänglig 

vård och omsorg. 

Satsningen ska ge stärkt trygghet för äldre genom ny välfärdsteknik som skapar 

trygghet för äldre och samtidigt avlasta personalen så de får mer tid med 

målgruppen. 

I linje med detta bör ett förfrågningsunderlag inför upphandling av nyckelfri 

hemtjänst även frågan om en helhetslösning tas i beaktande, där insats- och 

planeringsregistrering samt kameratillsyn ingår. 

Detta skulle medföra att ytterligare kvalitetshöjning uppnås inom kommunens 

vård och omsorg. 

Insats- och planeringssystem skulle underlätta för cheferna att planera 

personalresurser så att dessa används vid de tider på dygnet då de behövs bäst. 

Det frigör även tid som cheferna kan använda till andra viktiga uppgifter som 

ingår i deras uppdrag. 

I ett sådant system blir det också tydligt vilka insatser respektive brukare är 

beviljade. Detta underlättar för ordinarie personal men kanske framförallt för 

vikarierande personal som inte behöver fråga den enskilde brukaren utan direkt 

kan se i systemet vilka insatser som är beviljade.  

Enskilda brukare kan känna sig trygga i att samtlig personal har kunskap om 

just deras insats. 

Kameratillsyn innebär att den enskilde kan känna sig trygg då personal kan utöva 

tillsyn hos den enskilde utan att störa denne i hemmet. Det minskar således 

även den tid som personal använder till resor för tillsynsbesök. 

 

 

 

 

Elisabeth Sedeborn 

Utredare 
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Komplettering av delegeringsordning inom 
alkoholhandläggningen 
 

Förslag till beslut 
Nedanstående förslag till delegering av ärenden enligt alkohollagen antas.  

Ärendet 
Behov finns av att fatta beslut om delegering av nedanstående ärenden till 

alkoholhandläggare. Ärendena är inte av principiell art och delegering möjliggör 

en enkel och snabb handläggning. 

 

Ärende: 

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd på grund av att tillståndet inte 

längre utnyttjas. 

Lagrum: 

9 kap 18 § p. 1 AL 

Delegat: 

Handläggare 

Rapportering: 

Pärm 

 

Ärende: 

Beslut om avslag avseende ansökan om serveringstillstånd till allmänheten och 

stadigvarande tillstånd till slutna sällskap om sökanden inte uppfyller kraven i 

alkohollagen. 

Lagrum: 

8 kap 12 § AL 

Delegat: 

Handläggare 

Rapportering: 

Pärm 
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Återkoppling av löpande granskning 2017 

Länsstyrelsens uppdrag 

Länsstyrelsen har enligt 9 kap. 1 § 2 st. alkohollagen (2010:1622) tillsyn 

inom länet. Länsstyrelsen ska också biträda kommunerna med råd i deras 

verksamhet. 

 

Länsstyrelsen ska enligt 6 § 2 st. förordning (2012:606) om samordning 

inom alkohol-, narkotika-, dopnings, och tobaksområdet m.m. redovisa en 

bedömning av kommunernas tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet till 

Folkhälsomyndigheten.  

 

Bakgrund 

Länsstyrelserna genomförde tillsammans år 2011 ett utvecklingsprojekt, 

"Sveriges länsstyrelser utvecklar alkohol- och tobakstillsynen" (SLATT). 

Projektets syfte var att få till stånd en likvärdig granskning inom 

länsstyrelserna på alkohol- och tobaksområdena. Modellen stödjer ett 

organiserat och strukturerat samarbete mellan länsstyrelserna som 

gemensamt har tagit fram en modell för hur sådan tillsyn ska bedrivas. 

Länsstyrelsen i Örebro län använder sig av det gemensamma arbetssättet i 

sin granskning. Modellen bygger dels på en löpande granskning och dels på 

verksamhetstillsyn av kommunens arbete utifrån alkohollagen och 

tobakslagen. Länsstyrelsen i Örebro län har sedan 2012 granskat utvalda 

delar av kommunernas beslut i serveringstillståndsärenden, tillståndsbevis 

och underliggande handlingar. Materialet har granskats löpande enligt den 

checklista som tagits fram inom SLATT. 

 

I Örebro kommun har länsstyrelsen granskat akterna på plats i kommunen 

medan de övriga elva kommunerna har skickat in underlagen löpande till 

länsstyrelsen. 
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Syfte med löpande granskning 

Syftet med den löpande granskningen är kontrollera att alkohollagen följs 

såtillvida att de aspekter som lagstiftningen anger beaktas i 

tillståndsgivningen och identifiera eventuella systematiska brister för att 

därigenom utveckla arbetet i linje med intentionerna i svensk alkoholpolitik 

som ligger till grund för vår nuvarande alkohollag.  

 

Länsstyrelsen får genom den löpande granskningen kunskap om 

kommunernas tillståndsprövning vilket är information som används vid 

ordinarie verksamhetstillsyner som genomförs, kunskapen kan också 

användas i den bedömning som länsstyrelsen årligen gör till 

Folkhälsomyndigheten. 

 

Urval och omfattning 

Länsstyrelsen har den 16 februari 2017 begärt att ta del av vartannat beslut, 

inklusive tillståndsbevis och utredning, avseende tillfälligt 

serveringstillstånd till allmänheten som kommunen meddelat under år 

2017.  

 

Länsstyrelsen har uppmärksammat följande 

Kommunen har skickat in samtliga (fyra) tillfälliga tillstånd till allmänheten 

som meddelats under 2017, varav länsstyrelsen granskat tre. 

Utredningsmallarna har en tydlig struktur som är lätt att följa. Länsstyrelsen 

kunde följa ärendena på ett tillfredsställande sätt.  

 

Enligt 8 kap. 11 § alkohollagen får en ansökan om stadigvarande 

serveringstillstånd inte bifallas utan att Polismyndighetens yttrande har 

inhämtats. Detsamma gäller, om det inte rör sig om arrangemang av endast 

obetydlig omfattning, tillfälliga serveringstillstånd för servering till 

allmänheten. I samtliga tre ärenden har Polismyndighetens yttrande 

inhämtats och av utredningarna framgår att myndigheten tillstyrker 

arrangemangen. Det är däremot oklart om Polismyndigheten yttrar sig 

angående tillståndet ur ordningssynpunkt eller om det avser den personliga 

lämpligheten för sökanden. Enligt 8 kap. 12 § 1 st. alkohollagen får 

serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han eller hon med 

hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 

omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Det 
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framkommer inte av utredningarna om sökandens lämplighet är prövad 

enligt alkohollagen. 

 

Enligt 8 kap. 12 § 2 st. alkohollagen ska sökanden genom att avlägga ett 

prov visa att han eller hon  har de kunskaper om lagen och anslutande 

föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva 

serveringsverksamhet. I ett ärende anges att sökanden har genomfört ett 

kunskapsprov med godkänt resultat. I två av utredningarna går inte att utläsa 

om kunskap i alkohollagen finns hos sökanden.  

 

I samtliga ärenden har kommunen gjort en bedömning av det planerade 

matutbudet i enlighet med 8 kap. 15 § 3 st. alkohollagen. 

 

Samtliga beslut är tagna av en handläggare som enligt uppgift är anställd av 

Degerfors kommun. Enligt 9 kap. 6 § alkohollagen får en kommun inte 

avtala bort meddelande av serveringstillstånd till en annan kommun.  

 

I ett ärende blir det delvis avslag på serveringstiden, det framgår inte av 

utredningen anledningen till varför tiden avslås. 

Kommunicering 

Underlaget till promemorian har kommunicerats med kommunen som getts 

möjlighet att yttra sig över vad som framkommit vid granskningen. 

Degerfors kommun inkom med ett yttrande den 5 februari och ytterligare en 

återkoppling den 8 februari. Kommunens yttrande återges nedan. 

 

I handlingen från den 5 februari svarar kommunen att Polismyndigheten har 

yttrat sig i samtliga ärenden utifrån en standardformulering om sökanden är 

lämplig att handa servering och om det finns eventuella hinder av 

ordningskaraktär. Polismyndigheten svarar generellt på remissen att de 

tillstyrker arrangemanget om det inte finns några hinder. Efter samtal mellan 

kommunen och polisen kommer polisen framöver att tydliggöra att yttrandet 

avser både den personlig lämpligheter och ordningsfrågan. 

 

I de två ärenden som länsstyrelsen granskats där det inte framkommer av 

utredningarna att kunskaper finns i alkohollagen har sökanden 

stadigvarande serveringstillstånd och har redan kunskaper i alkohollagen 

och därför behöver inte något särskilt kunskapsprov göras. Länsstyrelsen i 

Örebro län har fått dessa beslut sedan tidigare och bör därför känna till att 

tillståndshavarna redan har kunskaperna. Om detta behöver förtydligas varje 
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gång en sökanden som har stadigvarande tillstånd söker för ett tillfälligt 

tillstånd vill kommunen veta vilket lagstöd man grundar beslutet på. 

 

I det ärende där kommunen avslog serveringstiden framgår det av 

utredningen att önskad servering är förlagd till tider då ingen verksamhet 

pågår. 

 

I handlingen från kommunen den 8 februari anger handläggaren att han 

anser att det inte finns några oklarheter i utredningarna eftersom att:  

• Polismyndigheten svarar på den fråga som ställts i remissen 

• kunskap i alkohollagen finns i de båda ärenden, eftersom 

sökanden i annat fall inte beviljats tillfälligt tillstånd till 

allmänheten 

• om man läser utredningen noggrant ser man att det finns en 

anledning till varför serveringstiden avslås. 

 

Kommunen lämnar också synpunkter på länsstyrelsens arbetssätt och anser 

att det är viktigt att vi arbetar efter samma mål framöver och att 

länsstyrelsen inte på grund av missuppfattningar slår ner på delar av 

utredningsmaterialet. 

Länsstyrelsens återkoppling  

Länsstyrelsen vill börja med att betona att vi arbetar efter samma mål som 

kommunen – dvs att se till att bestämmelserna i alkohollagen följs. 

Granskningen är ingen kontroll på det sätt som en verksamhetstillsyn utan 

ska ses som rådgivning i syfte att upprätthålla den lagstiftning som styr 

området. 

 

Av kommunens yttrande framkommer det att remissen till 

Polismyndigheten är ställd på ett sådant sätt att kommunen efterfrågar vad 

som krävs enligt alkohollagen. 

 

Avseende sökandens kunskaper i alkohollagen delar länsstyrelsen 

kommunens uppfattning om att inget nytt kunskapsprov behöver göras om 

giltigt sådant redan finns sedan tidigare. Däremot ska det finnas uppgifter i 

varje enskilt ärende om att kraven för att erhålla tillstånd är uppfyllda. 

Enligt 15 § förvaltningslagen ska uppgifter som en myndighet får på annat 

sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet 

antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot 

någon enskild. Detta kan innefatta exempelvis inhämtande av uppgifter från 
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ett eget register, eller användandet av information som finns att hämta i 

annat ärende, t ex om kunskapsprov med godkänt resultat är gjort i ett 

tidigare ärende. Då sökandens kunskap om gällande lagstiftning är 

uppställda krav för att kunna erhålla tillstånd enligt alkohollagen ska sådana 

uppgifter återfinnas i varje enskilt tillståndsärende. 

 

Efter kommunicering med kommunen har länsstyrelsen uppmärksammats 

på att det finns en anledning till varför serveringstiden avslås i ett av de 

granskade ärendena.  

 

Länsstyrelsen har inte uppmärksammat några allvarligare brister i 

kommunens tillståndsgivning som föranlett ett separat tillsynsärende. 

 

 

Annika Borg 

Handläggare 
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Aktiviteter till handlingsplan för friskare arbetsplatser 

1 Inledning och bakgrund 
Kommunstyrelsen har gett samtliga förvaltningar uppdraget att ta fram 

nämndspecifika analyser och handlingsplaner för friskare arbetsplatser. 

Kommunen ska aktivt arbeta med att hjälpa sjukskrivna medarbetare att återgå i 

arbete men också lägga vikt i hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

För att få friskare arbetsplatser finns behovet av att närmare se över vad som 

kan göras för att minska sjukfrånvaron och öka närvaron samt att åtgärderna 

ska vara hållbara på lång sikt.  

I nuläget planerar socialförvaltningen att genomföra ett antal aktiviteter som 

sedan ska kunna leda till handlingsplaner för att främja friskare arbetsplatser. 

Förvaltningen har valt att göra på detta sätt för att få en grundligare bild av vad 

som behövs göra för att möjliggöra friska arbetsplatser samt att det då kan 

upprättas och tillhandahållas väsentliga handlingsplaner som är kopplade till hur 

de verkliga behoven ser ut. 
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Aktiviteter till handlingsplan för friskare arbetsplatser 

2 Syfte 
 

 Att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö för att bidra till att 

motverka sjukfrånvaro. 

 Att chefer ökar medvetenheten kring vilka tidiga åtgärder som kan vara 

av vikt att genomföra för att främja god organisatorisk och social 

arbetsmiljö, AFS 2015:4, och därmed kunna förebygga eventuell 

sjukskrivning. 

 Att sjukfrånvaron minskar, både kort- och långtidssjukskrivningar, samt 

att sjukskrivna medarbetare kan återgå till arbete. 

 Att samtliga ärenden i Adato följs upp och att fler ärenden påbörjas i 

högre utsträckning. 
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Aktiviteter till handlingsplan för friskare arbetsplatser 

3 Aktiviteter till handlingsplan 
Som en första del har en kartläggning gjorts gällande hur förvaltningens chefer i 

dagsläget går tillväga om en medarbetare har fler än fem sjukfrånvarotillfällen 

de senaste tolv månaderna. En enkät med frågor kring ämnet har gått ut till 

förvaltningens chefer som fått återrapportera sina svar som sedan kartlagts och 

analyserats (se bilaga 1). 

I analysen av kartläggningen framkom det att chefer kontaktar medarbetare 

efter sjukfrånvaro, som senast efter fem frånvarotillfällen men även tidigare för 

att få en uppfattning om situationen samt om åtgärder kan genomföras i ett 

tidigt skede. Däremot ser tillvägagångssättet något olika ut samt i vilken 

omfattning utredning inleds hos företagshälsovården. Analysen av 

kartläggningen visar vidare att det i nuläget inte finns någon gemensam skriftlig 

rutin om hur chef ska gå tillväga i frågan. Av analysen framkom det också att 

det i nuläget ser det olika ut gällande hur frivilligt det är för en medarbetare att 

delta i rehabarbete hos företagshälsovården eller hos annan aktör om det är 

aktuellt. Det finns ingen generell policy vad det är som gäller i frågan. 

Utifrån kartläggningens resultat så behöver förvaltningen upprätta en skriftlig 

rutin om hur chefer ska gå tillväga då en medarbetare har fler än fem 

sjukfrånvarotillfällen de tolv senaste månaderna. I denna även inkludera i vilken 

utsträckning rehabutredning med företagshälsovård ska inledas samt huruvida 

en medarbetares delaktighet i rehabarbete ska vara frivilligt eller ej. Dock 

behövs det tas i beaktning om respektive förvaltningen ska upprätta sin egen 

rutin om tillvägagångssättet eller om det med fördel ska upprättas en generell 

rutin i kommunen som är gällande för samtliga förvaltningar. 

Fortsättningsvis kommer en mer ingående analys att behöva göras gällande hur 

sjukfrånvaron ser ut i socialförvaltningen jämfört med liknande kommuner och 

verksamheter samt analysera vart sjukfrånvaron är högst och vad det kan bero. 

Vidare analys kommer att göras på statistik över sjukfrånvaro under en 

tolvmånaders period samt se över om det går att se något mönster i vad som 

orsakar frånvaron. Beroende på vad siffrorna visar kommer denna specifika 

analys också att utgöra grunden i vilken utsträckning fler kartläggningar och 

analyser behöver göras. 

För att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ska ske löpnade och aktivt 

i förvaltningen finns behov av att kartlägga preventionsarbetet så risken för 

sjukskrivningar minimeras i så stor utsträckning som möjligt. För att göra det 

behöver behovet ses över gällande chefers kompetensförsörjning kring 

organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 samt arbetsanpassning och 

rehabilitering AFS 1994:1. Det behövs alltså kartläggas om chefer vid 

nyanställning fått någon form av utbildning i ämnet samt se över behovet om 

att förnya och uppdatera sin utbildning. Vidare även kartlägga om varje 

arbetsplats tillhandahåller regelbundna APT med arbetsmiljö som en 

återkommande punkt, om skyddsombud finns i varje verksamhet, om chef 

erbjuder medarbetarsamtal och möjligheten som finns att i dagsläget göra 

anpassningar i arbetsmiljön samt individanpassningar på arbetsplatsen.  
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Aktiviteter till handlingsplan för friskare arbetsplatser 

I samband med ovanstående åtgärdsförslag även kartlägga möjligheterna att 

använda sig av förebyggande sjukpenning för anställda. Om det kan vara ett 

alternativ, i vissa fall, för att minimera risk för senare längre sjukfrånvaro. Till 

det följer också behovet av att upprätta handlingsplan om hur och när det ska 

tillämpas, något som önskas ske i samverkan med personalavdelningen. 

Det behöver också lyftas vad chef har för möjlighet för handledning för egen 

del då rehabärenden och dess bakomliggande problematik kan vara psykiskt 

krävande. Det behöver ses över om chefer och skyddsombud har behov av mer 

och/eller förnyad utbildning så de får rätt kunskap i hur de ska kunna verka för 

friskare arbetsplatser.  

Kommunen använder sig av det webbaserade rehab-verktyget Adato som är ett 

system för arbete kring rehabilitering, kort- och långtidssjukfrånvaro samt 

dokumentation. I nuläget är drygt 50 % av kommunens samtliga ärenden i 

Adato påbörjade. Det finns ett behov av att de chefer som arbetar i systemet får 

uppdaterad kunskap kring hur systemet ska användas, något som också 

framkom som ett utvecklingsområde vid analysen av första kartläggningen. Det 

är även önskvärt med uppdatering i hur KIA ska användas. KIA är det 

webbaserade informationssystem som chefer och medarbetare i kommunen 

använder för att rapportera in olycksfall och tillbud. 

Ett förslag finns också att titta närmare på andra liknande kommuner om hur 

de uppnått en låg siffra angående sjukfrånvaro och om de har använt något 

specifikt systematiskt arbetssätt och/eller strategiska åtgärder som även 

socialförvaltningen i Degerfors kan ta lärdom av. 

Personalavdelningen ses som en stor tillgång i flera av punkterna ovan. 

Förvaltningen önskar att avdelningen ska kunna fungera som stöd och 

bollplank för chefer så det i varje specifikt fall, men även generellt, kan få 

stöttning i samtliga delar för att gemensamt kunna arbeta för att främja friska 

arbetsplatser. Det är av vikt att det finns god möjlighet till samverkan mellan 

förvaltningen och personalavdelningen, tillsammans med externa parter så som 

företagshälsovård, försäkringskassan, arbetsförmedling. Att dessa ses som 

resurser i det hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet. 
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Aktiviteter till handlingsplan för friskare arbetsplatser 

4 Tidsplan 
Aktivitet Start Slut 

Upprätta rutin om hur chefer ska gå tillväga när medarbetare har fler 

än fem sjukfrånvarotillfällen de tolv senaste månaderna. 

Önskar lyfta frågan 

vidare om personal-

avdelningen kan bistå 

med en rutin som är 

övergripande för hela 

kommunen. 

Analysera statistik över sjukskrivningstal samt jämföra med andra 

liknande kommuner och verksamheter. 

Sommar 

2018 

Årsskiftet 

2018/2019 

Kartlägga behov av chefers kompetensförsörjning gällande AFS 

2015:4 och AFS 1994:1. 

Höst 2018 Årsskiftet 

2018/2019 

Kartlägga chefers möjlighet till handledning vid komplexa 

rehabärenden. 

Höst 2018 Årsskiftet 

2018/2019 

Se över möjlighet till uppdaterad utbildning till chefer i systemen 

Adato och KIA. 

Höst 2018 Årsskiftet 

2018/2019 

Undersöka hur andra kommuner som har låga sjukskrivningstal 

arbetat. 

Höst 2018 Årsskiftet 

2018/2019 

Kartlägga möjlighet om förebyggande sjukpenning i vissa specifika 

fall. 

Höst 2018 Årsskiftet 

2018/2019 
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Aktiviteter till handlingsplan för friskare arbetsplatser 

Bilaga 1: 
Kartläggning för friskare arbetsplatser - 
tillvägagångssätt vid fler än fem sjukfrånvarotillfällen 
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Bilaga 1: Kartläggning för friskare arbetsplatser -
tillvägagångssätt vid fler än fem sjukfrånvarotillfällen 
 

Kommunstyrelsen uppdrar förvaltningarna att ta fram nämndspecifika analyser 

och handlingsplaner för att främja minskande sjukskrivningstal och friskare 

arbetsplatser. Som ett första led i uppdraget görs en kartläggning över hur 

chefer inom socialförvaltningen i nuläget går tillväga när en medarbetare varit 

sjukfrånvarande vid fler än fem tillfällen de tolv senaste månaderna. 

Ett frågeformulär om ämnet har gått ut till chefer, totalt 12 chefer har deltagit 

och återrapporterat sina svar. Dessa svar har sedan sammanställts och 

analyserats.  

Här nedan presenteras inledningsvis en sammanfattning av kartläggningen som 

sedan följs av den mer detaljerade kartläggningen utifrån chefernas svar. 

 

Sammanfattning  

Chefer kontaktar alltid medarbetare efter fem sjukfrånvarotillfällen inom de tolv 

senaste månaderna. Däremot ser tillvägagångssättet något olika ut samt i vilken 

omfattning utredning inleds hos företagshälsovården. I nuläget finns inte någon 

gemensam skriftlig rutin om hur chef ska gå tillväga i frågan. Av analysen 

framkom det också att det i nuläget ser det olika ut gällande hur frivilligt det är 

för en medarbetare att delta i rehabarbete. Policy för detta saknas.  

Över lag är det positiva resultat som skett efter avslutat rehabarbete. 

Svårigheter som framkom vid kartläggningen var att det rent tidsmässigt är 

problematiskt för chefer att hinna med rehabärenden i förhållande till övriga 

arbetsuppgifter och antal medarbetare. Det kan också uppstå en viss 

problematik i att tillgodose önskemål om förändringar i arbetet och 

arbetsmiljön, som i vissa fall inte kan infrias av chef.  
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Adatos automatgenererade mail är uppskattat av chefer när det skickas ut en 

påminnelse efter fem frånvarotillfällen, dock upplevs det att det inte är ett helt 

enkelt system att arbeta i vilket gör att dokumentationen inte blir helt optimal. 

 

 

Kartläggning 

 

Kontakt 

Kontakt vid fler än fem sjukskrivningstillfällen de senaste tolv månaderna 

Samtliga chefer tar kontakt med medarbetare efter fem eller fler sjukfrånvarotillfällen. 

Kontakt tas oftast via personligt möte eller via telefonsamtal men kan se olika ut. Vid 

enstaka tillfällen har chef inte tagit kontakt då förklaring till frånvaron nått chef på annat 

sätt. 

Kontakt tas vid alla tillfällen men dock finns undantag där rehabutredning inte inletts t.ex. 

vid gravidrelaterad frånvaro. Dessa har varit få tillfällen och när det uppstår dokumenteras 

det i Adato. 

 

Kontinuitet 

Hur chef har kontroll över sjukfrånvaron 

Kontroll över sjukfrånvaro sker via Adato samt att en del chefer har valt att ha egna 

anteckningar.  

 
 
Befintlig rutin 

Om det i dagsläget finns en gemensam befintlig rutin om hur man som chef ska gå 

tillväga. 

De flesta chefer har uppfattningen om att det i dagsläget inte finns en gemensam och 

generell skriftlig rutin kring ämnet men att av erfarenhet ändå vet hur de ska gå tillväga.  

Vissa har angett att det finns en övergripande rehabrutin i chefshandboken. I de fall som 

det har angetts att den rutinen används så har chef följt tillhörande beskrivning i möjligaste 

mån. I särskilda fall har inte rutinen i chefshandboken kunnat vara till stöd i det specifika 

ärendet och hjälp har då tagits av personalavdelning m.fl. 

Flertalet anser att det skulle vara till fördel om det skulle finnas en övergripande, generell 

skriftlig rutin som sedan kan brytas ner av respektive verksamhet så den kan bli användbar 

på bästa sätt för den egna arbetsplatsen. 
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Stöttning och rehabilitering 

Möjligt stöd till medarbetaren från arbetsgivaren 

Chef tar kontakt med företagshälsovården och inleder en rehabutredning samt ser över om 

annat stöd kan ges inom den egna organisationen. Utredning och planering hos 

företagshälsovården får ge vidare svar på i vilken omfattning rehabarbete ska erbjudas samt 

vad som lämpar sig bäst i respektive ärende.  

I vissa enstaka fall har en utredning hos företagshälsovården valt att inte initieras om det 

varit tydliga orsaker om varför frånvaron uppstått, kan t.ex. handla om graviditetsrelaterade 

orsaker.  

 
 
Medarbetarens delaktighet 

Om det varit frivilligt eller en skyldighet hos medarbetaren att medverka i 

rehabiliteringsarbetet 

En del chefer uppger att stöttning och hjälp från företagshälsovården är helt frivillig för 

medarbetaren men att medarbetaren oftast ställt sig positiv till att få stöd och visat vilja att 

medverka, trots att motivationen i enstaka fall inte varit så stor till en början. 

En del chefer uppger att hjälpen är frivillig i grunden men att som arbetsgivare ibland kan 

kräva att medarbetaren ska medverka i sitt rehabarbete. Om chef anser att det är 

nödvändigt så har det påtalats för medarbetaren. 

En del chefer har uppgett att det är en skyldighet från medarbetare att medverka i utredning 

samt i följande rehabarbete. Det har också uppgetts att det är obligatoriskt att inleda en 

utredning.  

 
 
Resultat 

Chefs upplevda resultat efter rehabiliteringsarbete 

En del chefer har upplevt att det blivit en positiv förbättring och förändring efter slutfört 

rehabiliteringsarbete hos företagshälsovården.  

En del har angett att det delvis blivit en positiv förändring och att det finns fall där det är 

svårt som arbetsgivare att kunna bidra till en positiv förändring då orsakerna inte alltid är 

arbetsrelaterade. I vissa fall har det upplevts som en svårighet att få medarbetare att förstå 

sin egen roll i vissa beteenden.  

 
 
Svårigheter 

Svårigheter eller problem vid kontakt med medarbetaren samt vid följande 

rehabiliteringsarbete 

Vissa chefer upplever att det kan vara svårt att få ihop det som krävs tidsmässigt i 

förhållande till ett stort antal medarbetare kontra tiden vid ett rehabiliteringsärende, 
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samtidigt som de ordinära arbetsuppgifterna ska fortskrida. Som en konsekvens kan då 

chefer uppleva situationen som frustrerande och känslomässigt jobbig när tiden inte räcker 

till då stöd behövs ges till en medarbetare.  

Vis vissa tillfällen har chef upplevt att det varit svårt att tillgodose åtgärder som önskas bli 

annorlunda på arbetsplatsen och som inte alltid gått att infria. Det kan även ha rört sig om 

att i vissa fall kan rehabiliteringen innebära att andra medarbetare på arbetsplatsen tillfälligt 

fått högre arbetsbelastning. Det har varit stort fokus på arbetssituationen när problematiken 

i själva verket ofta är större än bara jobbet. 

Chefer anger också att samverkan med bl.a. försäkringskassan, sjukvården och 

arbetsförmedlingen är en svårighet. En ökad samverkan och ett ökat samarbete skulle 

krävas för att komma tillrätta med vissa ärenden. Ett större nätverk och mer stöd kring 

detta är önskvärt från chefs sida. 

 
 
Övrigt 

Övriga kommentarer från cheferna 

Vissa chefer har god framförhållning och erbjuder åtgärder innan fem eller fler 

sjukfrånvarotillfällen för att förebygga ytterligare sjukskrivningar och i längden en 

långtidssjukskrivning. 

Det uppges att många medarbetare har ont i kroppen på grund av tungt arbete med tunga 

lyft och dylikt trots att bra anpassade hjälpmedel finns. Det finns en önskan om att införa 

friskvårdsbidrag/kuponger. 

Chef anger att det är uppskattat att Adato skickar ut meddelande och påminnelser när det 

är dags att inleda kontakt med företagshälsovården, dock är systemet inte så enkelt och 

dokumentationen blir ibland bristfälliga i kontinuiteten. 

Flertalet chefer poängterar att Adato på ett sätt utgör rutinen med stöd av de meddelanden 

som går ut till  

Generellt så upplever flera chefer att de tillvägagångssätt som fungerar den interna rutinen 

och systemet och chefer uppskattar det. Vissa av dem poängterar att de önskar behålla 

nuvarande tillvägagångssätt. 

 
 
Exempel på tillvägagångssätt 

Beskrivna exempel på hur chef går tillväga steg för steg 

Exempel 1 

1. Kontakt med medarbetaren 

2. Dokumentation i Adato 

3. Se över medarbetarens behov och problematik. Bedömer lämplig åtgärd ex. 

kontakt med företagshälsovård, anpassa arbetsuppgifter mm.   
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4. Om chef bedömer problemen som allvarliga så skickas medarbetaren till 

företagshälsovården för ytterligare bedömning.  

5. Om icke-beviljad frånvaro finns så samtalar chef med medarbetaren för att försöka 

se problematiken.  

Exempel 2 

1. Kontakt med medarbetaren 

2. Kartläggning via företagshälsovården  

3. Eventuell åtgärd 

4. Uppföljning  

Exempel 3 

1. Kontakt med medarbetaren om frånvaron 

2. Chef ber medarbetaren ta kontakt med företagshälsovården 

3. Chef bokar in rehabutredning och gör kartläggning för att ge möjligheten att gå 

vidare och inte ”köra fast”. 

Exempel 4 

1. Efter fler än fem frånvarotillfällen så skickar Adato ut ett automatgenererat mail till 

berörd chef om att det ska inledas en rehabiliteringsutredning för medarbetaren. 

2. Chef kontaktar medarbetaren 

3. Chef kontaktar företagshälsovården. 

4. Chef dokumenterar i Adato 

Flera chefer går tillväga enligt exempel 4 och poängterar att den strukturen fungerar bra och 

att det finns önskan om att behålla systemet så som det är idag. 
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 Inspektionen för vård och omsorg IVO  

Box 423 
70148 Örebro 

 

IVO Dnr 8.5-39348/2017  

Redovisning till IVO om åtgärder avseende 
hantering av förhandsbedömningar samt vissa delar 
av handläggningen av utredningar jml 11 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen (2001:435) SoL. 
 

Bakgrund  
Inspektionen för vård och omsorg IVO har funnit brister i nämndens 
handläggning och ställer krav på åtgärder avseende tre delar: 

 Utredningar ska bedrivas skyndsamt och utredningsåtgärder ska vidtas 
kontinuerligt 

 Anledningen till att barn inte kommer till tals inom ramen för en 
förhandsbedömning ska dokumenteras. 

 Ansökningar om bistånd ska utredas och avgöras genom beslut.  

   

Åtgärder avseende att utredningar ska bedrivas skyndsamt 
och utredningsåtgärder ska vidtas kontinuerligt.  
Socialnämnden har ingen avvikande uppfattning i frågan. Utredningar ska 
bedrivas skyndsamt och utredningsåtgärder ska vidas kontinuerligt.  

Socialnämnden har under hösten 2017 vidtagit åtgärder genom att ha en högre 
bemanningsgrad av personal samt tätare arbetsledning.  

Socialnämnden har vidare ett pågående utvecklingsarbete avseende risk- och 
skyddsbedömningar. Det är en åtgärd som också svarar mot behovet att 
säkerställa skyndsamhet och kontinuerligt utredningsarbete. Nästa metoddag i 
barn-och ungdomsgruppen är 2018-04-25. Vid det tillfället kommer också 
IVO:s granskning och beslut om åtgärder att extra uppmärksammas.   
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Åtgärder avseende att anledningen till att barn inte kommer 
till tals inom ramen för en förhandsbedömning ska 
dokumenteras. 
Dokumentation är ett förbättringsområde. Åtgärderna är bl.a. att informera 
personalen om vikten av att dokumentera alla uppgifter som är relevanta 
(exempelvis varför barnet inte fått komma till tals). Vidare att inte använda för 
kortfattade och standardiserade ordval som blir otydliga för läsaren. Det 
behöver också framgå tydligt i text om vi har tidigare kännedom om familjen. 
Punkten dokumentation kommer också att belysas särskilt med handläggarna på 
den kommande metoddagen i april. Det ligger i linje med det utvecklingsarbete 
som redan pågår.   

Åtgärder avseende att bistånd ska utredas och avgöras 
genom beslut.  
Socialnämnden har brustit genom att inte aktualiserat inkommen ansökan om 
bistånd. Även ansökningar som i ett tidigt skede återtas ska aktualiseras. Det ska 
framgå av dokumentation vad som sker i aktualisering och ärende. 

 Det aktuella ärendet har hanterats inom enheten för försörjning och arbete. 
Med anledning av IVO:s granskning och beslut så har enheten haft en 
metoddag som extra belyst vikten av att alla ansökningar om ekonomiskt 
bistånd ska leda till ett beslut. Enheten ser även över sina rutiner för 
handläggning av ekonomiskt bistånd. 

 

       

Marina Lichterman                                       Lena Hjalmarsson  
Verksamhetschef  IFF                                   Enhetschef   
                                                                      Myndighet  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 39 Dnr 00074-2018  

Utredningsuppdrag givna i samband med 
preliminära ramar 
Socialnämndens beslut 
Följande utredningsuppdrag lämnas till förvaltningsledningen: 

1. Översyn av chefsorganisationen utifrån uppdraget att göra den mer 
effektiv och till en lägre kostnad. 

2. Inventering av Fälttjänst: antal deltagare, antal personal samt vilka 
anställningformer personalen har. 

3. Inventering av Muttern, antal personal och boende  

4. Inventering av Kvarnbergs aktivitetscenter: antal deltagare, antal 
personal samt vilka anställningformer personalen har. 

Vad gäller Arbetsmarknadsenheten AME är en utredning på gång. 

En delrapport ska lämnas vid nämndens möte den 30 maj.     

Skickas till 
Socialchefen 
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