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1 Inledning 

Socialförvaltningen använder internkontroll som hjälp för att arbeta med moment i det 
dagliga arbetet som identifieras som riskfyllda. Förvaltningen har i uppdrag att kontrollera 
rutiner och riktlinjer dels i samband med delårsbokslutet och även vid årsbokslut. Vid 
delårsbokslutet kontrollerades fyra risker vilka avser uppföljning av trygg/säker hemgång, 
antalet beslutade timmar inom boendestöd, att barn och ungas delaktighet vid uppföljning av 
insats samt att biståndshandläggare erbjuder kamera i första hand vid nattillsyn. 

2 Sammanfattning av kontrollmiljön 
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Allvarlighetsgrad 

 

Hanteras omedelbart Hanteras snarast Accepteras Totalt: 8 

 

Hanteras omedelbart 

Hanteras snarast  

Accepteras 
 

 Sannolikhet Allvarlighetsgrad 

4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen)  Allvarlig (Stor för intressenter och / eller 
kommunen) 

3 Stor (Kan inträffa varje vecka)  Kännbar (Besvärande för intressenter 
och / eller kommunen) 

2 Liten (Kan inträffa varje månad)  Lindrig (Liten för intressenter och / eller 
kommunen) 

1 Mycket liten (Inträffar mer sällan)  Försumbar (Obetydlig för intressenter 
och / eller kommunen) 

 

 

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll 
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Kvalitetsfaktor Risk Kontroll

IoF –Bra bemötande inom
socialtjänsten

1 Att barn och unga inte är
delaktiga vid uppföljning av insats

Kontrolleras via
verksamhetssystemet Viva - andel
barnutredningar av barn från 5 år
som barnets delaktighet är
dokumenterad.

Myndighet - Service &
rättssäkerhet

2 Att biståndshandläggare inte
erbjuder kameratillsyn i första
hand (natt)

Riktlinje för biståndsbedömning

3 Beslutande timmar
boendestöd

Att omprövning av befintliga
ärenden sker utifrån ny riktlinje

IoF - Service och rättssäkerhet

4 Felaktig utbetalning av
ekonomiskt bistånd

Rutinen för handläggning av
försörjningsstöd är tillräcklig och
följs upp

5 Felaktiga utbetalningar inom
försörjningsstöd

Attesteringsrutiner

6 Att förvaltningen inte
återsöker de medel de har rätt till
från Migrationsverket

Återsökningsrutiner

7 Att förvaltningen inte har
avtal avseende externa placeringar
utanför ramavtalet gällande barn
och unga

Avtal individ och familj &
funktionsstöd

VoO - God och säker vård
8 Att trygg/säker hemgång
efter utskrivning från lasarettet
följs upp inom fyra veckor

Uppföljningen vid trygg/säker
hemgång genomförs inom tre
veckor

3 Uppföljning och testning av internkontroll

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd

IoF - Bra bemötande
inom socialtjänsten

Att barn och unga inte
är delaktiga vid
uppföljning av insats

Kontrolleras via
verksamhetssystemet Viva -
andel barnutredningar av barn
från femår som barnets
delaktighet är dokumenterad.

Enheten ska fortsätta
arbetet med att bjuda in
barnen i samtal i den
mån de uppnått ålder
och mognad för att delta.
Individ och Familj
genomlyser därtill
utredningsarbetet för
barn och ungdomar med
start från september.
Syftet är att utveckla
såväl utredningsarbete
som öppenvårdsinaster.

Kommentar

Urval BBIC utredningar
avslutade jan-augusti 2020 =29
st.

Samma 29 ärenden – om
utredningen avslutats med
beviljad insats och om barnets
delaktighet till insatsen finns
noterad.

åttast. avslutade med insats –i
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Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

fyra av åtta har det inte noterats 
alternativt att stödet är mer 
riktat till att hjälpa föräldrarna 
– för att på så sätt hjälpa barnet 
50% Ja, 50% Nej – barnet har 
inte varit delaktiga i uppföljning 
av insatsen. 

(Viva) 

Myndighet - Service & 
rättssäkerhet 

Att biståndshandläggare 
inte erbjuder 
kameratillsyn i första 
hand (natt) 

Riktlinje för 
biståndsbedömning 

 

Kommentar 

Biståndshandläggarna 
fortsätter att erbjuda 
trygghetstillsyn via, i första 
hand, kamera. Kontroll av att 
rutinen följs sker vid varje 
ärendedragning som sker varje 
vecka. 

Under året har antalet kameror 
utökats med fyra vilket 
motsvarar en ökning med 
~30% 

 

Beslutande timmar 
boendestöd 

Att omprövning av befintliga 
ärenden sker utifrån ny riktlinje 

 

Kommentar 

Sedan den nya riktlinjen trädde 
i kraft har alla äldre 
boendestödsbeslut, dvs beslut 
som beslutades innan nya 
riktlinjen tillkom, under 2019 
och 2020 omprövats utifrån 
den nya riktlinjen. Av de 74 
ärenden som har beslut om 
boendestöd är det idag totalt 16 
som har fler än en träff i veckan. 
Två av dessa har tre besök i 
veckan och en har ett beslut om 
fyra besök i veckan. Alla 
avvikelser är förankrade och 
beslutade genom 
verksamhetschef. 

 

IoF - Service och 
rättssäkerhet 

Felaktig utbetalning av 
ekonomiskt bistånd 

Rutinen för handläggning av 
försörjningsstöd är tillräcklig 
och följs upp 

 

Felaktiga utbetalningar 
inom försörjningsstöd 

Attesteringsrutiner  

Att förvaltningen inte 
återsöker de medel de 
har rätt till från 
Migrationsverket 

Återsökningsrutiner  

Att förvaltningen inte 
har avtal avseende 
externa placeringar 
utanför ramavtalet 

Avtal individ och familj & 
funktionsstöd 
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Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

gällande barn och unga 

VoO - God och säker 
vård 

Att trygg/säker 
hemgång efter 
utskrivning från 
lasarettet följs upp inom 
fyra veckor 

Uppföljningen att SIP 
genomförs inom fyra veckor 

Ett omtag kring SIP:ar 
och dess syfte ska göras 
för att säkerställa 
rutinen kring trygg och 
säker hemgång. Därtill 
ska 
biståndshandläggarna 
dokumentera varför SIP 
inte blev av, om de vet 
varför. 
Biståndshandläggarna 
har alltid haft kontakt 
utifrån att få underlag 
för en 
behovsbedömning. Det 
som det har inneburit är 
att alla professionerna 
inte har varit på plats 
samtidigt. 

Kommentar 

Intervall: januari - augusti 2020, 
stickprover avseende om SIP 
upprättats fyra veckor efter 
utskrivningsplanering, 10 SIP 
per 
handläggare/områdesindelning. 
Av 50 stycken SIP:ar  

 19 st som utförts i tid  

 14 st som inte bokats in 
alls utan 
dokumentation 

 2 st som bokats in 
försent 

 6 st som avlidit  

 2 st som blivit 
återinlagda  

 7 st tackat nej 

 

Avvikelsen blir totalt 16 st av 
50 SIP – 14 st som inte alls var 
inbokade utan dokumentation + 
2 st bokade försent.    

 

Förra året samma period var 
det 8 stycken SIP av 50 som inte 
alls bokats in eller som blivit 
försenade. 

 

 2020 32% ej utförda/ 
ej utförda i tid. 

 2019 16% ej utförda/ 
ej utförda i tid. 
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4 Slutsatser av uppföljning 

Förvaltningen har vid delåret fyra internkontrollmoment att kontrollera, rastrerande 
kontrolleras per helår. De som kontrollerats är rutinen för trygg/säker hemgång efter 
utskrivning från lasarettet, beslutade timmarna för boendestöd, att biståndshandläggare 
erbjuder trygghetskamera i första hand vid nattillsyn samt om barn och unga är inkluderade 
vid uppföljning av insats. 

 

Avseende kontrollen om Trygg/säker hemgång har 50 stycken SIP:ar kontrollerats, av 50 
stycken var avvikelsen totalt 16 stycken, 14 stycken som inte alls var inbokade utan 
dokumentation och två stycken som var bokade försent.    

 

Gällande beslut inom boendestöd bedöms det inte vara någon avvikelse. Vilket innebär att 
den nya riktlinjen implementerats väl. 

 

Biståndshandläggarna fortsätter att erbjuda trygghetstillsyn natt, i första hand, med hjälp av 
kamera. Kontroll av att rutinen följs sker vid varje ärendedragning som sker varje vecka. 
Risken bedöms inte ha någon avvikelse vilket innebär att rutinen implementerats väl. Under 
året har antalet kameror utökats med fyra vilket motsvarar en ökning med ~30%. 

 

Risken att barn och unga inte är delaktiga vid uppföljning av insats visar, via stickprov, att 
50% inte har varit delaktiga vid uppföljning. I dessa ärenden har det noterats att stödet är 
mer riktat till att hjälpa föräldrarna - för att på så sätt hjälpa barnet. 
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Socialnämnd 
 

Delårsrapport januari-augusti 2020 för socialnämnden 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Socialnämnden godkänner delårsrapporten för perioden januari-

augusti 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningens ledningsgrupp har gjort en gemensam bedömning av de 
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål som socialnämnden har beslutat om. 
Förvaltningen har gjort en lägesbedömning utifrån de förutsättningar och 
framtidsutmaningar som finns.  

 

Utbrottet av Covid-19 skapar nya problemställningar som vare sig den 
kommunala hälso- och sjukvården eller omsorgen är vana vid. För att kunna 
hantera detta krävs nya lösningar, modeller för samarbete och en förmåga att 
kunna agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar.  

 

I och med pandemin är nuläget och framtiden både utifrån ett 
kvalitetsperspektiv och ekonomiskt perspektiv ovisst. Regeringen har hittills 
beslutat om 10 Mdkr som hälso- och sjukvården samt kommunerna kommer 
att få återsöka. Får förvaltningen ersättning för de merkostnader som ansökts 
om hittills ser pandemin inte ut att påverka ekonomin negativt i år. Däremot 
kan behov öka inom Individ och Familjeomsorgen på grund av pandemins 
konsekvenser på längre sikt. 

Mladenka Gustafson  Marlene Hedblad 
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg 
 
För kännedom  

Kommunstyrelsen  

Bilagor: 

Delårsrapport januari-augusti 2020 för socialnämnden 
Uppföljning ekonomi januari-augusti 2020 socialnämnd  



Delår 2020



Utfall 31/8 

Netto Budget Avvikelse Prognos

netto

Förvaltningsledning o adm 18,2 18,9 0,8 0,4

Funktionsstöd 123,9 94,7 2,4 -0,3

Individ- o familj 69,1 59,0 -10,1 -14,9

Vård och Omsorg 192,2 186,7 -5,5 -4,7

Totalt 403,3 359,3 -12,4 -19,5



Covid-19 

• Återsökt belopp 

• Jämföra kommuner

• Ekonomiskt effekt i 

olika verksamheter
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Funktionsstöd 

• Daglig verksamhet 

• Personlig assistans

• Placeringar 
• Vuxen 

• Barn
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Vård och omsorg 
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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Sammanfattning 

I början av året bekräftades att ett nytt coronavirus benämnt SARS-CoV-2 brutit ut. World 
Health Organization (WHO) deklarerade den 11 mars Covid-19 som en pandemi. Därefter har 
fall ökat kontinuerligt och det finns en samhällsspridning i Sverige och flera länder i Europa. I 
och med pandemin är nuläget och framtiden både utifrån ett kvalitetsperspektiv och 
ekonomiskt perspektiv ovisst. Regeringen har hittills beslutat om 10 Mdkr som hälso- och 
sjukvården samt kommunerna kommer att få återsöka. Får förvaltningen ersättning för de 
merkostnader som ansökts om hittills ser pandemin inte ut att påverka ekonomin negativt i 
år. Däremot kan behov öka inom Individ och Familjeomsorgen på grund av pandemins 
konsekvenser på längre sikt. 

Utbrottet av Covid-19 skapar nya problemställningar som vare sig den kommunala hälso- och 
sjukvården eller omsorgen är vana vid. För att kunna hantera detta krävs nya lösningar, 
modeller för samarbete och en förmåga att kunna agera utifrån snabbt förändrade 
förutsättningar. Förvaltningens huvudsakliga uppgift är att leverera verksamheternas 
grunduppdrag samtidigt som det måste ske parallellt utifrån att minska smittspridning och 
skydda äldre och svårt sjuka som är riskgrupp. Dock bör så mycket som möjligt hanteras i den 
ordinarie strukturen för att inte skapa onödig förvirring. 

Inom förvaltningen har det tagits fram riktlinjer, rutiner och handlingsplaner för att förhindra 
spridning av Covid-19. Förvaltningen följer kontinuerligt expertmyndigheternas 
rekommendationer och vård- och omsorgspersonalen använder den skyddsutrustning som 
socialstyrelsen rekommenderar. 

I början på mars kom nya direktiv från Folkhälsomyndigheten, vid minsta 
förkylningssymptom ska personal stanna hemma. Socialförvaltningen har under de senaste 
åren haft en sjukfrånvaro strax under 6% under mars-augusti har sjukfrånvaron varierat 
mellan 7,1–8,83 %. 

Inom Kommunals område för medarbetare inom Socialförvaltningen beviljades inga 
semestrar enligt lokalt avtal till och med 31 maj. Under sommarmånaderna kunde samtlig 
personal inom socialförvaltningen ta ut sin semester. 

Regeringen beslutade den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga av landets äldreboenden 
för att förhindra spridningen av covid-19. Under april-maj beslutade förvaltningen att inte 
tillåta besökare på kommunens LSS-boenden samt under samma månader stängde 
Björkstugan ner sin verksamhet. Dagrehabilitering, Träffpunkterna och 
Demensdagverksamheten stängde också ner sin verksamhet under våren för att minska 
smittspridning. Dagrehabilitering och Träffpunkterna öppnar sin verksamhet succesivt från 1 
oktober. Demensdagverksamheten har beslutats utifrån bedömning om smittspridning att 
inte öppna upp sin verksamhet, verksamheten kommer att starta igen när bedömning att 
smittspridning kan säkerställas. 

Det nationella besöksförbudet på äldreboenden upphör från och med den 1 oktober. 
Förvaltningen har upprättat en rutin för hur besöken ska utföras under säkra former för att 
minimera smittspridningen. 

Inom verksamheten Individ och Familj påbörjas ett projekt i september som med befintliga 
resurser ska kvalitetssäkra såväl utredningsarbete och öppenvårdsinsatser på hemmaplan. 
Syftet är att på sikt minska externa placeringar, vilket bidrar till att minimera påfrestningar 
för den enskilde i en redan utsatt situation. Syftet är även att belysa hur individ och 
familjeomsorgen bäst kan använda den gemensamma kompetens som finns på ett mer 
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verksamt sätt än vad som görs i dag. Att skapa hållbara metoder att arbeta utifrån som verkar 
mer effektivt och humant för den enskilde som har behov av socialtjänstens stöd. 

Myndighetsarbetet har under Coronapandemin förändrats en del. Handläggarna har fått 
prioritera om arbetsuppgifter och arbetsmetoder, både utifrån att enskilda vill pausa insatser 
och att det har varit svårt att göra uppföljningar då man inte har kunnat träffa den enskilde. 
Utifrån svårigheterna har Lindesbergs kommun tagit fram arbetssätt och riktlinjer utifrån 
SKR:s rekommendationer kring "digitala vårdmöten". Verksamheten har tagit steg framåt 
med hjälp av välfärdsteknik som surfplattor och applikationer för videokonferenser. Genom 
detta har SIP-möten återupptagits och andra nätverksmöten kring enskilda med regionen, 
enskilda och andra intressenter. Detta införande har gett oss en nyvunnen strategi, att arbeta 
utifrån ett mobilt arbetssätt, som kommer leda till mindre sårbarhet i framtiden kring 
kontakter då dessa inte behöver ske på plats. 

Fortsatt arbete med få fler tillsvidareanställda att arbeta heltid pågår. Medarbetare inom 
Kommunals område hade möjlighet under våren att tacka ja till heltid eller ökad 
sysselsättningsgrad. Startgrupperna inom Funktionsstöd och Vård och omsorg kommer under 
hösten att påbörja verksamhetsanpassade scheman och för de medarbetare som tackade ja till 
erbjudandet kommer samtidigt som de går in verksamhetsanpassade scheman öka sin 
sysselsättningsgrad. 

I februari påbörjade systemansvarig samt projektansvarig för implementering av Time Care 
sin tjänst i Lindesbergs kommun. Projektet heltidsresan löper parallellt med detta och Time 
Care kommer att vara det system som ska sköta administrationen av vikarier och scheman för 
att på ett effektivt sätt kunna hantera all personals tillgänglig tid. Projektet är komplext och 
många delar tar tid att utreda och förhandla kring vilket har lett till förseningar i ordinarie 
tidsplan. Arbetstidsförkortning och semesterkvot är förhandlat för startgruppernas 
nattarbetare med kommunal. Under hösten kommer även medarbetarna få besvara en 
intresseförfrågan gällande timbank. 

1.2 Ekonomi 

Socialförvaltningens avvikelse per sista augusti uppgår till -12,4 Mnkr (3,5 %) och prognos 
för helår är -19,5 Mnkr (3,6 %). Vid senast lämnade prognos var läget mycket osäkert i och 
med pandemin och felmarginalen beräknades då till +/- 5 Mnkr. Prognosen har nu en något 
större tillförlitlighet än tidigare men är helt beroende av att ersättningen för merkostnader 
med anledning av Covid-19 beviljas av staten. 

Ansökningsförfarandet gällande merkostnader med anledning av Covid-19 har startat med ett 
första ansökningstillfälle per sista augusti. Nästa ansökningstillfälle är per sista november och 
kommunen har då rätt att söka retroaktiva kostnader för hela året om det skulle visa sig att 
tolkningen av vilka kostnader som omfattades av ersättning skulle förändras. 
Socialförvaltningen har ansökt om totalt 6,4 Mnkr och av dessa är 4,7 Mnkr uppbokade. 
Resterande belopp ses som en osäker fordran då det finns ett visst tolkningsutrymme i 
kriterierna för vad som definieras som merkostnader i ansökningsförfarandet. Jämfört med 
andra kommuner kan ansökningsbeloppen skilja sig åt vilket beror på flera faktorer än 
kommunernas storlek. Till exempel har vissa kommuner köpt in ett materiallager för hela året 
eller så har flera kommuner gemensamma varunämnder där en kommun står för ansökan 
gentemot staten även om de delar på materialet, andra har öppnat Covid-avdelningar och då 
haft höga lokalkostnader. Det kan även vara kommuner som har kontaktats av privata aktörer 
som haft merkostnader när de utfört tjänster som kommunen köpt och då åligger det 
kommunen att återsöka dessa kostnader och sedan förmedla dem till den privata aktören. 
Några sådana fall har inte Lindesbergs kommun haft. Totalt sett har regeringen avsatt 
10 Mdkr till merkostnader till följd av Covid-19 vilket inte är tillräckligt för att täcka de 
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inkomna ansökningarna för första ansökningsperioden. 

En ytterligare följd av Covid-19 är att samtliga sjuklönekostnader ersatts med bidrag perioden 
april-juli och därefter ersätts dem till viss del procentuellt utifrån kommunens totala 
lönekostnader under augusti och september. Totalt för Socialförvaltningen har det inneburit 
4,8 Mnkr i ersättning per augusti. När samtliga sjuklöner ersattes innebar det att kostnader 
som skulle funnits om 2020 var ett normalår betalades i och med att sjukfrånvaro alltid finns. 
I de verksamheter där ingen vikarie tas in genererar detta ett överskott. 

Sett till fördelningen av lönekostnaderna i förvaltningen är det små skillnader jämfört med 
föregående år, även om det kan se olika ut inom enskilda enheter. Störst skillnad jämfört med 
2019 är det gällande hur stor andel andel som utgör semesterlön (-2 %) vilket beror på ett 
lägre uttag av semester under våren, under sommarmånaderna har det inte varit någon större 
skillnad. Det innebär att en semesterlöneskuld större än normalt finns kvar under hösten och 
vintern vilket kommer att innebära något högre kostnader i slutet av året. I övrigt har 
kostnaderna för timvikarier (+1 %) och sjuklön (+1%) utgjort en något större andel vilket är 
en följd av de snäva riktlinjerna kring sjukfrånvaro även vid små symptom. 

 

Administrationen har en avvikelse med 0,8 Mnkr och prognos är 0,4 Mnkr. 
Förvaltningsledningen har en positiv avvikelse med 1,6 Mnkr och prognos för helåret med 1,7 
Mnkr på grund av vakanta tjänster och en övrigt-budget som inte använts. 

E-hälsa och myndighet har en negativ avvikelse med -0,7 Mnkr och prognos -0,9 Mnkr vilket 
beror på licenser vilka nu är samlade på en enhet och därför syns avvikelsen mer tydligt. 
Avvikelsen orsakas också av kostnader för tekniska lösningar i och med pandemin som är 
osäkra om de omfattas av ersättningen, de är dock återsökta. 

Funktionsstöd har en avvikelse per sista augusti med 2,4 Mnkr och prognos för helåret är -
0,3 Mnkr. 

Gruppboendena har en negativ avvikelse med -0,6 Mnkr och prognos -1,2 Mnkr. Avvikelsen är 
bättre än föregående år vilket främst beror på att Rönnlidens bemanning setts över och 
överlag lägre kostnader på nästan alla boenden samt ersättningen av sjuklönen. 
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Daglig verksamhet har en avvikelse med 0,2 Mnkr men på grund av enskildas ökade behov 
från och med augusti har bemanningen utökats vilket ger en helårs prognos med -0,3 Mnkr. 

Inom personliga assistansen har ett ärende minskat i antal beslutade timmar vilket gör att det 
finns övertalig personal från och med juli. Men tack vare att den övertaliga personalen snabbt 
kunnat fördelas ut i andra verksamheter samt att andra ärenden avslutats i början av året är 
prognosen ändå positiv med 2,3 Mnkr, avvikelse per sista augusti är 2,7 Mnkr. 

Externa placeringar för barn har en avvikelse med 0,1 Mnkr men på grund av ett nytt ärende 
från och med augusti är prognosen -0,3 Mnkr. De externa placeringarna för vuxna har en 
negativ avvikelse med -1,1 Mnkr och prognos är -1,7 Mnkr då det under året varit i snitt en 
placering utöver budget och det väntas fortsätta. 

Individ och familj har en negativ avvikelse med -10,1 Mnkr och prognos för helåret är -14,9 
Mnkr. 

Vuxenhandläggarna har en negativ avvikelse med -0,1 Mnkr och en prognos på -0,3 Mnkr på 
grund av en överanställning inom öppenvården sedan februari. 

HVB vuxna har en negativ avvikelse med -3,1 Mnkr och prognos för helåret är -4,1 Mnkr. 
Under året är det i snitt två SiS-placeringar medan tidigare år har det varit en. Det har även 
varit en ökad kostnad för skyddsplaceringar med 0,7 Mnkr jämfört med föregående år. 
Trenden med ökade kostnader har pågått sedan slutet av 2019. 
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Familjehem har en negativ avvikelse med -1,3 Mnkr och prognos för helåret är -1,4 Mnkr. Den 
negativa avvikelsen beror på två konsulentstödda familjehem men från och med augusti är 
det bara ett, varför avvikelsen inte väntas öka i samma takt. 

HVB barn har en negativ avvikelse med -0,7 Mnkr vilket är lägre än vid tidigare uppföljning. 
Det har dock tillkommit två familjeplaceringar varav den ena kostar 9 090 kr per dygn. 
Samtidigt mildras underskottet av att staten skjutit till medel till SiS för att de ska kunna 
sänka dygnsavgiften gällande LVU-placeringar gentemot kommunerna. Prognosen ligger 
därför kvar på -1,1 Mnkr. 

 

Försörjningsstöd har en negativ avvikelse med -6,5 Mnkr och prognos för helåret är -9,1 
Mnkr. Hittills är 97 % av årsbudgeten förbrukad. Orsaken till det högre försörjningsstödet är 
komplex och beror inte på en enskild faktor. Som tidigare presenterats för nämnden syns en 
ökning av antalet ärenden och ansökningar jämfört med juni/juli föregående år. Sett till 
familjesammansättningen är det ensamstående och antalet barn/ärende som ökat mest, 
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vanligast är fortsatt arbetslösa ensamstående män. De orsaker till försörjningshinder som 
ökat är arbetslösa och arbetshinder/sociala skäl. I gruppen vuxna tom 24 år är antalet 
ärenden på exakt samma nivå som föregående år. Antalet flyktingärenden, och därmed också 
intäkterna, fortsätter sjunka. 

 

Vård och omsorg har en avvikelse med -5,5 Mnkr och prognos för helåret är -4,7 Mnkr. 
Avvikelsen är på ungefär samma nivå som tidigare år vid den här tiden vilken kan tolkas som 
att de merkostnader som varit orsakade av pandemin är ersatta. Det är dock avhängigt att 
staten ersätter de merkostnader som bokats upp för att prognosen ska hålla. 

Sjuksköterskorna har en negativ avvikelse med -0,7 Mnkr och prognos -0,7 Mnkr. Orsaken till 
avvikelsen är högre kostnader under sommarmånaderna samt en överanställning från och 
med november på grund av ökad vårdtyngd i centrala hemtjänsten. 

Särskilt boende/demens har en avvikelse med -0,1 Mnkr och prognos för helåret är 1,0 Mnkr. 
Orsaken till den positiva prognosen är dels att sjuklönerna ersatts i sin helhet april-juli samt 
att flera boenden har haft kostnader i nivå med ett normalår utöver merkostnader orsakade 
av pandemin. De återsökta medlen bokfördes i augusti. 
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Hemtjänsten har en negativ avvikelse med -5,4 Mnkr och prognos för helåret är -5,9 Mnkr. Det 
är drygt 1 Mnkr högre avvikelse jämfört med föregående år och det beror på att det har skett 
en kraftig förskjutning av behov. Antalet beviljade timmar är endast 300 högre i år men det är 
stora skillnader i olika grupper. Fellingsbro har 4 400 färre beviljade timmar medan 
grupperna i Lindesberg har 3 100 fler. I och med att verksamhetsanpassade 
scheman/samplaneringsytor inte är i gång än är det svårt att snabbt ställa om bemanningen 
efter förändringar i behovet, speciellt när behoven minskar. 

 

Korttids avvikelse per sista augusti är -0,9 Mnkr och prognos -1,4. Orsaken till avvikelsen är 
att det varit högt tryck hela året samt att det varit enskilda som av olika skäl krävt mycket 
resurser. Kommunen har inte behövt betala något för färdigbehandlade från regionen. 
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Driftsredovisning (netto)

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse
Helårsprogn

os
Budget

helår
Budgetavvike

lse helår

Administratio
n 18,2 18,9 0,8 27,8 28,2 0,4

Funktionsstöd 92,2 94,7 2,4 141,6 141,3 -0,3

Individ och
familj

69,1 59,0 -10,1 103,1 88,2 -14,9

Vård och
omsorg 192,2 186,7 -5,5 283,6 278,9 -4,7

Totalt 371,7 359,3 -12,4 556,1 536,6 -19,5

1.3 Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor
Grad av
kvalitet Analys

VoO -Åldras i trygghet Kvalitén
är på väg att
uppnås

I och med rådande pandemi har verksamheterna observerat
att under våren valde enskilda inom hemtjänst frivilligt att
tillfälligt tacka nej till vissa insatser, framförallt
serviceinsatser såsom promenad och social samvaro. Att
kvalitetssäkra upplevelse av trygghet i en rådande pandemi
är problematiskt då de flesta av de enskilda inom Vård och
Omsorg ingår i riskgrupp. Det är ytterst viktigt att
verksamheten tryggar de enskilda i de insatser som är
berättigat genom att verksamheten följer de vårdhygieniska
riktlinjer och rutiner som antagits utifrån rådande läge samt
följer expertmyndigheternas rekommendationer.

Ytterligare faktor att beakta är att personalkontinuitet ökat
något, mätningen hösten 2019 visade att en hemtjänsttagare
träffar 15 personer under en 14-dagarsperiod. Under en
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Kvalitetsfaktor
Grad av
kvalitet Analys

stickkontroll mellan 23/3–5/4 2020 har
personalkontinuiteten ökat med en person det vill säga till
16 personer totalt. Hemtjänstgrupperna City och Frövi är de
hemtjänstgrupper med högst personalkontinuitet.

Bedömning är att kvaliteten är väg att uppnås då
förvaltningen inte kan påverka den pågående pandemin.

Attraktiv arbetsgivare med
fokus påarbetsmiljö,
ledarskap, medarbetarskap
och kompetensförsörjning

Kvalitén
är på väg att
uppnås

Lyftutbildningarna för ordinarie personal har varit inställda
under våren/sommaren på grund av rådande pandemi.
Semestervikarierna utförde lyftutbildningarna inför
sommaren som vanligt. Under hösten kommer
lyftutbildningarna starta igen utifrån
folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Förvaltningen beslutade att inte ta emot några feriearbetare
under sommaren på grund av rådande pandemi.

Det utfördes en snabbutbildning/introduktionsutbildning
till omfördelad/ny personal inom Vård och Omsorg och
Funktionsstöd under våren. Utbildning varade under tre
dagar och utföras av vuxenutbildningen på masugnen. Det
fanns möjlighet för 30 personer att gå utbildningen i tre
omgångar. Ett intyg gavs efter genomförd snabbutbildning
och personalen gick därefter introduktion på den nya
arbetsplatsen.

Inom verksamheten för Vård och Omsorg kommer 25
stycken medarbetare få möjlighet att utbilda sig till
undersköterskor i samverkan med Masugnen. Studietakten
kommer att ligga på 50% samtidigt som de arbetar 50%.
Efter genomförd utbildning kommer de att gå tillbaka till en
tillsvidareanställning på 100%. Utbildningen startar någon
gång i oktober.

Myndighet - Service &
rättssäkerhet

Kvalitén
är på väg att
uppnås

Biståndshandläggarna har sedan november arbetat utifrån
en geografisk arbetsfördelningsmodell där syftet är att
förbättra kontinuitet och samarbetsmöjligheter mellan
myndighet och verkställighet.

Handläggarna har fått prioritera om arbetsuppgifter och
arbetsmetoder, både utifrån att enskilda vill pausa insatser
och att det har varit svårt att göra uppföljningar då man inte
har kunnat träffa den enskilde på grund av pågående
pandemin. Utifrån svårigheterna har Lindesbergs kommun
tagit fram arbetssätt och riktlinjer utifrån SKR:s
rekommendationer kring "digitala vårdmöten".
Verksamheten har tagit steg framåt och med hjälp av
välfärdsteknik som surfplattor och applikationer för
videokonferenser. Genom detta har handläggarna kunnat
återuppta SIP-möten och andra nätverksmöten kring
enskilda med region, enskilda och andra intressenter.

LSS-handläggarna har prioriterat arbetet med att
omprövainsatsen "Korttidsvistelse utanför hemmet" då
Lindesbergs kommun har fattat beslut om att det endast
finns ett barn- och ungdomskorttids (upp till 21 års ålder) i
kommunen. Då ett flertal enskilda har haft insatsen och varit
över åldersgränsen har avslag kunnat skett utifrån att
behoven har varit tillgodosedda på annat sätt (t.ex. genom
Personlig Assistans).

VoO - Meningsfull tillvaro Kvalitén
är på väg att

Regeringen har under 1 april - 30 september haft ett
nationellt besöksförbud på samtliga äldreboenden. Från och
med 1 oktober upphävs beslutet och varje kommun har i
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Kvalitetsfaktor
Grad av
kvalitet Analys

uppnås uppdrag att fastställa rutiner för att säkerställa säkra besök
utifrån smittorisk. Lindesbergs kommun har tagit fram en
rutin för att enskilda ska få möjlighet att träffa sina anhöriga
på ett säkert sätt.

Besöksförbudet har medfört att de boende inte fått träffa
sina anhöriga, vilket således påverkat upplevelsen av
meningsfullhet. Förvaltningen delade ut surfplattor till varje
boende under våren för att de enskilda skulle kunna föra
videosamtal med sina anhöriga, med hjälp av appen Jitsi
meet. Detta upplevs som positivt för både boende och
anhöriga.

I början av sommaren fick samtliga särskilda boenden i
kommun plexiglasskärmar för att enskilda ska få möjlighet
att träffa sina anhöriga utomhus. Det har också funnits
andra lösningar för att besöka anhöriga utomhus med hjälp
av skyddsmaterial och distans, varje enhetschef har beslutat
utifrån boendets och situationens förutsättningar.

Samtliga boenden utför fortfarande aktiviteter. Dock är
aktiviteterna anpassade utifrån att säkerställa smittorisken
till exempel utförs aktiviteter med social distans.

Körer har spelat musik utanför två särskilda boenden i
Lindesberg.

Bedömning är att kvaliteten är väg att uppnås då
förvaltningen inte kan påverka den pågående pandemin.

Friska medarbetare Kvalitén
är på väg att
uppnås

I början på mars kom nya direktiv från
Folkhälsomyndigheten att vid minsta symptom ska personal
stanna hemma. Regeringen beslutade att slopa första
karensdag samt tog bort krav på läkarintyg efter första
veckan från och med den 11 mars. Socialförvaltningens
sjukfrånvaro har under månaderna mars-augusti varierat
mellan 7,1-8,83% i normalläge ligger förvaltningen strax
under sex procent. Utifrån rekommendationerna om att
stanna hemma vid minsta förkylningssymptom görs
bedömningen att socialförvaltningens medarbetare tar
rekommendationerna på allvar och stannar hemma för att
minska risken för smittspridning av Covid-19. Kvalitén
bedöms därav att uppnås då förvaltningen inte kan påverka
pågående pandemi.

FS - Enskilda upplever en
meningsfull fritid

Kvalitén
är på väg att
uppnås

På grund av rådande läge hade samtliga LSS-boenden stängt
för besökare under april-maj vilket ledde till att de enskilda
inte fick träffa sina anhöriga inne i den enskildes lägenhet.
Korttidsboendet Björkstugan var stängt under april-maj och
detta innebar att de enskilda inte fick insatsen verkställd
och att anhöriga inte fick samma avlastning.
Sammanfattningsvis innebar begränsningarna att enskilda
fått en negativ inverkan på upplevelse av meningsfullhet, å
andra sidan var begränsningarna beslutade för att skydda
enskilda och minska smittspridning.

Fritidsaktiviteterna på LSS-boendena har även begränsats,
stora sammankomster och aktiviteter är inställda och
personal anordnar utomhusaktiviteter i största möjliga mån.
Det erbjuds en enskild aktivitet i veckan och två
gemensamma aktiviteter, det kan till exempel vara
promenad, plantera blommor, shoppa och bowla.

Bedömning är att kvaliteten är väg att uppnås då
förvaltningen inte kan påverka pågående pandemin.
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Kvalitetsfaktor
Grad av
kvalitet Analys

IoF - Service och rättssäkerhet Kvalitén
är på väg att
uppnås

Inom försörjningsstöd har enheten kommit igång med
ansökningar digitalt. Enheten upplever att arbetet går bra
och möjliggör effektiviseringar, 1/5 av alla ansökningar sker
digitalt vilket enheten. För att öka ansökningarna digitalt
kommer verksamheten texta informationsfilmen till
svenska, arabiska och somaliska samt kommer en personal
som arbetar med digitala hubbar vara behjälplig.

Familjeenheten har kommit igång med digitala anmälningar
för orosanmälningar både extern och internt.

Indikatorn Andel avslutade barnutredningar där barnets
delaktighet är dokumenteradvisar att avslutade BBIC
utredningar från jan-augusti (tom 27/8) barn 5 år och uppåt
summa 298 stycken urval på var 10:e,29 st och
delaktigheten har varit 25 av 29 har svarat Ja, dvs 86,2% har
varit delaktiga. Detta är en förbättring från 2019 då
resultatet visade att 73% av barnens delaktighet var
dokumenterad.

FS - Insatserna bygger på
respekt och
självbestämmande

Kvalitén
är på väg att
uppnås

Verksamheten arbetar med att införa Funca samt SMA inom
enheterna. Funca är ett verktyg som ska stödja enskilda och
personal att utarbeta genomförandeplaner och identifiera
behovsområden. SMA fungerar som en utvärdering av
enskildas genomförandeplaner. Detta arbetssätt ska stödja
till egen utveckling, måluppfyllelse och för personal att
hjälpa och stödja de enskilda.

Vissa av insatserna ska inte upprätta en genomförandeplan
exempelvis ledsagare, kontaktpersoner stödfamiljer,
avlösarservice, korttidstillsyn och PAN anställda. Detta
kommer inom framtiden ses över om även vissa av dessa
insatser ska upprätta genomförandeplaner.

IoF - Förebygga och utveckla
egna resurser

Kvalitén
är på väg att
inte uppnås

Verksamheten är oroad över den utmaning som Individ och
Familj kan kommaatt stå inför. På kort tid kommer signaler
om att allt fler företag har påbörjat arbetet med att
permittera och/eller varsla personal och flera branscher har
det svårt. Vilket påverkar familjers ekonomi och välmående.
Pandemin kan bidra till ökat våld i hemmet och trigga
missbruk och psykisk ohälsa. Vi ser en oro för barn som
förblir hemma pga. av varsel/permittering och som har sin
trygghet på förskolan/skolan. Det är såldes problematiskt
för förvaltningen att förutse framtiden på grund av rådande
pandemi, dock förutses att missbruk, psykisk ohälsa, våld i
hemmet och att ansökningar inom försörjningsstöd kommer
att öka.

Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat om vi jämför
jan 2020 med juli 2020. I jan 2020 erhöll 495 hushåll
försörjningsstöd i jämförelse med 556 hushåll i juli 2020.
Året innan (2019) var 486 hushåll aktuella jan 2019 och 536
hushåll juli 2020. Det brukar vara en ökning av ärenden
under sommarmånaderna, men ökningen 2020 är högre än
2019. Ökningen mellan jan-juli 2020 var 800 000 kr medan
ökningen för samma period föregående år (jan-juli 2019)
var 300 000 kr, vilket gör en skillnad på 500 000 kr. Denna
kostnadsökning skulle kunna ha med ökad arbetslöshet att
göra. Möjligheten att få arbeta extra inom vissa branscher
har exempelvis minskat, dock kan det komma att öka inom
andra branscher inom andra exempelvis vårdsektorn.
Samarbete med AME och andra aktörer blir av ännu större
vikt än tidigare i och med rådande pandemi samt skiftande
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Kvalitetsfaktor
Grad av
kvalitet Analys

konjunktur.

Under perioden jan-aug 2020 har det inkommit 998
anmälningar rörande barn. Nästan en tredjedel av
anmälningarna rör våld, fysiska/psykiska övergrepp och
sexuella övergrepp. Antalet anmälningar är inte detsamma
som antalet barn, ett barn kan ha fler anmälningar. Inom
vuxna har det under perioden jan-aug inkommit 145
orosanmälningar. Enheten ser en ökning av unga vuxna med
omfattande drogmissbruk.

Dessa ovanstående orosfaktorer kan riskera att
verksamheten inte har tillräcklig kapacitet till att förebygga
och utveckla egna resurser, det vill säga om personalen
kommer arbeta under för hög arbetsbelastning.

VoO - God och säker vård Kvalitén
är på väg att
uppnås

I och med rådande pandemi har hygiensköterska från
regionen varit ute på flera av våra enheter inom Vård och
Omsorg för att utbilda personal.

Instruktionsfilmer i att vårda enskild med Covid-19 har
visats upp för personal. Samt finns handlingsplaner på varje
enhet, handlingsplanerna har upprättats tillsammans med
skyddsombud. På intranätet finns en sida för personal där
all information finns samlad, rutiner, riktlinjer och
instruktionsfilmer.

Enhetschefer har erbjudit samtal för personal till
regionhälsan. Vid smitta har enheterna isolerat enskilda.
Personal har visir vid nära vårdkontakt (närmare än en
meter) och vid misstanke eller konstaterat fall av Covid-19
har varje enhet Corona-kit med skyddsutrustning.

Verksamheten har testat personal och enskilda vid minsta
symtom för att skydda äldre, personal och minska
smittspridning.

FS - Nöjda med insats Kvalitén
är på väg att
uppnås

I och med rådande pandemi har vissa beslutade LSS-insatser
inte verkställts till exempel hade korttidsboendet
Björkstugan stängt under april-maj, för att minska
smittspridning. Insatsen daglig verksamhet har begränsats
utifrån prioritering av behov. Samtliga har kvar sin
habiliteringsersättning för daglig verksamhet även om
personen är hemma.

Inom Daglig verksamhet ska lokaler och inriktning i de olika
grupperna ses över för att ge en ökad variation i
sysselsättning.

Bedömning är att kvaliteten är väg att uppnås då
förvaltningen inte kan påverka den pågående pandemin.

VoO - Omsorg av god kvalitet Kvalitén
är på väg att
uppnås

Rehabilitering har erbjudits i hemmet, istället för vid
träffpunkterna som varit stängda på grund av rådande
pandemi. Under denna period har de enskilda blivit
erbjudna rehabilitering i hemmet samt promenad med
social distans.

Träffpunkterna och Dagrehabilitering planeras att öppna
upp första oktober med specifika anpassningar utifrån
smittorisken, verksamheten kommer öppna upp succesivt.
Dock kommer demensdagvården vara fortsatt stängd en
period framåt p.g.a. av bedömningen kring smittorisken av
Covid-19.

E-hälsa - Driftsäkra system Kvalitén
är på väg att

Avtal har slutits med Tunstall AB om att byta ut och bygga ut
larmsystem (Tuncore) på våra särskilda boenden. Arbetet är



  

Socialnämnd, Delårsrapport jan-aug 2020 15(29) 

Kvalitetsfaktor 
Grad av 
kvalitet 

Analys 

uppnås igång på Källgården och Grönboda och kommer att fortsätta 
vidare på de andra boendena tills larmsystemet är utbytt i 
alla verksamheter. På grund av hur verksamheterna är 
utformade, ser vi redan utmaningar i att säkra signalstyrka 
och mobil täckning i alla de utrymmen som det skulle 
behövas i och därför ser vi att vi kommer behöva investera i 
teknisk infrastruktur för detta fortgående. 

Verksamhetssystemet Viva skulle under våren flyttas från 
en gemensam server i Nora till en server i egen regi hos IT i 
Lindesberg. Detta har på grund av Coronapandemin fått 
skjutas på till efter sommaren. Cambio som är 
systemleverantör har fått prioritera andra saker då 
regionerna har ställt stora krav på att de ska anpassa sitt 
system utifrån krisen och detta har vi fått förhålla oss till. 
Servern i Nora har blivit uppdaterad med ny hårdvara vilket 
har fått den att fungera bättre och detta har lett till en 
säkrare drift med färre driftbortfall. 

VoO - Åldras i trygghet 

Kvalitetsindikator 

Upplevd trygghet inom hemtjänst % 

 
 

Upplevd trygghet inom särskilt boende % 
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Kvalitetsindikator 

 

Personalkontinuitet hemtjänst, antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 

 
 

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och 

kompetensförsörjning 

Kvalitetsindikator 

Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet 
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Kvalitetsindikator 

 
 

IoF - Bra bemötande inom socialtjänsten 

Myndighet - Service & rättssäkerhet 

Kvalitetsindikator 

Utredningstid LSS-insatser - antal dagar från ansökan till beslut, medelvärde 

 
 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 
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Kvalitetsindikator 

 
 

VoO - Meningsfull tillvaro 

Kvalitetsindikator 

Aktiviteterna på SÄBO nöjdhet % 

 
 

Friska medarbetare 

Kvalitetsindikator 

Sjukfrånvaro hos medarbetare 
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Kvalitetsindikator 

 

 

IoF - Service och rättssäkerhet 

Kvalitetsindikator 

Andel avslutade barnutredningar där barnets delaktighet är dokumenterad från 5 år 

 

Avslutade BBIC utredningar jan-augusti (tom 27/8) barn 5 år och uppåt summa 298 stycken urval på var 10:e, 
29 st och delaktigheten har varit 25 av 29 har svarat Ja, dvs 86,2% har varit delaktiga. 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, 
medelvärde 
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Kvalitetsindikator 

 

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 

 

FS - Insatserna bygger på respekt och självbestämmande 

Kvalitetsindikator 

Andel personer med en aktuell genomförandeplan som innehåller dokumentation om delaktighet LSS-
insatser % 
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Kvalitetsindikator 

 

IoF - Förebygga och utveckla egna resurser 

Kvalitetsindikator 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats % 

 

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats % 
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Kvalitetsindikator 

 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år efter avslutad utredning eller insats % 

 

 

VoO - Omsorg av god kvalitet 

Kvalitetsindikator 

Andel nöjda enskilda med hemtjänst % 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Andel nöjda enskilda på särskilt boende % 

 
 

E-hälsa - Driftsäkra system 

Kvalitetsindikator 

Antal viva/server driftstörningar 
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Kvalitetsindikator

Ny server uppsatt i Nora under våren 2020 i väntan på att Lindesberg ska få en egen server på hemmaplan.

1.4 Utvecklingsmål

Utvecklingsmål
Måluppfylln
ad Analys

Socialnämnden ska utveckla
och arbeta för att trygga
kompetensförsörjningen

Målet är
på väg att
uppfyllas

En del i handlingsplanen är att erbjuda tillsvidareanställda
med deltidsanställning inom Vård och Omsorg och
Funktionsstöd en heltidsanställning eller ökad
sysselsättningsgrad. Erbjudandet för medarbetarna inom
verksamheterna besvarades under våren 2020. I
sammanställningen ser vi att 11% vill öka sin
sysselsättningsgrad till heltid inom VoO och 6% inom FS. På
några arbetsplatser är det inte någon alls som sökt högre
sysselsättningsgrad. Inom FS kan det bero på att personalen
där redan har heltid i större utsträckning. De medarbetare
som ansökt om heltid eller ökad sysselsättningsgrad får sin
ökade sysselsättning verkställd samtidigt som enheten går
in i verksamhetsanpassade scheman. Idag arbetar 51%
heltid inom socialförvaltningen vilket betyder att utfallet
ökat med 4% sedan tidigare mätning.

I februari påbörjade systemansvarig samt projektansvarig
för implementering av Time Care sin tjänst i Lindesbergs
kommun. Projektet heltidsresan löper parallellt med detta
och Time Care kommer att vara det system som ska sköta
administrationen av vikarier och scheman, för att på ett
effektivt sätt kunna hantera all personals tillgängliga tid.
Projektledaren/systemförvaltaren för Time Care har under
året utbildad alla chefer och utvalda medarbetare från
enheterna inom VoO och FS i systemet. Projektet är
komplext och många delar tar tid att utreda och förhandla
kring vilket har lett till förseningar i ordinarie tidsplan.

Startgrupperna Ågården och Källgården ska gå in i de nya
verksamhetsanpassade i november. Inom FS är det
Björkstugan och Rönnliden som går in i
verksamhetsanpassade scheman i oktober.

Samtliga enhetschefer inom förvaltningen kommer under
hösten gå utbildning i förändringsledning.
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Utvecklingsmål
Måluppfylln
ad Analys

Inom Individ och Familj ser förvaltningen att barn och unga
har fortsatt högt inflöde av ärenden vilket generar hög
arbetsbelastning för socialsekreterarna. En översyn i länet
har gjorts gällande antal handläggare inom barn och unga
per invånare. Resultatet visar att Lindesbergs kommun har
lägst antal handläggare i förhållande till invånare.

Socialnämnden ska öka
medborgarnas digitala
delaktighet enligt konceptet
trygghet och service

Målet är
på väg att
uppfyllas

På varje SÄBO finns det möjlighet att enskilda ska kunna
föra videosamtal med sina anhöriga.

Under hösten ska förvaltningens sjuksköterskor börja
arbeta digitalt. Tanken är att sjuksköterskorna under
besöken ska kunna utföra dokumentation direkt. Även inom
hemtjänsten natt finns detta behov.

Arbetet med att få fler att implementera nattkamera
fortsätter. Digital nattillsyn är en säker och trygg lösning
som uppskattas av våra enskilda. En kamera som fungerar i
mörker monteras på lämplig plats i bostaden. Personal
loggar in och tittar i kameran på de tider som är bestämt.
Om nattpatrullen via kameran ser att den enskilde behöver
hjälp, åker hemtjänsten till den enskilde. Trygghetskamera
används även inom särskilda boenden för LSS och SoL.
Fortsatt arbete behövs för att fler ska välja insatsen.

Förvaltningen arbetar med att bygga e-tjänster för
kommunens invånare samt för våra medarbetare.
Försörjningsstöd, LSS-insatser samt orosanmälningar
externt och internt kan ansökas/anmälas digitalt.
Förhoppningen är att fler e-tjänster ska komma på plats
innan årsskiftet.

1/5 del av ansökningar inom försörjningsstöd sker digitalt,
enheten kommer under hösten fortsätta arbeta för att öka
de digitala ansökningarna. Textning av informationsfilmen
mina sidor till svenska, arabiska och somaliska samt att öka
digitalisering för tredjelandsmedborgare.

Socialnämnden ska utöka
samverkan med både interna
och externa aktörer för att
utveckla, kvalitetssäkra och
effektivisera verksamhet

Målet är
på väg att
uppfyllas

På grund av rådande pandemi har samverkan med både
interna och externa aktörer varit av central vikt för att
kvalitetssäkra våra verksamheter. Kommunerna i norra
länsdelen har tillsammans med regionen täta
samverkansmöten utifrån rådande läge.

Däremot har andra samverkansområden flyttats fram på
grund av rådande läge, till exempel arbetet kring städlag för
hemtjänsten i samverkan med AME. Tanken var att städlag
för hemtjänsten skulle påbörjas till sommaren, städlagen
beräknas börja i november.

Inom Vuxenenheten har det påbörjats tillsammans med
öppenvården ett 12-stegsbehandling för vuxna med
missbruk och beroendeproblematik, 12-
stegsbehandlingsgruppen är fulltalig och fungerar bra.

Inom enheten för Öppen vården har en pilot startat som
handlar om att bygga upp ett nätverk/samverkan kring en
enskild. Funktionsstöd, polis, LIBO och i framtiden även
AME samverkar kring den enskilde. Målet är att ge det stöd
och den hjälp den enskilde behöver på hemmaplan.

Den första september påbörjas ett utvecklingsarbete inom
Individ och Familj. Målet är att öka kvalitén i arbetet när det
gäller utredningsarbete för barn och ungdomar, samt inom
öppenvård på hemmaplan för barn och ungdomar. Därtill
ska arbetssätten inom vuxen genomlysas. Målet är att
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Utvecklingsmål
Måluppfylln
ad Analys

utveckla arbetssätt när det gäller ärenden kring missbruk
och våld i nära relation mellan vuxna, både i familjer med
barn och utan. Förvaltningen vill verka mer effektivt och
humant för den enskilde som har behov av socialtjänstens
stöd.

Inom Försörjningsstöd fortsätter arbetet med samarbetet
med AME både på chefs- och handläggarnivå. En gemensam
planeringsdag är inbokad i oktober och
handläggarsamverkan har skett med hela grupperna
kvartalsvis. Därutöver haräven representanter från oss,
Arbetsförmedlingen och AME träffats för veckovisa
uppföljningar.

Socialnämnden ska verka för
nya boendeformer utifrån
samhällsförändringar

Målet är
inte uppfyllt

Ett arbete har påbörjats tillsammans med LIBO/FALAB om
nya boendeformer i framtiden, arbetet är ett omfattande
projekt. Kartläggning av socialförvaltningens behov behöver
göras utifrån ett långsiktigt- och omvärldsbevakande
perspektiv. I projektet omfattar bland annat kartläggning av
boendeplatser för äldre, lokaler för särskilda boenden &
korttidsboende, lokaler för LSS-boende samt förebyggande
arbete inom IFO. Arbetet är en pågående process och i
dagsläget finns inte tillräckligt med underlag för att ge en
annan måluppfyllnad än att målet inte är uppfyllt.

Det ärfortsatt tryck inom kommunens särskilda boenden, i
dagsläget väntar 28 enskilda på SÄBO och nio stycken
enskilda på demensboende. Inom LSS 9§9 är det nio
individer som väntar på lägenhet.

Funktionsstöd har 16 externa placeringar inom LSS.

Förvaltningen arbetar för att möjliggöra för den enskilde att
bo kvar i sin egna bostad. Till exempel där hemtjänstinsatser
inte är tillräckliga men den enskilde inte är i behov av 9§9
LSS har boendestöd inom FS utökat sitt stöd och verkställt
insatser för att möjliggöra att den enskilde kan bo kvar i sin
ordinarie bostad.

Socialnämnden ska utveckla och arbeta för att trygga kompetensförsörjningen

Utvecklingsindikator

Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning
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Utvecklingsindikator 

 
 

Under våren 2020 har ett heltidserbjudande funnits för anställda inom kommunals verksamhetsområden. 

Socialnämnden ska öka medborgarnas digitala delaktighet enligt konceptet trygghet 

och service 

Utvecklingsindikator 

Kameratillsyn på natten antal 

 
 

Socialnämnden ska utöka samverkan med både interna och externa aktörer för att 

utveckla, kvalitetssäkra och effektivisera verksamhet 

Utvecklingsindikator 

Utbetalning av försörjningsstöd exklusive intäkter 
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Utvecklingsindikator 

 
 

Socialnämnden ska verka för nya boendeformer utifrån samhällsförändringar 

Utvecklingsindikator 

 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 

 

1.5 Planerade förbättringsåtgärder 

 Resursfördelning hemtjänst 
 Heltidsresa & kompetensförsörjning 
 Boendeplatser utifrån samhällsförändringar 
 Samverkan 
 Digitalisering och välfärdsteknik 

Inom hemtjänsten planeras en resursfördelningsmodell att införas i januari 2021. Det innebär 
att resurserna inom hemtjänsten fördelas om genom att budgeten korrigeras löpande under 
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året för att anpassa den utifrån antal timmar i respektive område. Det senaste året har det 
varit en förflyttning av behovet från de norra och södra kommundelarna in mot centralorten. 
Behovet kan även variera snabbt i grupperna beroende på vårdtyngd hos de enskilda och 
antal enskilda. För att då kunna styra medlen så att resurser kan tillsättas på rätt ställe införs 
resursfördelning. 

Under åren 2020–2025 beräknas att cirka 74 stycken undersköterskor kommer gå i pension, i 
dagsläget arbetar 405 stycken undersköterskor i kommunen. Av sjuksköterskorna beräknas 
cirka sju stycken gå i pension och idag arbetar 33 stycken sjuksköterskor i verksamheten. Ett 
första arbete i att möta kompetensförsörjningen är att ge fler medarbetare möjlighet till att 
arbeta heltid. I nuläge arbetar cirka 40% av personalen inom Vård och Omsorg heltid, bland 
undersköterskorna arbetar 30% heltid. Verksamheten har behov av att ytterligare arbeta för 
att möta framtidens utmaningar inom kompetensförsörjning och kartlägga vilka möjligheter 
som finns för att verksamheten ska lyckas vara konkurrenskraftiga och attraktiva som 
arbetsgivare. 

Rätten till heltid och arbetet kring bemanningsekonomi är av högsta prioritet för kommande 
år. Arbetet innebär att genomlysa verksamheternas scheman, påbörja schemaläggning utifrån 
verksamheternas behov samt skapa samverkansytor för att möjliggöra ökad 
sysselsättningsgrad. Inom socialförvaltningen arbetar i dagsläget 52 % heltid. 

Från hösten och vintern 2019 tills idag har det varit ökat tryck på särskilda boendeplatser för 
äldre. Inom åren 2017–2027 beräknas antal personer 80+ att öka med 44%. Den 
demografiska förändringen i Lindesbergs kommun är således påtaglig och en kartläggning 
kring vilka typer av boendeformer Lindesbergs kommun är i behov av för äldre föreligger. 

Inom Individ och Familj har inflödet av orosanmälningar ökat både inom barn och unga 
gruppen och vuxna. Individ och familj arbetar för utveckla arbetet från utredningsarbetet och 
inom öppenvården för att möta den allt mer komplexa problematik, verksamheten kommer 
också se över i hur vi arbetar med våld i nära relation som är ett eftersatt arbete. Två stycken 
behandlare inom Barn och Unga har utbildat sig i KIB – kognitiv integrerad behandling vid 
barnmisshandel. 

Samverkan mellan enheter, verksamheter, förvaltningar och externa aktörer är av vikt för att 
verksamheterna ska leverera sina grunduppdrag. Inom Vård och Omsorg är förhoppningen 
att samverkan med både interna och externa aktörer fortsätter att utvecklas kring utförande 
av serviceinsatser. I dagsläget utför exempelvis en extern aktör tvätt för hemtjänst Frövi och 
Daglig verksamhet utför inköp åt hemtjänsten i norr och söder. Under hösten är 
förhoppningen att städlag i samverkan med Arbetsmarknadsenheten ska starta inom 
hemtjänsten. Inom Familjeenheten i samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen 
kommer en gruppverksamhet starta för barn som är anhöriga till föräldrar med missbruk 
eller psykisk ohälsa i handledning av Familjeteamet och kyrkan, gruppverksamheten startar 
under hösten. 

Digitalisering av socialtjänsten ligger i tiden, införande av e-tjänster och "mina sidor" är 
grundläggande för att vara tillgängliga för våra medborgare/enskilda, uppnå god service och 
underlätta arbetet för våra anställda. Inom Försörjningsstöd har ett arbete påbörjats med 
"mina sidor" för göra digitala ansökningar. Därutöver bör välfärdsteknik prioriteras inom 
socialförvaltningen, införa modern digital teknik för att äldre och personer med 
funktionsnedsättning ska känna sig trygga, aktiva och självständiga i hemmet. 

Kortsiktiga besparingar och snabba lösningar sällan är effektiva i ett långsiktigt perspektiv. 
Att samhällsförändringar påverkar förvaltningens verksamheter är en påtaglig följd. Att 
effektivare använda resurser, arbeta långsiktigt och förebyggande med fokus på kvalitet – 
sparar mest på lång sikt. 
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Socialnämnd 
 

Ej verkställda beslut kvartal 2 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 2 år 2020 

delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS).  
 
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera 
detta till IVO. Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den 
enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan 
myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten. 
 

 

Mladenka Gustafsson Marlene Hedblad 
Förvaltningschef Handläggare 

 
 

Bilagor: 

Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 2 2020 



Ej verkställda beslut - Kvartal 2 2020 (Socialnämnd) 
Område Ej verkställda beslut Män 

Q2 
Kvinnor 
Q2 

Antal 
Q2 

Antal 
Q1 

Antal 
Q4 
2019 

Antal 
Q3 
2019 

Antal 
Q2 
2019 

Kommentar 

Funktionsstö
d  

Avlösare (LSS)  0 0 0 0 0 0 0  

Bostad med särskild 
service (LSS)  

2 4 6 2 0 1 2  

Daglig verksamhet 
(LSS)  

0 0 0 0 1 2 2  

Dagverksamhet (SoL)  0 0 0 0 0 0 0  

Kontaktperson (LSS)  3 4 7 5 6 10 11  

Ledsagare (LSS)  0 1 1 0 0 0 0  

Stödfamilj (LSS)  1 1 2 1 1 1 2  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

2 4 6 5 4 4 6  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

2 3 5 3 3 10 5  

Korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år 
(LSS)  

0 0 0 0 0 0 0  

Korttidsboende (LSS)  3 0 3 1 0 0 0  

Individ och 
familjeomsor
g  

Boendestöd  2 1 3 0 0 0 0  

Ekonomiskt bistånd  0 2 2 4 2 1 1  

Familjehemsplaceringa
r  

0 0 0 0 0 0 0  

Kontaktfamilj  0 0 0 0 0 0 1  

Kontaktperson  0 0 0 1 0 0 2  

Kontaktperson 
psykiatri  

0 0 0 0 0 0 0  

Övriga insatser  0 0 0 0 1 0 0  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

0 0 0 0 0 0 1  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

0 2 2 1 0 2 0  

Avslutade utan 
verkställighet  

1 0 1 0 1 1 0  

Vård och 
omsorg  

Dagverksamhet  0 0 0 0 0 0 0  

Gruppboende  1 0 1 4 3 2 0  

Korttidsboende  0 0 0 0 0 0 0  

Vårdboende  3 15 18 4 5 3 0  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

0 4 4 1 0 0 0  



Område Ej verkställda beslut Män 
Q2 

Kvinnor 
Q2 

Antal 
Q2 

Antal 
Q1 

Antal 
Q4 
2019 

Antal 
Q3 
2019 

Antal 
Q2 
2019 

Kommentar 

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

0 5 5 8 5 1 0  

Hemtjänst  0 0 0 0 0 0 0  

Trygghetslarm  0 0 0 1 0 0 1  

Växelvård  4 1 5 4 1 0 0  
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Socialnämnden 
 

Statistik försörjningsstöd 2019 jämfört med 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

På socialnämndens sammanträde den 17 september 2020 redovisade 
verksamhetschef för individ och familj information om statistik för 
försörjningsstöd 2019 jämfört med 2020. 

 

Madde Gustafsson Inger Österberg 
Förvaltningschef Verksamhetschef 

 

Bilagor: 

Statistik försörjningsstöd 2019 jämfört med 2020. 



Statistik 
försörjningsstöd 

2019 jämfört med 
2020
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Antal pågående ärenden juni-juli 2019 jämfört 
med  2020
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Antal beslut i juni-juli 2019 jämfört med 2020
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Antal personer som fått bistånd i juni-juli 2019        
jämfört med 2020 

838

882

956
974

Antal personer
750

800

850

900

950

1000

Antal beslut/månad

jun-19 jul-19 jun-20 jul-20



Antal barn och vuxna i ärenden juni-juli 
2019 jämfört med 2020
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Antal förfrågningar under juni-juli 2019 jämfört 
med 2020 (22 studier, 5 avslutat arbete 2020, 10 studier 2019)
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Antal avslagsbeslut (helt- och delvis) i juni-juli 
2019 jämfört med 2020
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Orsak till bidragsbehovet juni, juli 2019 jämfört 
med juni, juli 2020
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Hushållstyp juni-juli 
2019 jämfört med 2020
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Antal fs flyktingärenden i juni-juli 2019 jämfört 
med 2020
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Antal ärenden registerhållare upp tom 24 år 
juni-juli 2019 jämfört med 2020
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Sammanfattningsvis

• Förfrågningar juni ökat med 33 % (nya ärenden)
• 20 fler pågående ärenden i både juni och juli
• 118 fler individer fick fs i juni och 92 fler i juli
• 93 fler barn i juni 2020, 77 fler i juli 2020
• Ca 100 fler beslut fattade i juni 2020, juli lika
• 48 % fler avslag i juni 2020, 53 % fler i juli 2020



Mötesdatum Behandlingsnummer Behandling Instans Typ Beh.status
2020-10-15 Komplettering till yttrande i Lex Sarah om enskild personals 

agerande vid Källgården,IVO dnr 3.1.2-20093/2020-12
Socialnämnden Delegationsärende På dagordningen

2020-10-15 Delegationsbeslut begäran om allmän handling - 
besvärshänvisning

Socialnämnden Delegationsärende På dagordningen

2020-10-15 Komplettering gällande personuppgiftsincident om 
publiceríng av bilder från äldreomsorg på instagram

Socialnämnden Delegationsärende På dagordningen

2020-10-15 Avtal TunCore Trygghetssystem Socialnämnden Delegationsärende På dagordningen

2020-10-15 Avtal TunCore Trygghetssystem Socialnämnden Delegationsärende På dagordningen

2020-10-15 Avtal TunCore Trygghetssystem Socialnämnden Delegationsärende På dagordningen

2020-10-15 Avtal TunCore Trygghetssystem Socialnämnden Delegationsärende På dagordningen



Mötesdatum Behandlingsnummer Behandling Instans Typ Beh.status
2020-10-15 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 

den 28 september 2020 KF § 66  - Strategi för arbetet med 
ANDTS - alkohol narkotika dopning tobak och spel om pengar

Socialnämnden  Meddelanden På dagordningen

2020-10-15 Beröm över kunnig personal inom hemtjänsten med 
synpunkt på att de har ont om tid och mer personal behövs

Socialnämnden  Meddelanden På dagordningen

2020-10-15 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 
22 september 2020 KS § 131- Utvidga anställningsstöd som 
kan nyttjas inom ramen för resursjobb - ändring av beslut KS 
§ 214/19 punkt 4

Socialnämnden  Meddelanden På dagordningen

2020-10-15 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 
22 september 2020 KS § 132 - Redovisning av Resursjobb 
fram till juli 2020

Socialnämnden  Meddelanden På dagordningen

2020-10-15 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 
22 september 2020 KS § 130 - Kommunkompassen 2020

Socialnämnden  Meddelanden På dagordningen

2020-10-15 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 
22 september 2020 KS § 137 - Riktlinje för Demokratidag för 
ungdomar från 2020

Socialnämnden Meddelanden På dagordningen

2020-10-15 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 
22 september 2020 KS § 138 - Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt för integration augusti 2020

Socialnämnden  Meddelanden På dagordningen

2020-10-15 Dom i Förvaltningsrätten 2020-09-30 målnr 3589-20 om 
överklagat beslut i socialnämnden 2020-06-09 om 
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande

Socialnämnden Meddelanden På dagordningen

2020-10-15 Svar till klagande om lagomål på socialtjänstens hantering 
av försörjningsstöd för enskild,

Socialnämnden Meddelanden På dagordningen

2020-10-15 Svar på klagomål på socialtjänstens hantering av 
försörjningsstöd för enskild

Socialnämnden  Meddelanden På dagordningen

2020-10-15 Överlämnande av klagomål på socialtjänstens om 
hantering av barnärende

Socialnämnden  Meddelanden På dagordningen

2020-10-15 Överlämnande av klagomål på socialtjänstens hantering 
av försörjningsstöd för enskild

Socialnämnden  Meddelanden På dagordningen

2020-10-15 Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis 
sammanträde den 8 september 2020 USS § 11 - Utvärdering 
av kommunens krisledningsarbete under coronapandemin 
2020

Socialnämnden  Meddelanden På dagordningen

2020-10-15 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 2020-09-16 om att 
avsluta ärende om ej verkställt beslut

Socialnämnden Meddelanden På dagordningen

2020-10-15 Överlämnande av klagomål på socialtjänstens hantering 
av försörjningsstöd för enskild

Socialnämnden Meddelanden På dagordningen

2020-10-15 Meddelande om tillfälle till yttrande i Lex Sarah om enskild 
personals agerande vid Källgården,

Socialnämnden Meddelanden På dagordningen

2020-10-15 Meddelande om tillfälle till yttrande i Lex Sarah om enskild 
personals agerande vid Källgården

Socialnämnden  Meddelanden På dagordningen
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