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Socialchef 
Klicka här för att ange text. 
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Socialchefens ansvar omfattar de gemensamma intäkterna och kostnaderna för de sociala 
verksamheterna inom Bildnings- och social utskottets område. Verksamheten har som uppdrag att 

utreda, besluta och verkställa vård-, omsorgs- och stödinsatser. Den lagstiftning som styr är i 
huvudsak socialtjänstlagen (Sol}, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS}, hälso

och sjukvårds/agen (HSL) samt socialförsäkringsbalken (SBL}. Under ansvaret finns totalt 10.0 
årsarbetare. Det är sju enhetschefer varav en också har funktion som (Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS} och en har funktion som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Två 
biståndshandläggare och en kvalitetssamordnare/LSS-samordnare. 

Från och med 1/1 2018 ingår Arbetsmarknadsenheten och integrationsverksamheten (AMI} under 
socialchefens ansvar. Enhetschefen för AMI ingår därmed i sociala förvaltningens ledningsgrupp. 

Händelser under året 
Omvärldsförändringar som påverkar kommunens arbete: Nya lagstiftningen, om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, började gälla första januari i år. Vårt gemensamma arbete 

inom äldreomsorgens område, med att samlat stärka och utveckla omhändertagandet i vården och 

omsorgen av äldre, för att klara av att möta lagstiftnings krav på snabbare utskrivning från 

slutenvården och för att säkra kvalitet i äldrevården, har fungerat väl. Kommunen har inte haft några 

dagar med betalningsansvar till Region Örebro län. För att ge bättre planeringsförutsättningar för en 

trygg och säker äldreomsorg inrättades sex nya korttidsplatser i anslutning till Solgårdens särskilda 

boende, under april månad. 

I Örebro län finns en gemensam överenskommelse om att minska antalet dagar för färdigbehandlade 

patienter inom psykiatrin, från 30 dagar till 15 dagar. Från och med första januari 2019 gäller tre 

kalenderdagar även inom detta område. Under 2018 har därför verksamheten fokus på; hur vi ska 

organisera oss i kommunen för att klara av att ta emot personer snabbare som skrivs ut från 

psykiatrin. Länsdelssamarbetet inom Norra Örebro län är också inriktad mot detta område. 

I april genomfördes planeringsdagar för alla enhetschefer inom de sociala verksamheterna för att 

fortsätta stärka kvaliteten i verksamheterna och styra om resurser så att insatser utgår ifrån 

individernas behov. 

En manuell kartläggning har gjorts inom Treskillingen och hemtjänsten. Varje enskild individs behov 

av vård- och omsorgsinsatser och hur personalsammansättningen är kopplat till de enskildas behov 

har kartlagts. Resultat i sin helhet kommer att presenteras under hösten. Det som här kan omnämnas 

är att det är 114 individer som idag har insatser av kommunen och av dessa är det 17 personer som 

har behov av dubbelbemanning motsvarande ca 159 timmar/vecka. Beslut om dubbelbemanning 

görs av enhetschef på grund av arbetsmiljöskäl eller på inrådan av arbetsterapeuter och/eller 

sjuksköterskor. 

Kompetensförsörjning: Kommunen har liksom andra kommuner och Region/landsting i Sverige haft 

svårt att rekrytera personal till verksamheterna. Under föregående år var det ett intensivt arbete 

med att rekrytera. Numera har vi personal på plats på alla tjänster förutom till chefstjänsten inom 

Individ- och familjeomsorgen (IFO), där rekryteringsprocess pågår. Särskilt omnämnas bör att en LSS-



handläggare rekryterats som har sin placering på IFO. För närvarande är det ett bättre läge än på 

länge vad gäller bemanningen inom sjuksköterskeorganisationen. Det saknas en sjuksköterska på 

Koppargården, rekryteringsprocess pågår. Enhetschef på Koppargården kommer att sluta under 

hösten. Den tjänsten är utlyst men rekrytering har ej påbörjats. 

Nattpatrull: Nattpatrullens undersköterskor och sjuksköterskor har haft två chefer. 

Undersköterskorna har Hemtjänsten/Treskillingens enhetschef som chef och sjuksköterskorna har 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS och tillika enhetschef som sin chef. Det har visat sig att det 

inte är optimalt att arbetsgruppen har två olika chefer, inte minst i situationer där det finns konflikter 

i personalgruppen. Därför tog enhetschef/MAS över det samlade chefsansvaret från och med 1 juli 

2018. Denna förändring ges bättre förutsättningar för tillskapandet av en starkare sammanhållning 

och gemenskap för medarbetarna i nattpatrullen. 
Individ och familjeomsorg och funktionsstöd: Satsning på öppenvård för att förbättra situationen för 

många missbrukare har kunnat ske under våren. Ökning av boendestödsfunktionen och sedan 

överföringen av tjänsterna till lFO:s ansvarsområde för att möjliggöra utrymme också för personer 

med missbruk, har varit lyckosam hittills. Detta kopplat till att det också finns drogterapeut och 

familjeterapeut i verksamheten leder till att personer har fått tidiga insatser på hemmaplan istället 

för insatser på behandlingshem. Beslut om att prova en tekniklösning för "självtestning" har också 

tagits. Sammantaget innebär öppenvårdsinsatserna att fler personer fått stöd hemma vilket lett till 

att de inte har behövt vård på institution 

Gruppboendet Ängen avvecklades under januari-mars för att ge plats till fler korttidsplatser. 

Avvecklingen har fungerat väl och det finns för närvarande en ledig plats på gruppboendet Kata. 

Under våren har en utredning angående kostnaderna för korttidsverksamhet inom LSS-barn 

genomförts och avrapporterats till BoS och kommunstyrelsen. Resultatet av utredningen visar att det 

var fyra barn inom LSS-korttidsverksamheten under januari-juni 2018, vilket är ett barn färre mot 

2016 när utredningsuppdraget gavs. 

Habiliteringsersättningen har höjts från och med 1 juni. Stimulansbidraget för år 2018 användes för 

att höja habiliteringsersättningen från 5 kronor/timme till 10 kronor/timme inom LSS. Eftersom 

stimulansmedel inte finns för 2019 hänsköts frågan om höjd ersättning även detta år till 

budgetberedning för 2019 års budget. 

Klagomål: Antal klagomålsärenden inom Äldreomsorgen har ökat rejält. 18 ärenden har 

dokumenterats under januari-augusti inom äldreomsorgen, vilket är 14 fler än vad som inkom under 

hela 2017. 14 av dessa 18 ärenden är klagomål från Treskillingen, 13 av dessa inkom mellan april-juni. 

Inga klagomål har inkommit från de andra verksamheterna. 

Övrigt: De inköpta 120 digitala trygghetslarmen är implementerade. Ökade behov har inneburit att 

tio ytterligare trygghetslarm och sex alarmknappar inköpts under våren. Behov föreligger också om 

att införskaffa GPS-larm, då vi har personer som rör sig utomhus. Finansiering för sådana larm är 

tänkt att ske inom ramen för sökt statsbidrag för välfärdsteknik. 

Implementering av TES på Treskillingen har genomförts. För att förbättra och tydligt kunna synliggöra 

de insatser som görs ska teknik för att mäta faktisk tid och en geografisk modul inköpas, även dessa 

investeringar i ny teknik är tänkt att finansernas inom stipulerat statsbidrag för välfärdsteknik. 

När korttidsboendet Ängen öppnades under våren uppstod akut brist på vårdsängar, dessutom 

uppdagades att sängbeståndet på de särskilda boendena hade stora brister. Beslut fattades i 



Bildnings- och sociala utskottet att inköpa de akut behövda vårdsängarna och att plan för långsiktigt 

utbyte av sängar ska framläggas till budgetberedningen under hösten. 

Verksam hets mått/nye kelta I 
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10320 Patientnämnd: Årskostnader budgeterade till oförändrad nivå 2017. Kostnad för tjänsten har 

dock ökats under innevarande år. Budgeterat belopp är 6 tkr men utfall helår kommer att bli ca 3 tkr 

högre. 

13026 SOFINT: Årsavgift för verksamheten är budgeterad till oförändrad nivå 2017. För 2018 har 

övriga anslagsgivare, Region Örebro län, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och övriga kommuner i 

Norra Örebro län ökat sitt anslag, vilket gör att även Ljusnarsbergs kommun ska höja anslaget. 

Ökning från 78 tkr. -113 tkr. 

51038 Trygghetslarm: Överskott i budget 2017 resulterade i att denna budgetpost nollades i årets 

budget, men kommunen har prognostiserade kostnader för ca 250 tkr. 146 000 kr härrör kostnader 

för 60 digitala trygghetslarm som levererades under 2017. Kommunen har också en pågående 

diskussion med leverantör av digitala larm, räkningar har inkommit på de gamla analoga larmen som 

är utbytta enligt plan. Tio nya larm och sex extra alarmknappar har blivit inköpta på grund av ökat 

behov, dessa var ej budgeterade. I juli var det 143 personer som hade trygghetslarm. 



53001 Färdtjänst/Riksfärdtjänst: Prognos att budget ska hålla för året men fortsatt varning för att 
budgeten kan komma att överskridas eftersom resandet och därmed kostnaderna har ökat under 
första halvåret jämfört med samma tid 2017. 

54015 IFO enhetschef: eftersom att chefstjänst inte är tillsatt med ordinarie personal kvarstår 
konsultkostnader. Prognos ökade kostnader med ca 1 miljon kr. 

Årsbudget Arsprog 
Avv 

Utfall Budget Avv mot årsbud 
mot 

period period periodbud årsprog 
Intäkter 

51025 Adm äldreomsorg -27,0 -27,0 0 -979 -14 966 

51038 Trygghetslarm -200,8 -200,8 0 -145 -100 45 

51111 Ordinärt boende -1 670,0 -1 670,0 0 -874 -834 40 

51226 Särskilt boende -841,0 -841,0 0 -422 -420 1 

51301 LSS adm o arb.ledning -60,0 -60,0 0 -687 -30 657 

53001 Färdtjäns!/Riksfärdtjänst -100,0 -100,0 0 0 -50 -50 

SUMMA -2 898,8 -2 898,8 0 -3107 -1 449 1 658 

Kostnader 
10320 Patientnämnd 6,0 6,0 0 5 3 -2 

10431 Rådet funk.hindr & pensio 3,0 3,0 0 0 2 2 

13026 SOFINT 78,0 113,2 -35 113 39 -74 

51024 Enhetschefer Ao 2 170,4 2 170,4 0 1 177 1 085 -92 

51025 Adm äldreomsorg 1 739,5 1 739,5 0 838 870 32 

51028 Gem komp.ulv SOL+HSL 100,0 100,0 0 49 50 1 

51034 Egna versamheter MAS 718,5 718,5 0 398 359 -38 

51035 Egna verksamheter MAR 311,0 311,0 0 164 156 -8 

51038 Trygghetslarm 200,8 450,8 -250 245 100 -144 

51301 LSS adm o arb.ledning 954,5 954,5 0 505 478 -27 

53001 Färdtjäns!/Riksfärdtjänst 1 323,8 1 323,8 0 598 662 64 

54015 IFO Enhetschef 661,9 1 749,7 -1 088 864 331 -533 

60112 Adm. ensamk. flyktingbarn 75,0 75,0 0 0 38 38 

61010 Arbetsledning 800,3 800,3 0 432 400 -32 

SUMMA 9 142,7 10 515,7 -1 373 5 388 4573 -815 

RESULTAT 6 243,9 7 616,9 -1 373 2 281 3124 843 

Investeringar 

Projekt Redovisning Årsbudget Återstår av 
årsbudget 

jan-jun 2018 
2001 Inred äldrebo Solgården 41 70 29 

Totaler 41 70 29 



Framtid och förväntad utveckling 
Kompetensförsörjning med hjälp av anlitande av hyrbolag för IFO-chefstjänst har fortsatt under 

rapporteringsperioden men detta avtal ska avskaffas under året. Den förväntade utvecklingen är att 

verksamheterna ska kunna bedriva verksamhet utan att hyrpersonal ska behövas tas in. 

Förebyggande verksamhet för barn och unga behöver utvecklas, detta pekar inte minst 

kartläggningen kring barnfattigdom som presenterades under 2017. Arbete pågår tillsammans med 

Region Örebro län kring hur den familjecentralsliknade verksamheten för små barn ska kunna 

utvecklas till en regelrätt familjecentral som vänder sig till barn- och unga upp till 23 år och dess 

familjer. Principöverenskommelse i frågan antogs i januari. För närvarande kommer vi inte vidare i 

arbetet på grund av att lämplig lokal för ändamålet inte hittats än. Familjestödsutbildningar och 

verksamhetsutveckling inom området kommer att genomföras tillsammans med Region Örebro län 

och övriga kommuner i Norra Örebro län, under året och fortlöpande framåt. Detta sker inom ramen 

för det gemensamma arbetet för ökad Psykisk hälsa för barn- och unga som vi sökt och fått statliga 

medel för. Här är det oerhört viktigt att förskola, skola, socialtjänst, AMI och vårdcentral arbetar nära 

tillsammans inom kommunen för att ge barn- och unga och dess familjer stöd generellt och efter 

behov. All samverkan ska ske utifrån en helhetssyn för barn- /unga och dess familjer, detta för att 

människor inte ska "falla mellan stolarna" i samhället. 

Riktlinjer för bistånd ses över, dessa är från 2010. Arbetet med att se över äldreomsorgens insatser 

och boenden samt fortsatta organisering fortsätter, detta för att kommunen ska stå optimalt rustad 

framåt. Dels för att kunna möta upp mot allt snabbare vårdflöden och för att det blir fler äldre 

personer som behöver äldreomsorgens samlade insatser. 

Ny lagstiftning angående "trygg och säker utskrivning" inbegriper också personer som skrivs ut från 

psykiatrisk slutenvård. Från och med 1/1 2019 gäller att kommunens ska kunna ta emot 

utskrivningsklara personer från psykiatrisk slutenvård inom tre kalenderdagar, det vill säga samma 

som gäller för personer som skrivs ut från somatisk slutenvård från 1/12018. Idag är det 30 dagar 

enligt lag för denna målgrupp, men kommunerna i Örebro län och Region Örebro län har frivilligt 

överenskommet 15 dagar under 2018. Kommunens insatser vad gäller social psykiatri består av 1,5 

tjänst boendestödjare. Här ses redan nu att vi måste finna bättre alternativa boenden för svårt 

psykiskt sjuka personer som skrivs ut från slutenvården samt öka kunskapen hos vår personal vad 

gäller psykiska sjukdomar. Utbildningsinsatser har påbörjats inom ramen för projekt Psykisk hälsa, 

där vi rekvirerat statliga medel. 

En strategi för användande av digitala tjänster inom äldreomsorg och individ och familjeomsorgen 

ska tas fram. Och teknik ska implementeras i våra verksamheter. Det som framkommit vid vår 

kartläggning med hjälp av Sveriges kommuner och landstings, SKLs, verktyg "lika värdering", är att 

digitaliseringsmognaden inom verksamheterna måste höjas. Närmast pågår ett arbete med att 

utreda hur digitaliserad ansökan och robotinförande inom försörjningsstöd ska utformas och så 

småningom implementeras. 

Det finns behov av fler öppenvårdsinsatser utöver vad vi hittills har åstadkommit för att förbättra 

situationen för många missbrukare. Önskvärt är att hitta en lokal där missbrukare kan träffas och där 

socialtjänsten kan finnas med för att tidigt kunna ge insatser, detta tillsammans med redan vidtagna 

förebyggande åtgärder torde också innebära lägre kostnader för externa missbruksinsatser. 



Box: Möten & upplevelser 
Ansvar410 

De enskilda personerna som brukar kommunens insatser ska vara nöjda/mycket nöjda med 

sitt särskilda boende och med sin hemtjänst. 

Delmål 

För 2018: målvärde minst 90 % 

(Målvärde 2017: 81 % särskilt 

boende och 87 % hemtjänst). 

Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 
inom äldreomsorgen. 

Aktivitets plan 

Aktivitet 

Deltagande i Kommunernas Kvalitet i 

Korthets, KKiK, årliga 

brukar/kundundersökning. 

Detaljerade analyser av Kommunernas Kvalitet i Korthets, KKiK, resultat 2017. 

Målstyrda genomförande planer utifrån analysresultat. 

Uppföljning och utvärdering 

Årlig genomgång av KKiKs resultat. 

Uppföljning och utvärdering delår 2018 

Resultat från årets KKiK-mätning kan inte avläsas förrän KKiK-mätning är klar under slutet av 
hösten (oktober-november). 
Resultat från 2017 års mätning har gåtts igenom på sociala ledningsgrupper och ligger till 
grund för verksamheternas mål och aktiviteter. 

Box: Öppen kommun 
Ansvar410 

Verka för att de enskilda personerna som har behov av kommunens insatser möts av ett 

professionellt förhållningssätt med god kunskap, tillgänglighet och tillgång till information 

Delmål 

De enskilda personerna som har 

behov av kommunens insatser ska 

mötas av kompetent personal med 

god kunskap och tillgänglighet 

Sträva mot 90% kund nöjd het 

Aktivitet 

Kompetent personal finns tillgänglig och 

tillhandahåller tjänster och insatser med 

hög kvalite. De enskilda ska ges 

möjlighet till att lämna ev. 
synpunkter/klagomål 

Brukar/kundundersökningar genomförs årligen 



Aktivitetsplan 

Biståndshandläggare har dagligen telefontider 

Sträva efter att i varje kontakt möta den enskildes behov med högt mått av 

kunskap 

Eventuella synpunkter/klagomål dokumenteras av handläggare, hanteras och 

åtgärdas 

Kompetensutvecklingsplaner för all personal ska finnas för att möjliggöra hög kompetens. 

Uppföljning och utvärdering 

Årlig sammanställning av inkomna synpunkter/klagomål 

Uppföljning och utvärdering delår 2018 

Kommunen deltar i KKiKs årliga undersökning. Resultat från årets KKiK-mätning kan inte 
avläsas förrän KKiK-mätning är klar under slutet av hösten (oktober-november). Utöver detta 
har beslut tagits om att kommunen ska ansluta sig till de nationella brukarundersökningarna 
för individ- och familjeomsorg och inom funktionshinderområdet som kommer att 
genomföras hösten 2018. 

Biståndshandläggarna har telefontid vardagar mellan klockan 8.30-9.30. 

Antal klagomå\särenden inom Äldreomsorgen har ökat rejält. Antal ärenden som har 
dokumenterats och hanterats under januari-augusti är 18 inom äldreomsorgen, vilket är 14 
fler än vad som inkom under hela 2017. Inga klagomål har inkommit från de andra 
verksamheterna. 

Box: Kunskap & kompetens 
Ansvar 410 

Öka den enskildes tryggheti det egna hemmet 

Delmål 

Under 2018 säkerställa att 

teknikskiftet med digitala 

trygghetslarm fullt ut är 

implementerat. 

Undersöka möjligheterna till att införa 
trygghetskameror 
Göra den enskilde och dess 
anhöriga/närstående delaktig i 
utredningsprocess ang. ökad teknik i 
hemmet. 

Aktivitet 

Genomföra fortlöpande uppföljningar av 

hur införandet av de digitala 

trygghetslarmen fortgår samt hur larmen 

fungerar. 

Formulera utredningar/beslut på ett 
lättförståeligt sätt. Ge muntlig återföring 
till kund om utredningens innehåll och 
möjlighet för kund lämna synpunkter innan 
beslut fattas 



Aktivitetsplan 

Under året slutföra övergången från analoga till digitala trygghetslarm 
Under året ta fram en plan för införande av mer teknik i hemmiljö 
Årligen följa upp beslut 

Uppföljning och utvärdering 

Antal installerade larm 

Uppföljning och utvärdering delår 2018 

Alla analoga trygghetslarm är utbytta. Fler personer är i behov av larm, därför har 
ytterligare tio nya larm införskaffats under våren. Sex extra alarmknappar har också 
införskaffats då vi har dubbelboende personer där båda har omvårdnadsbehov. I juli 
var det 143 personer som hade tillgång till trygghetslarm. 
Rekvisition av stimulansmedel för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen har 
gjorts. Bland annat kommer GPS-larm, teknik för förbättrad TES och läsplattor att 
införskaffas. Plan för införande av teknik i hemmiljö är under utförande. 
Planering är att den så kallade "Äldredagen" den 1/10, som är en öppen allmän dag, 
ska handla om välfärdsteknik och digitalisering i samhället i stort. 

Box: Innovation & entreprenörskap 
Ansvar410 

Enskilda personer med behov av kommunens insatser ska erbjudas bättre service genom att 

utveckla digitala tjänster. 

Delmål Aktivitet 

Införa fler digitala tjänster för Inventera vad för digitala tjänster som 

bättre kommunal service. det finns behov av 

Trygga och förstärka vårdkedjan för Planera och genomföra utbildning för 

den enskilde genom införande av hanterande av webb-teknik 

utvecklad webbaserad 

vårdplanering 

Skapa optimal vård planering genom 

att erbjuda möjlighet till deltagande 

på distans för alla berörda 

Enklare och snabbare 
försörjningsstödsprocess, ansökan och 
beslut, för klienter som är i behov av 
försörjningsstöd 

Aktivitets plan 

Erbjuda anhöriga/närstående möjlighet 

att delta på vårdplanering på distans 

Införa etjänst, robot, inom 

försörjningsstöd i nära samarbete med 

övriga kommuner i Norra Örebro län. 



Under året har webbaserade vårdplanstillfällen genomförts även med den 

enskilde och anhöriga/närstående 

Ta fram en digital strategi för de sociala verksamheterna 
Att i samarbete med kommunerna i Norra Örebro län införa etjänst, robot, inom 
försörjningsstöd. 

Uppföljning och utvärdering 

Framtagen och beslutad strategi 

Uppföljning och utvärdering delår 2018 

Digital strategi är under framtagande, analys över kommunens "digitaliseringsmognad", 
tekniskt och intellektuellt, är genomförd med hjälp av SKLs verktyg "lika värdering". 
Samarbetet med kommunerna i Norra Örebro län har startat vad gäller införandet av en 
etjänst, robot, för försörjningsstöd. Hittills befinner sig arbetet på diskussionsstadiet. 
Webbaserade vårdplaneringstillfällen har genomförts där den enskilde och/eller 
anhörig/närstående varit delaktiga. 
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Enhetschef IFO 

420 

Enhetschefens ansvar omfattar de gemensamma intäkterna och kostnaderna fär 
verksamhetsområden försörjningsstöd, vuxna missbrukare, boendestöd, barn och familj, 

ensamkommande flyktingbarn. 

Vid utgången av kvartal 2 fanns inom enheten förutom enhetschef 13 årsarbetare fördelade enligt 
följande: en samordnare/1:e socialsekreterare, en familjeterapeut, 2,5 årsarbetare på 

försörjningsstöd, två handläggare rörande vuxna missbrukare, tre handläggare av barn och familj och 

LSS barn, en handläggare av ensamkommande flyktingbarn (EKB), två årsarbetare inom boendestöd 
samt en halvtids tjänst som handläggare av dödsbon och faderskap. 

Händelser under året 
En satsning av öppenvården har kunnat ske under året då både drogterapeut och familjeterapeut är 

på plats. Missbruksvården har inriktats på öppenvård där flera av klienterna genomgått olika 

stödåtgärder med lyckat resultat. Boendestöd finns även för några av våra klienter med sociala 

hyreskontrakt. 

Familjeterapeuten arbetar med tidiga insatser och finns som stöd för familjer med stöd behov. 

Terapeuten har också en central roll i den familjecentral som idag finns och i planeringen för den nya 

familjecentralen. 

Idag finns endast 11 ensamkommande ungdomar på kommunens stödboende. Under våren 

anvisades en flicka till kommunen och hon är också placerad på stödboendet. 

Samverkan skola - polis - socialtjänst fortsätter där samverkan nu utökats till att även omfatta 

förskolan och fritidsgården. Socialtjänsten håller i utbildning och information om hasch utifrån sina 

specialkunskaper på området för elever och personal. 

Samverkan med BVC och MVC har formaliserats med gemensamma anmälningsrutiner. 

Satsning på kompetenshöjning har skett för hela personalgruppen när det gäller våld i nära relationer 

i syfte att bättre kunna möta ett behovsområde. Här arbetar hela socialförvaltningen med FREDA 

kortfrågor i syfte att fånga upp utsatta individer inom alla områden. 

IVO - Inspektionen för vård och omsorg gjorde ett inspektionsbesök med fokus på hantering av 

förhandsbedömningar gällande barn och vuxna samt uppföljning av placerade barn på HVB, men 

även genom att följa upp de åtgärder som redovisades av kommunen vid tidigare tillsyn gällande 

bemanning. 

Personalbemanningen är stabil och alla tjänster är tillsatta. En anställd är långtidssjukriven men 

kompetent ersättare har satts in. Under året har också kompetens tillförts när det gäller 

handläggning av LSS/barn. 

ll 



Verksamhetsmått/nyckeltal 

Pågående ärenden 2017 

Barn Förs.stöd Vuxen EKB Totalt 
2017 2017 2017 2017 2017 

Jan 96 184 32 71 383 
Feb 100 166 32 73 371 
Mar 106 152 36 72 366 
Apr 110 157 38 71 376 
Maj 112 168 39 67 386 
Jun 115 160 39 63 377 
Jul 113 169 40 60 382 
Aug 118 171 41 60 390 
Sep 128 169 43 48 388 
0kt 145 163 37 so 395 
Nov 131 152 40 44 367 
Dec 128 148 43 41 360 

Pågående ärenden 2018 

Barn Förs.stöd Vuxen EKB Totalt 
2018 2018 2018 2018 2018 

Jan 126 154 46 38 364 
Feb 130 144 41 31 346 
Mar 134 146 46 27 353 
Apr 126 150 27 39 342 
Maj 108 162 29 45 344 

Noteras bör att antalet ärenden inte är det samma som antalet individer, i synnerhet inte när det 

gäller Barn och EKB. 

En betydande ökning av antalet ärenden inom Barn har skett under årets första månader. 

Även ärende inom Vuxen/Missbruk har ökat inledningsvis, men där ser vi troligtvis en minskning igen 

till följd av resultatet av öppenvården. 

Antalet ärenden inom Försörjningsstöd minskar, en bidragande orsak är att sk "glappet"ärenden 

minskar. Detta gör att det ansträngda läget för handläggarna inom försörjningsstöd avtagit och att 

stödinsatser från integrationssamordnaren kan återgå till det normala. 

En tydlig minskning av EKB ärenden har skett. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
55201 lnstitutionsvård vuxna missbruk 



Prognosen visar även för detta år på ett underskott, men utifrån verksamhetens satsningar på 

öppenvård och tidiga insatser där flera individer fått stöd och hjälp för sitt missbruk, har vi ett 

betydligt gynnsammare läge nu mot föregående år. Förhoppningen är att denna utveckling ska kunna 

fortsätta då hittills genererade kostnader under året till stor del är hänförliga till beslut om vård och 

behandling som fattades under föregående år innan vi på allvar kommit igång med 

öppenvårdsinsatserna. 

Budget för institutionsvården är dock i underkant utifrån det antal personer som är aktuella inom 

socialtjänstens vuxen/m issbruksvå rd. 

57501 Försörjningsstöd 

Utbetaltförsörjningsstöd har ökat i kommunen, trots att det är färre ärenden. En genomgång av 

ärenden har gjorts och vi ser flera orsaker till denna ökning. Dels är det fler ärenden som det sker 

stora utbetalningar till (stora barnfamiljer), dels ser vi att fler och fler gå ur etableringsprogrammet 

och gå över i andra arbetsmarknadsåtgärder där försörjningsstöd måste utbetalas som en utfyllnad 

till det statliga aktivitetsstödet. Dessutom finns även de som inte är berättigade till 

etableringsersättning, tex vid föräldraledighet. Men även höga elkostnader under den långa vintern 

och höjd riksnorm påverkar kostnaderna för försörjningsstöd. Satsningar som All in och utökade 

aktiviteter inom AME har skett, men resultat av detta kan vi ännu inte se effekter av. 

57122 Skyddat boende 

Budget saknas för kostnader för placering på skyddat boende. Under året har en ökning av detta 

behov skett utifrån våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Här använder vi ramavtalen och 

försöker även att ligga på boendet för vidare utsluss i annan kommun för att korta ned 

placeringstiden. 

56813 Individuell behovsprövad öppenvård - barn 

I kommunen har två ärenden blivit aktuella för bedömning av samspel och föräldraförmåga, därav 

kostnader för denna verksamhet. Sådan bedömning är oftast något som sker på utredningshem i 

minst tre månader med stora kostnader som följd. Här har vi kunnat gå in med en egen lösning med 

tillfälligt anställd personal med dessa kompetenser. 

Årsbudget Arsprog 
Avv 

Utfall Budget årsbud 
mot 

period period årsprog 
Intäkter 

54011 IFO Gem administration 0,0 0,0 0 -1 256 0 
55201 lnst.vård vuxna missbruk -59,5 -59,5 0 -38 -30 
55611 Fam.hem SOL+LVM-vux missb -20,8 c20,8 0 -28 -10 

55700 
FAMHEMSVARD, BARN 0 
UNGA 

0,0 0,0 0 -6 0 

56401 lnst.vård barn o ungdom -896,0 -896,0 0 -19 -448 
56701 Fam.hem SOL+LVU barn/ung -429,2 -429,2 0 -27 -215 
57122 Skyddatboende,vuxna 0,0 0,0 0 -14 0 
57501 Försörjningsstöd -500,0 -500,0 0 -277 -250 
60111 Ensamkom. flyktingbarn 0,0 0,0 0 477 0 
60112 Adm. ensamk. flyktingbarn -588,2 -588,2 0 -294 -294 

SUMMA -2 493,7 -2 493,7 0 -1 483 -1 247 
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Årsbudget Arsprog 
Avv 

Utfall Budget årsbud 
mot 

period period årsprog 
Kostnader 

13012 överförmynd.vht ensamkomm 0,0 0,0 0 31 0 
51321 Sol Stödteam 761,6 761,6 0 415 381 
51335 LASS Pers assistans-Vuxna 0,0 0,0 0 79 0 
54011 IFO Gem administration 6 643,2 7 096,8 -454 4485 3 322 
54021 IFO Gem verksamhet 0,0 0,0 0 0 0 
55201 lnst. vård vuxna missbruk 708,0 1 433,0 -725 1 280 354 
55202 Verksamhet-text saknas 0,0 0,0 0 136 0 
55205 TNE - enhet 85,7 85,7 0 60 43 
55611 Fam.hem SOL+LVM-vux missb 346,1 681, 1 -335 531 173 
55801 lndv behovspr öp vård-vux 56,4 56,4 0 59 28 
55831 Ej ind behov.pr öp v- vux 0,0 0,0 0 14 0 
55839 övr öpp insats- Vx missbr 0,0 0,0 0 37 0 
56401 lnst.vård barn o ungdom 1 799,4 1 799,4 0 320 900 
56701 Fam.hem SOL+LVU barn/ung 2 365,0 2 365,0 0 1 709 1 182 
56811 Kontaktperson- barn/ungd 120,2 120,2 0 62 60 
56812 Kontaktfamilj- barn/ungd 250,2 250,2 0 86 125 
56813 lndv behovsp öp vård-barn 0,0 350,0 -350 278 0 
57101 Kontaktperson - vuxna 49,8 49,8 0 6 25 
57122 Skyddatboende,vuxna 0,0 710,0 -710 229 0 
57501 Försörjningsstöd 4 145,0 6 145,0 -2 000 3 497 2 072 
57691 Fastställande faderskap 9,4 9,4 0 12 5 
60111 Ensamkom. flyktingbarn 0,0 0,0 0 2402 0 
60112 Adm. ensamk. flyktingbarn 588,2 588,2 0 379 294 

SUMMA 17 928,2 22 501,8 -4 574 16104 8 965 
RESULTAT 15 434,5 20 008,1 -4 574 14 621 7 718 

Framtid och förväntad utveckling 
En viss beredskap behöver finnas för att ensamkommande kan komma att bli nedskrivna i ålder igen 

och därigenom bli aktuella för socialtjänstens ansvar. Den nya gymnasielagen har trätt i kraft vilket 

innebär att ungdomar som uppfyller kriterierna för denna kommer att kunna söka försörjningsstöd 
som får återsökas. 

Fortsatt satsning på tidiga insatser och öppenvård inom missbruksvården kommer att ske. I linje med 

detta kommer en eHälsoplattform att tas i bruk som möjliggör för socialtjänsten att via smart phone 
följa upp och kontrollera klienters nykterhet. 

Fortsatt satsning på öppenvård med fokus på tidiga insatser för barn och deras familjer kommer att 

ske. Familjeterapeuten kommer till hösten att starta upp verksamhet med stöd för barn som växer 

upp i missbruk och föräldrastödsutbildning (ABC, alla barn i centrum) kommer tillsammans med de 

andra KNÖL-kommunerna att genomgås för att kunna erbjuda föräldraskapsstöd i kommunen. 
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Möjlighet kommer eventuellt också att finnas för ytterligare satsningar utifrån Tillväxtverkets stöd till 

kommunen. 

Arbetet med att skapa sysselsättningsplatser tillsammans med AME kommer att förbättras. Här är 

det tänkt att alla som uppbär stöd av socialtjänsten också ska ha möjlighet till jobb/sysselsättning, 

men också kommer krav på klienter om fullföljande att ställas. 

Arbetet med All in och försörjningsstöd kommer att fortsätta . 

Antalet barnhandläggare har minskat med en halv tjänst. Resultatet från enkäten om psykosocial 

arbetsmiljö som genomfördes i april och IVO:s tillsynsgranskning visar att resurser behöver förstärkas 

upp inom barnhandläggningen. Socialstyrelsens riktade stöd till ökad bemanning inom den sociala 

barn- och ungdomsvården kommer att användas för denna förstärkning. 



Box: Möten & upplevelser 
Ansvar420 

Individ och familJeo~s~rge~ ska erbjuda ~tt gott bemötande och en trevlig 

besöksmiljö. 

Delmål 

För 2018: Minst 85 procent av 

klienterna nöjda. 

Källa: SKL:s nationella brukarundersökning inom 
individ och familjeomsorgen. Tillämpas fullt ut sep
okt 2018. {Under nov-dec 2107 genomförde IFO en 
undersökning baserad på denna.) 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Deltagande i SKL:s nationella 

brukarundersökning inom individ och 

familjeomsorgen. 

Framtagande av ändamålsenligt 

besöksrum i kommunhuset vid nybesök. 

Sammanställning och analyser av genomförda enkäter. Utveckling och insatser 

utifrån analysresultatet. 

Uppföljning och utvärdering 

Årlig genomgång av enkätresultatet. 

Uppföljning och utvärdering delår 2018 

tb 



Box: Öppen kommun 
Ansvar420 

l~dividoch fa!l')iljeoll)sorgenska verka för ett utökat föräldrastödsarbete samt utveckling 
· ~v missbruksvård~11. Fler perso11er ska bli självförsörjande och inte Qeroende av 
för$örj~ingsstöd. ·. · · · · · · 

Delmål 

I alla ärenden där det är aktuellt ska 
föräldrar erbjudas föräldrastöd. Samverkan 
med skola och BVC ska ske regelbundet. 

Öppenvården för missbruk ska kunna 
erbjuda boendestöd och drogterapeut. Vid 
behov ska bostad och sysselsättning kunna 
erbjudas. Träffpunkt ska finnas. 
Tre fjärdedelar av försörjnings
stödstagarna ska vara i aktivitet. En 
tredjedel av målgruppen för SOFINT:s 
verksamheter ska vara i deras aktivitet. 

Aktivitetsplan 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning och utvärdering delår 2018 

Aktivitet 

Personal med kompetens för 

föräldrastöd aktiveras tidigt i 

utred ingen eller efter kontakt av 

förälder. Utveckling av samverkan 

med skola och BVC. 

Boendestöd utökas. Drogterapeut 
startar upp sitt arbete. Riktlinjer för 
socialt kontrakt antas. Kontakt med 
svenska kyrkan och RIA för uppstart av 
Träffpunkt inleds. 
Samverkan med AF, AME och SOFINT 
utvecklas. Resursförstärkning till 
försörjningsstöd för arbete mot 
självförsörjning. 
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Box: Kunskap & kompetens 
Ansvar420 

. ' . - . 

Den enskilde ska bemötas och få stöd av kompetent personal inom området·. 

Delmål 

Samtlig personal ska ha föreskriven 

utbildning för sitt uppdrag. 

Fortlöpande kompetensutveckling och 
fortbildning ska erbjudas all personal 
utifrån sitt uppdrag. 
All personal ska på ett kompetent sätt 
kunna bemöta person som är 
våldsutsatt eller våldsutsätter. 

Aktivitetsplan 

Uppföljning och utvärdering 

Aktivitet 

Ta fram individuella 

kompetensutvecklingsplan som stäms av 

under året. 

Gemensamma utbildningar och 
erfarenhetsutbyte inom området. 



Box: Innovation & entreprenörskap 
Ansvar420 

Delmål 

Enklare och snabbare 
försörjningsstödsprocess, ansökan och 
beslut, för klienter som är i behov av 
försörjningsstöd 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Införa e-tjänst, robot, inom 

försörjningsstöd i nära samarbete med 

övriga kommuner i Norra Örebro län. 

Att i samarbete med kommunerna i Norra Örebro län införa e-tjänst, robot, inom 
försörjningsstöd. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning och utvärdering delår 2018 

1,q 





Enheten för funktionsstöd 

Ansvar 430 

Enhetschef Margareta Emnegard 

Faktaruta 
Enheten har under året, fr.o.m. 1 april då en gruppbostad lades ner, bestått av två 

gruppbostäder, en daglig verksamhet, personlig assistans barn och vuxna, kommunal 

/edsagning, kontaktpersonsverksamhet mm. Totalt 14,16 årsarbetare fördelade på 17 

tjänster varav två är lönebidragsanställningar .. 

Enhetens uppgift är att tillhandahålla insatser för vuxna personer med stora och varaktiga 

fysiska och psykiska funktionshinder så att de ges möjlighet att leva som andra i gemenskap 

med andra. 

Sedan årskiftet 17 /18 ansvarar enhetschef för insatser till LSS barn. Dessa insatser avser 

personlig assistans, kortidsviste/se och externa placeringar. 

Vi arbetar främst enligt LSS lagstiftningen som är en rättighets/ag för sociala tjänster och 

insatserna riktar sig till barn, ungdomar och vuxna. Som vuxen räknas man vid 18 års ålder 

eller efter avslutad gymnasial utbildning. Om man gått särskola räknas man som vuxen 

fr.o.m. 21 års ålder efter avslutat särsko/egymnasium. 

Anställda med adekvat utbildning inom funktionsstöd tituleras stödassistenter och ett par 

stöd pedagoger med högre utbildning finns numera i verksamheten. De senares uppgift är att 

verka som coacher i den egna arbetsgruppen och lära ut metoder för stödjande arbetssätt. 

Vi arbetar utifrån ett praktiskt pedagogiskt arbetssätt och använder metoden VISA (visuellt 

individuellt strukturerat arbetssätt). Medarbetarna förväntas arbeta med en praktisk 

pedagogisk inriktning och ge ett adekvat stöd i vardagen som präglas av den enskildes 

möjlighet till ökad egenkontroll och inflytande. 

Båda gruppbostäderna har regelbundet sk husmöten tillsammans med de boende. 

Händelser under året 
Under de sista åren har nya former för delaktighet har implementerats i verksamheten sk 

delaktighetsslingor och husmöten har införts och har fortsatt att utvecklats. Målsättningen 

med den förändrade yrkesrollen är att våra kunder ska uppleva att de ges goda möjligheter 

till självbestämmande och inflytande över sin vardag. 

Under första halvåret har en planerad delaktighetsslinga genomförts på Bergsmansvägen. 



Under året har vi aktivt arbetat med att tillhandahålla och fortbilda personal i det 

pedagogiska arbetssättet VISA, sex personer har gått 4 dagars utbildning. 

Ett par personal har tillägnat sig ytterligare kunskap i alternativ kommunikation och 

kognition. 

Vi har även satsat på utbildning i välfärdsteknologi för att våra kunder ska ges möjlighet att 

bättre hantera sin egen vardag. 

Första kvartalet omstrukturerades gruppbostaden Ängen, omdisponerades till 

korttidsboende för äldreomsorgen. 

En boende med stora behov inom flera livsområden har krävt något större personalinsatser, 

tydlig schemastruktur och arbetshandledning av enhetschef. 

Kvalitetsledningsarbete har påbörjats under första halvåret tillsammans med kvalitetsgrupp, 

enhetschef och kvalitetssamordnare. Vi har granskat processer och utformat ändamålsenliga 

rutiner. 

Under året ansökte enhetschef om statliga stimulansmedel för att höja 

habiliteringsersättningen vilket beslutades i BOS att så skulle ske fr.o.m 1 juni 2018. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 

Ackumulerat 

Fg år Jan Feb Mar Apr Maj Juni Jul Aug Sep 0kt 
Antal pers som har 
personlig assistans jml 

SFB 13 13 13 13 13 13 13 13 
Beläggning 
gruppboenden LSS 

14 14 14 14 9 9 8 8 

Antal 2 2 2 2 2 2 2 2 
Externa 

boendeplaceringar jml 

LSS 2 2 2 2 2 2 2 2 
Antal kortidsplacerade 

barn jml LSS 
4 4 4 3 3 3 3 3 

Antal personer i daglig 

verksamhet LSS 21 21 21 21 21 21 21 21 
Antalet personer som 

har kontaktperson jml 11 11 11 11 11 11 11 10 
LSS 

I [ 

Nov Dec Total 

13 

9 

2 

2 

3 

21 
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Underskottet för enheten prognosticeras ti ll - 1 130 tkr på årsbasis. 

Verksamhet 513 13 underskott -527 tkr, avser gruppbostaden Ängen, ingen budget lagd för år 2018, 

Ängen avvecklades enligt plan 2018-03-31 

Verksamhet 513 17, externa placeringar. Underskottet -1, 129 mkr utgörs av kostnader för en extern 

LSS placering, ej budgeterad vid ingången av 2018 trots fattat beslut i BOS. 

Verksamhet 513 35 personlig assistans vuxna räknar med+/- 0 om inga nya ärenden inkommer 

under andra halvåret. 

513 36 personlig assistans barn räknar med att budgeten håller om inga ytterligare ärenden 

inkommer. Ett kostnadskrävande ärende som utgör underskottet på kontot idag har fått beslut från 

FK om utökning av personlig assistans, avvaktar återsökning från FK. 

Verksamhet 513 62 korttidsvistelse barn.+ 329 tkr som det ser ut i dagsläget under förutsättning att 

inga nya ärenden inkommer. ( fn 3 st korttidsplaceringar) 

Årsbudget Arsprog 
Avv 

Utfall Budget Avv mot årsbud 
mot 

period period period bud årsprog 
Intäkter 

51311 LSS Gruppb Bergsmansv -307,7 -307,7 0 -167 -154 13 
51312 LSS Gruppb Kata Dahlström -369,0 -369,0 0 -189 -1 85 5 
51313 LSS Gruppb Ängen 0,0 0,0 0 -24 0 24 
51317 LSS Vårdhem psyk -195,7 -195,7 0 -45 -98 -53 
51335 LASS Pers assistans-Vuxna -839,0 -839,0 0 -358 -420 -62 
51336 LASS Pers assistans- Barn -307,2 -307,2 0 -627 -1 54 473 
51351 LSS+SoL DV Solstickan 0,0 0,0 0 -99 0 99 
61860 Lönebidragsanställningar -129,7 -129,7 0 -74 -65 10 

SUMMA -2 148,3 -2 148,3 0 -1 582 -1 075 508 

Kostnader 
51301 LSS adm o arb. ledning 145,7 145,7 0 16 73 57 
51311 LSS Gruppb Bergsmansv 3 367,1 3 367, 1 0 1 831 1 684 -147 

51312 LSS Gruppb Kata Dahlström 2 913, 1 2 913, 1 0 1 499 1 457 -42 

51313 LSS Gruppb Ängen 0,0 0,0 0 551 0 -551 

51317 LSS Vårdhem psyk 2 328,0 3 457,0 -1 129 1 760 1 164 -596 
51335 LASS Pers assistans-Vuxna 4 991,9 4 991,9 0 2 237 2 497 260 
51336 LASS Pers assistans- Barn 1 228,8 1 558,8 -330 1 347 614 -733 

51341 LSS Ledsagning 180,4 180,4 0 29 90 62 
51342 LSS+SoL Kontaktpersoner 176,6 176,6 0 64 88 24 
51351 LSS+SoL DV Solstickan 1 466,3 1 466,3 0 719 734 14 
51362 LSS Korttidvistelse- Barn 1 079,0 750,0 329 319 540 220 

61860 Lönebidragsanställningar 186,8 186,8 0 94 93 -1 
SUMMA 18 063,7 19 193,7 -1 130 10 466 9 034 -1 432 
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RESULTAT 15 915,4 17 045,4 -1130 8 884 7 959 

Framtid och förväntad utveckling 

Ett uppdrag om framtida boendebehov inom LSS finns, frågan är hur dessa ska utformas för att vara 

lämpliga och attraktiva för våra kunder. Sannolikt behövs mer av "vanliga bostäder" för personer 

med lindrig utvecklingsstörning/psykisk ohälsa, en sk boendegrupp som får stöd av en mobil 

resursgrupp. 

Den förändring av titulatur och kompetens är ett led i en långsiktig kompetensstege och har som 

huvudsyfte att leverera bättre kvalitet till våra brukare. Målet är att anställa fler stödpedagoger i 

verksamheten. 

För att möta framtida arbetskraftsbehov och synliggöra verksamhetsområdet är det viktigt att vår 

kommun gemensamt med länets övriga kommuner samordnar sig kring hur kompetensnivåer och 

titulatur ska hanteras samt fortsätter med gemensamma fortbildningssatsningar. 

Nätverket för enhetschefer i regionen arbetar aktivt för att få till stånd en yrkeshögskoleutbildning 

till stödpedagog som förläggs till vårt län. 

Uppföljning och utvärdering av aktivitetsplanen 2018. 

Box Öppen kommun 
Aktivitetsplan: Det ska vara lätt att komma i kontakt med enhetens personal och kunden ska 

mötas av ett respektfullt och professionellt förhållningssätt. Borådsmöten ( 2 ggr/år och husmöten 

(var tredje vecka) ska hållas under året. 

Enheten kommer att fortsätta att arbeta för transparens och öppenhet via boråd, husmöten 

och de årligt återkommande enkätundersökningarna där vi får en direkt återkoppling på hur 

enhetens arbete mottas bland våra kunder. 

Resultatet av enkätsvaren som besvarades i maj -18 gällande husmöten visar på att flertalet 

av våra kunder är nöjda med de insatser vi ger för att skapa delaktighet och inflytande över 

vardagen. 

Resultatet har inneburit att vi fått ett ökat antal synpunkter på ideer och förbättringar från 

våra kunder som vi gemensamt aktivt arbetat med tex förbättringar i utemiljö, önskemål om 

aktiviteter, utflykter m. 

Daglig verksamhet har genom kontakt med andra verksamheter deltagit i aktiviteter och 

evenemang i våra grannkommuner Hällefors och Lindesberg. Under sommaren har en rad 
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organiserade utflykter genomförts via daglig verksamhet och även små utflykter via 

gruppbostäderna. 

Våra informationsbroschyrer är uppdaterade. Information finns även att tillgå på 

kommunens hemsida, en informationsfilm om daglig verksamhet ligger där. 

Box Möten och upplevelser 

Aktivitetsplan: Våra kunder ska uppleva inflytande och kunna påverka sin vardagstillvaro. Två 

delaktighetsslingor ska genomföras under året. 

Enheten arbetar för ökat brukarinflytande som tar sin utgångspunkt i individperspektivet och främjar 

det praktiskt pedagogiska arbetssättet. Vi har två utbildade vägledare och en planerad 

delaktighetsslinga har genomförts under våren, ämnet var trivsel. 

Resultatet av delaktighetsslingan följdes upp via enkät och påvisade ett positivt resultat, de boende 

upplevde att de fick aktivt delta planeringen och la några egna förslag som boendepersonalen 

effektuerade, tex egna ansvarsområden i boendet under sommaren. 

En stor förtjänst med delaktighetsslingor är att de boende ges ett ökat inflytande i boendet och får 

möjligheten att påverka vi lket är lärande processer i utvecklingen av det pedagogiska arbetssättet. 

Box Kunskap och kompetens 
Aktivitetsplan: Enheten ska verka för att ge våra kunder trygghet i att journalföring sker på ett 

formenligt och kompetent sätt. Utbildning i social dokumentation ska genomföras till både 

ordinarie och vikarier, En granskningsgrupp ska tillsättas för att vägleda arbetskamrater och 

kontrollera att dokumentation sker enligt utarbetad rutin, granskning sker enligt mall 2 ggr/år. 



Lagstiftning ställer krav på verksamheten när det gäller kvalitet, dokumentation, hygien mm 

och att personalen ska planera, genomföra och utvärdera sitt arbete. För att kunna göra det 

krävs att personalen har rätt kompetens och vet hur de ska dokumentera. 

En utbildningsinsats i social dokumentation har getts till samtlig personal under första 

halvåret via enhetschef och kvalitetssamordnare 

En dokumentationsgrupp har bildats med fokus på rätt journalföring och journalgranskning. 

Rutin för granskning av journaler har införts, en första granskning har gjorts under första 

halvåret som visade på vissa förbättringar men också behovet av fortlöpande kontroll, 

vägledning och utbildning till personalen. 

Box Innovation/entreprenörskap 
Aktivitetsplan: Att våra boende ska ha ett fullgott pedagogiskt stöd i sin vardag baserat på kunskap 

om var och ens behov. Verktyg för individanpassat bemötande kommer att utformas för varje 

boende, beskrivning av nära rutiner samt aktivitetsschema för varje person. 

Samtlig personal ska utbildas i VISA antingen genom kurs eller interaktivt dataprogram via 

intranätet som ska ingå i introduktion av nyanställda. 

Kunskaper till våra stöd pedagoger kommer att ges via deltagande i nätverk för stöd pedagoger och 

asku ltation i andra verksamheter. 

Hälften av personalen har deltagit i VISA utbildning, under första halvåret gick sex personer en 

utbildning om 4 dagar. 

Resultat: Varje boende har en individanpassad beskrivning av sina nära rutiner och ett eget 

aktivitetsschema. 

Nätverket för enhetschefer i regionen arbetar aktivt för att få till stånd en YH utbildning till 

stödpedagog som förläggs till länet. 



Solgården 

Enhetschef Yvonne Andersson 
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So/gården inklusive Heden är ett vård- och omsorgsboende med tillgång till personal dygnet 
runt. Omsorg och vård ges utifrån den enskildes behov. Vi eftersträvar ett öppet och 
välkomnande klimat med ett gott bemötande och trivsamhet för alla. So/gården har 23 
permanenta platser samt 4 korttidsplatser fram till sista mars 2018. Från och med 1 april 
utökades antalet lägenheter till 25 varav 2 lägenheter är parboende, antal hyresgäster 27. I 
och med en omorganisation dci Ängens gruppboende lades ner, så utökades antalet 
korttidsplatser från fyra till citta platser, detta gjordes utifrcin ny lagstiftning gällande 
utskrivningsklara. En av de åtta platser används i dagsläget som träningsrum. Kan snabbt 
göras om till en korttidsplats om behovet uppstår. 

Inriktningen på dessa områden är att verkställa och utöva god omvårdnad och sjukvård 
utifrcin beslut. 

Antal årsarbetare: 19,36 from 1 april 23,16 åa. Varav 0,80 åa är resurs vid ökad vcirdtyngd. 

Lönebidrags anställda 2,25 cia 

Händelser under året 
Öppen kommun 
Verksamheten skall främja för god tillgänglighet för boende och anhöriga/vänner och övriga 

kommuninvånare. Detta skapas bland annat genom att personal finns att tillgå dygnet runt. Vidare 

kan personal nås via telefon dygnets alla timmar. lnformationsbroschyr finns att tillgå på kommunens 

hemsida samt i entren på Solgården. Arbetet med kvalitetsledningssystemet fortlöper, fokus under 

2018 ligger på att skapa rutiner för att på så sätt förbättra samverkan mellan olika professioner. 

Samtliga boende har en genomförandeplan som är utförda eller uppdaterade och granskade av 

enhetschef. Varje boende har en kontaktperson utsedd som också erbjuder egen tid. 

Solgården har dagliga aktiviteter av både personal och frivilligorganisationer så som högläsning, 

filmvisning, promenader, bingo, gymnastik. Samarbete med andra aktörer i kommunen och då med 

kostenheten där vi bestämt att vi har olika teman på mat beroende på årstid. 

Tillsammans med Koppargården leasar vi en avslappningsgungstol (Ergonova) som ett komplement 

till aktivitet för ett ökat välbefinnande för individer. 

Solgården har fått Trivselpengar från tidningen Kopparbergaren som ett extra tillskott för att sätta 

guldkant på vardagen. 



Boråd / kostråd har vi haft en gång under våren. Där möts boende, anhöriga, kontaktpolitiker och 

personal för att tillsammans kunna påverka och utveckla boendet på Solgården. 

Solgården tar emot feriearbetare, praktikanter. 

Solgården arbetar fortlöpande med kvalitetssystem med processer och rutiner. 

Möten och upplevelser 

Insatser utförs med stor hänsyn till individens behov och önskemål samt utifrån kommunens 

värdegrund 

Delmål: 

Vardags rehabilitering/social verksamhet, måltider, utevistelser. 

Aktivitet: Att arbeta förebyggande, få den träning individen behöver för att främja hälsan. Erbjuda 

aktiviteter. Stimulera till goda matvanor och trevlig måltid miljö. Öka möjligheten till att vistas ute. 

Aktivitetsplan: 

Förebyggande och främjande insatser för individen. Ge möjlighet till att fortsätta vara aktiv utifrån 

egna individuella önskemål och behov. Maten är viktig för hälsan och livsglädjen. Näringsrik mat är 

viktig för den äldre och så även måltidsmiljön. Möjlighet till fysisk aktivitet inom- och utomhus 

främjar hälsan. Tillgängliga grönområden har stor betydelse. 

Uppföljning och utvärdering: 

Uppföljning samt utvärdering ska ske på borådsmötena där personal, anhöriga och boende är 

delaktiga 2 ggr/år. 

Ett viktigt inslag är de frivilligorganisationer som besöker boendet och har haft olika aktiviteter: 

högläsning, promenader, sång och musik och andakter. Varje månad anslås aktiviteter som finns på 

Solgården, utöver frivilligorganisationer finns bland annat följande aktiviteter: sångstund, gymnastik, 

tidningsläsning och några gånger under året underhållning i form av sång och musik. Andra 

festligheter som har skett är Decemberfest där boende och personal möts i festlig anda och till det 

trevlig underhållning. 

Boråd har genomförts en gång våren 2018, där deltagarna varit representanter för politiken, boende, 

anhöriga, personal samt enhetschef. Detta är ett forum för boende/anhöriga att påverka och 

framföra sina synpunkter. 

Kostråd har vi haft en gång på våren 2018 där vi diskuterar tillsammans med personalrepresentanter 

samt kostchef, kökschef och enhetschef vad våra boende tycker om maten, har de boende speciella 

önskemål, hur vi kan göra för att få en trevligare måltidsmiljö för boende på Solgården. 

Innovation/ entreprenörskap 
Få verktyg hantera vardagen på det sätt den boende önskar med hjälp av välfärdsteknik. 

Att hushålla med kommuninvånarnas medel 



Kunskap och kompetens 
Övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra ett gott arbete, lära sig och 

vara delaktiga. Solgården tar emot elever och praktikanter vid förfrågningar. 

Övriga väsentliga händelser under året 
Samtliga lägenheter har varit uthyrda, med undantag för maj och juni. 

Måluppföljning 

nöjd kundindex" Insatsenkät socialförvaltningen Ljusnarsbergs kommun" som årligen under hösten 

delas ut till våra boende/anhöriga, resultat kan inte redovisas i verksamhetsberättelsen. 



Verksamhetsmått/nyckeltal 

Samtliga 23 lägenheter på Solgården har varit uthyrda. De 7 (8) korttidsplatserna som finns på 

Solgården f.om 1 april -18 har haft beläggning under tiden april-juni 2018 med 352 dagar vilket 

innebär att 284 dagar inte har utnyttjats. Under våren var efterfrågan på korttidsplats lägre än 

beräknat. En av korttidsplatserna används som regelbunden växelvård till tre individer som 

avlastning för anhöriga. 

Under året har flertal individer varit kvar på korttidsplats en längre tid. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Budgeten är i balans. 

Fortsätta arbeta med ekonomisk hushållning av medborgarnas medel. 

Årsbudget Arsprog 
Avv 

årsbud 
mot 

årsprog 
Intäkter 

51223 Solgården -1 447,9 -1 447,9 
51233 Matservice - Solgården -828,0 -828,0 

61860 Lönebidragsanställningar -379,8 -379,8 
SUMMA -2 655,7 -2 655,7 

Kostnader 
51221 Gruppboende Heden 0,0 0,0 

51223 Solgården 16 003,5 16 003,5 

51233 Matservice - Solgården 1 328,6 1 328,6 

51313 LSS Gruppb Ängen 0,0 0,0 

61860 Lönebidragsanställningar 763,1 763,1 
SUMMA 18 095,2 18 095,2 
RESULTAT 15 439,5 15 439,5 

lnvesteringsuppföljning 

Utfall Budget 

period period 

0 -573 -724 
0 -508 -414 
0 -247 -190 
0 -1 329 -1 328 

0 3 0 
0 7 496 8 002 
0 678 664 
0 -31 0 
0 466 382 
0 8 612 9 047 
0 7 284 7 719 

Ansvarsområdet har förväntade investeringar 2018 på inköp av vårdsängar. Finns inga medel i 

befintlig budget. 

Framtid och förväntad utveckling 
Öppen kommun 

Verksamheten ska fortsättningsvis sträva mot att boende på Solgården skall vara minst 90% nöjda 

med insatserna de får. 

Kunden ska mötas av ett professionellt förhållningssätt med god kvalitet och rätt servicenivå. 
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Awmot 

period bud 

-151 
94 
57 

1 

-3 
506 
-14 
31 

-85 
435 
436 



Vi ska fortsätta förvalta den goda relationen med boende och anhöriga samt övriga 

samverkanspa rtner. 

Delmål 
Det ska även i fortsättningen vara enkelt att få kontakt med personal på boendet. 

Anhöriga och boende möts respektfullt med professionell förhållnings sätt. 

Samverka intern och externt för att på rätt nivå kunna tillhandahålla de omvårdnadsinsatser som 

krävs. 

Aktivitet 
Alla som bor på Solgården ska ha en utsedd kontaktperson med möjlighet att byta om boende inte är 

nöjd med den utsedde kontaktpersonen. Varje boende har en genomförandeplan som ska göras två 

gånger per år, även uppdateras vid förändring. Genomförandeplanen granskas av enhetschef 2 

ggr/år. 

Klagomål/synpunkter och avvikelser ska fortsättningsvis dokumenteras, hanteras och åtgärdas. 

Aktivitetsplan 
Hemsidan och samverkanportalen uppdateras två gånger per år. 

Avvikelser sammanställs och analyseras kontinuerligt på arbetsplatsträffar. 

Verksamhetsberättelse skrivs två gånger per år. 

Bo råd två gånger per år vår och höst, där boende, anhöriga, personal och kontaktpolitiker är 

inbjudna. 

Kostråd två gånger per år vår och höst där kostchef/kökschef samt personal diskuterar maten samt 

måltidsmiljö utifrån önskemål från boende. 

Möten och upplevelse 
Att utveckla samarbete med olika föreningar och organisationer. Detta skapar en "guldkant" på 

vardagen. 

Kunskap och kompetens 
övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra ett gott arbete, lära sig och 

vara delaktig. 

Med förhoppning elever och praktikanter kommer att öka. 



Öppen kommun 
Målrubrik 
Det är lätt att kontakta oss på boendet och kunden/anhörig möts respektfullt med ett professionellt 

förhållningssätt. 

Bakgrund/anledning till målet 
Verksamheten skall ha en god tillgänglighet för boende/anhöriga, vänner. Detta skapas bland annat 

genom att personal finns att tillgå dygnet runt. 

Målvärde 
Samverka internt och externt för att på rätt nivå kunna tillhanda hålla de omvårdnadsinsatser som 

krävs. 

Resultat 
Boråd/kostråd har genomförts en gång på våren 2018, där deltagare varit representanter för, 

politiken, kunden, anhöriga, personal samt enhetschef. Detta är ett forum för boende/anhöriga att 

påverka och framföra synpunkter och önskemål. 

Analys 
Ett bra forum för olika frågor 

Åtgärder 
Fortsätta med boråd/anhörig möten. 



Möten & upplevelser 
Målrubrik 

Mötesplatser och meningsfull tillvaro och att främja en god hälsa. 

Bakgrund/anledning till målet 

Vi bryter ensamhet och isolering för de äldre, skapar trivsel för goda matvanor, fysisk/psykisk 

aktivitet, att de äldre ska erbjudas hälsofrämjande besök som t.ex musik, gudstjänster, föreningar 

som hjärt- och lungsjuka, demensföreningar, PRO, Röda korset m.fl. 

Målvärde 

• underhållning minst 2 ggr/mån 

• Fortsätta ett bra samarbete med olika föreningar samt andra samarbetspartner 

• Boråd 2ggr/år med boende/anhöriga/personal och kontaktpolitiker 

• Kostenhet, anpassa mat utifrån behov och önskemål 

• Boende erbjuds egen tid 1 ggr/v med kontaktpersoner 

• Solgårdens egna aktiviteter, utevistelse, utflykter 

Resultat 

Solgården har en stående aktivitets lista vad som händer på boendet varje vardag. Vid vackert väder 

är utevistelse en viktig del i vardagen. 

Solgården planerar utflykter. 

Underhållning av föreningar och musikanter. 

Decemberfest sker varje år där personal och boende har en trevlig kväll tillsammans. 

Analys 

De flesta upplever god gemenskap och ökad trivsel. 

Åtgärder 

Att fortsätta i samma anda med samarbete med olika föreningar och ordna med olika tillställningar 

på boendet. 



Kunskap & kompetens 
Målrubrik 
Kunden skall ges råd och stöd för att få en fungerande vardag. 

Bakgrund/anledning till målet 
Tillgång till enkel och tydlig information genom boendets informations broschyr eller kommunens 

hemsida 

Målvärde 
Sprida information om verksamheten 

Resultat 
lnformationsbroschyr finns på kommunens hemsida. 

Analys 
Uppdatering bör ske oftare 

Åtgärder 
Uppdateras kontinuerligt minst 2 ggr/år. 



Innovationer & entreprenörskap 
Målrubrik 

Erbjuda god vård och omsorg 

Bakgrund/anledning till målet 

Boendeform för äldre utvecklas utifrån önskemål och behov. 

Samarbete med olika professioner samt anhöriga och kunden själv 

Målvärde 

Målet är att ge en god vård och omsorg. 

Arbeta med olika kvalitetsregister för att på så sätt se kundens behov i god tid. 

Resultat 

Arbete med Senior Alert och BPSD ( beteendemässiga och psykiatriska symtom vid demens) 

Team träffar 

Analys 

Förbättringsarbete krävs av alla parter. 

Åtgärder 

Prioritera planerade möten. 





Hemtjänst 

Linda Karlsson 
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Ansvarsområdet innehåller kommunens nattpatrull, som utövar tillsyn nattetid, Treskillingens 
Servicehus med 59 lägenheter och yttre hemtjänstområdet. Under ansvaret har det fram till 1 april 
funnits 32,933 årsarbetare, samt ett antal timanställda, efter första april gjordes en omorganisation 
och i samband med det en neddragning på treskil/ingen vilket gjorde att årsarbetarna från första april 
är 31,513. Under perioden jan-juni 2018 har verksamheten haft 2 599 biståndsbeviljade 
hemtjänsttimmar/mån. 

Händelser under året 
Under första halvåret har Treskillingen både haft aktiviteter från frivilliga organisationer samt egna 

aktiviteter. Pensionärskören har deltagit med sång och musik. Kyrkan har besökt oss regelbundet. 

Varje vecka har Röda Korset erbjudit individerna promenader med efterföljande fika. PRO anordnar 

bingo, bridge och fika för alla individer som önskar delta. En dag i veckan har individerna kunnat delta 

i en mjukgympa och en högläsningsgrupp som individerna kan delta i vid intresse. Individerna med 

rörligheten i behåll erbjuds dagligen att delta i en trivselträff/fika i syfte att stimulera till gemensam 

social samvaro. Det har i år gjorts två boulebanor på Treskillingen som utnyttjas flitigt av individerna. 

Det har varit underhållning av "klot Johan" och Ljusnarsbergs folkdanslag har varit och dansat och 

spelat på midsommar. Verksamheten har varje månad satt upp aktivitetslista om det som ska hända 

på Treskillingen. 

Individerna på Treskillingen kan lämna förslag till aktiviteter eller förbättringar på boendet i en 

förslagslåda eller direkt till enhetschef. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Baserat på biståndsbeslut på hemtjänsttimmar och antal årsarbetare (natt 21-07 borträknat) är 

brukartiden för hela hemtjänsten ca 65,30% efter första april. Före 1 april var brukartiden ca 62,62%. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Budgeten har under första halvåret påverkats negativt bland annat genom att det varit introduktioner 

av 16 vikarier, två är helt nya inom vården och har behövt fler än de normala introduktionsdagarna 

(två dagpass och ett kvällspass), vi har haft ganska mycket korttidsfrånvaro (sjukdom och vård av barn) 

både bland fast personal och bland vikarier. Det har varit behov av befintlig bemanning vilket innebär 

att timvikarier har behövts tagits in vid all frånvaro. Den största delen av den negativa påverkan av 

budgeten har dock skett på grund av att den omorganisation som skulle ha gjorts redan förra året på 



treskillingen ej gjordes förens 1 april i år och en omorganisation som ska ha gjorts på yttre hemtjänst 

sedan 1 januari ej har gjorts ännu. Omorganisationen på yttre hemtjänst är under arbete och kommer 

kunna börja verkställas under hösten för att bli helt klart runt årsskiftet. Verksamheten är sparsam 

med övriga kostnader för att ej belasta ekonomin ytterligare. 

Verksamheten har tvingats att förlänga plombering av rum i lägenheter på Treskillingen. Dec 2017 är 

totalt 3 st. 3-rummare omgjorda till 2:or. Detta blir en total intäktsförlust på ca 2,7 Tkr varje månad 

(32,5 Tkr/år). Det finns dessutom en 3:a i "B-huset" som ej hyrs ut då den även detta år har använts 

som gemensamhetsutrymme för de boende samt personalutrymme/kontor, denna håller dock på att 
göras om till en lägenhet för uthyrning och räknas vara klara till hösten. 

Klicka här för att ange text. 

Arsbudget Arsprog 
Avv 

Utfall Budget Avv mot årsbud 
mot 

period period period bud årsprog 
Intäkter 

51118 Nattpatrull 0,0 0,0 0 -51 0 
51134 Matservice -Hemtj, matlåd -902,0 -902,0 0 -297 -451 
51224 Treskillingen -3 928,5 -3 928,5 0 -2 681 -1 964 
51234 Matservice -Treskillingen -764,0 -764,0 0 -183 -382 
61860 Lönebidragsanställningar 0,0 0,0 0 2 0 

SUMMA -5 594,5 -5 594,5 0 -3 210 -2 797 

Kostnader 
51114 Hemtjänst 7 798,0 9 997,9 -2 200 4 762 3 898 
51118 Nattpatrull 1 415,5 1 615,5 -200 836 708 
51134 Matservice -Hemtj, matlåd 903,4 903,4 0 257 452 
51224 Treskillingen 12 762,6 13 362,6 -600 7 610 6 381 
51234 Matservice -Treskillingen 803,0 803,0 0 273 401 
61860 Lönebidragsanställningar 0,0 0,0 0 153 0 

SUMMA 23 682,5 26 682,4 -3 000 13 889 11 840 
RESULTAT 18 088,0 21 087,9 -3 000 10 680 9 043 

Framtid och förväntad utveckling 

Vi kommer under hösten påbörja ett arbete med att vidareutveckla vårt planeringssystem TES till att 

kunna optimalplanera, få dagsschema med insatser i mobilerna och logga tiden man utför insatserna 

på för att komma ifrån schablontider och få den faktiska brukartiden. En sådan utveckling av systemet 

kommer innebära bättre kontroll på vilka insatser som faktiskt utförs hos individerna och hur lång tid 

dessa insatser tar. Detta gör att man lättare kan beräkna personalbehov för att kunna ge individerna 

en säker och god omvårdnad och det vi kan enkelt följa upp vilka insatser som är utförda. Vi sparar 

också på miljön och ekonomin genom att få dagsscheman i mobil istället för på papper och 

planeringstiden kan effektiviserars så mer tid kan tillbringas hos individerna. 
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Öppen kommun 
Målrubrik 

Den enskilde individen ska mötas av ett professionellt förhållningssätt med god kva\ite och rätt 

servicenivå 

Bakgrund/anledning till målet 

Alla insatser skall ske utifrån kommunens värdegrund. 

Alla enskilda individer skall ha en aktuell genomförandeplan. 

Alla enskilda individer skall ha en utsedd kontaktperson. 

Alla enskilda individer ska följas upp och hanteras med hjälp med det förebyggande verkstyget Senior 

Alert. 

Vid behov ska en BPSD-kartläggning göras för att öka livskva\iten för personer med 

demenssjukdomar. 

Verksamheten ska tillgodose den enskildes behov av social och intellektuell stimulans. 

Alla enskilda individer ska ha möjlighet till att ge synpunkter/klagomål på vården till högre instans. 

Målvärde 

Sträva mot att individerna skall vara till minst 90 % nöjda med insatserna de får av Hemtjänsten. 

Sträva mot hög delaktighet i den egna vårdplaneringen. 

Sträva mot att omvårdnadspersonalen ska bli bättre på att använda dokumentationssystemet. 

Resultat 

Enkätundersökning görs 1 gång/ år (november). Hösten 2017år var det få individer (9 av 27) som 

lämnade svar på enkäten. Ca 2/3 av de inlämnade enkäterna visade på att individerna är nöjda med 

de insatser då har. Ca 1/3 upplever att de ej bemöts med respekt, är ej delaktiga eller kan påverka 

besluten om deras insatser och känner sig ej trygga med de insatser de får. 

Genomförandeplanen följs upp minst 1 gånger/år och vid förändringar i hälsotillstånd eller ändrade 

insatsbehov. 

Månads- och årsplanering av aktiviteter sker tillsammans med de enskilda individerna. 

Analys 

Vi jobbar för en hög delaktighet i den egna vårdplaneringen. Enkäten visar på att vi ej gör ett 

tillräckligt bra jobb för att få individerna att känna sig trygga och delaktiga vilket vi måste jobba 

vidare på. Det var ett väldigt lågt deltagande på enkätundersökningen vilket gör att resultatet ej kan 

säkerställa alla individers tyckande. 

Åtgärder 

Enhetschef ansvarar för att genomförandeplanerna är aktuella. Fortlöpande uppföljning av dessa. 

Enhetschef följer löpande upp teamträffar och vårdplaneringar. 

Enhetschef analyserar den årliga enkät undersökning och informerar om resultat till individerna. 

Enhetschef tvärderar löpande inkommande synpunkter/klagomål tillsammans med chef och 

medarbetare. 

Möten & upplevelser 
Målrubrik 

Det ska finnas mötesplatser och träffpunkter för äldre i kommunen 



Bakgrund/anledning till målet 

Tillvarata de äldres egna och gemensamma intressen. 

Stimulera aktivt de äldre till deltagande och medverkan. 

Informera om kommande aktiviteter på ett enkelt och informativt sätt. 

Hitta och tillvarata befintlig kompetens bland kommunens innevånare. 

Målvärde 
Alla äldre personer boenden i kommunen ska erbjudas och motiveras till aktiviteter som de sen kan 

mötas omkring. 

Resultat 
Inbjudan har skett 1 gång detta år till en arbetsgrupp bestående av representanter från individerna 

som bor på Treskillingen, politiken och ideella föreningar som gemensamt kunnat föreslå och driva 

olika aktiviteter. 

Underhållning sker men har inte skett varje månad. 

Analys 
Upplevelsen är att det på Treskillingen finns ett stort intresse bland individerna för att delta i olika 

aktiviteter, delta i möten och framför allt- att få underhållning. Detta kan fortsätta utvecklas 

tillsammans med individerna. 

Åtgärder 
Fortsätta att löpande bjuda in till aktiviteter och underhållning. Ta till vara individernas förslag på 

aktiviteter och underhållning genom förs lagslåda som finns på Treskillingen eller förslag lämnade 

direkt till enhetschef. 

Kunskap & kompetens 
Målrubrik 
Öka den enskilde individens möjlighet att bo kvar i det egna hemmet och bibehålla sina funktioner. 

Bakgrund/anledning till målet 

Råd, vägledning och stöd till självständighet. 
Uppföljning av beslutade insatser. 
Arbeta med senior alert på varje enhet inom äldreomsorgen. 
Erbjuda individuell träning med Rehabiliterande undersköterska. 

Målvärde 
Att ha så friska och självständiga individer som möjligt med ökat välmående. 
Att göra individen delaktig i sin egen utveckling mot självständighet. 

Resultat 
Arbetet med senior alert har ännu inte kommit igång riktigt. 
Erbjudande om förebyggande insats till medborgare över 80 år görs. 

Analys 
Omvårdnadspersonalen behöver flagga för de enskilda individer de ser kan behöva hjälp och stöd av 

exempelvis rehabiliterande undersköterskor. Vi behöver också jobba mer med senior alert och bli 

bättre på att berätta för den enskilde individen vad syftet med senior alert är. 

Åtgärder 
Redovisning av belagda platser inom äldreomsorgen 
Redovisning av senior alert på APT/ teamträffar 



Koppargården 
460 

Koppargården vård och omsorgsboende med tillgång till personal dygnet runt. Omsorg och vård ges 

utifrån den enskilde individens behov. Vi eftersträvar ett öppet och välkomnande klimat med ett gott 

bemötande och trivsam atmosfär för alla. Vi har 41 lägenheter fördelade på 4 grupper varav en 

grupp är demensboende. Det finns 2 lägenheter med "extra rum" som kan erbjudas par boende. 

Koppargården 29,05 årsarbetare fördelade på dag-, kväll-, och nattpersonal samt en extratjänst. 

Händelser under året 
Verksamheten skall främja för god tillgänglighet för de enskilda individerna deras anhöriga och övriga 

kommuninvånare. Pensionärsorganisationer har deltagit regelbundet. Röda korset kommer en gång 

per vecka och tar ut de enskilda individer som vill följa med på promenad. Svenska kyrkan har haft 

gudstjänst en gång i månaden. Musikunderhållning med olika trubadurer har skett under året, vilket 

är ett mycket uppskattat inslag. Vi har själva ordnat med aktiviteter och månadsprogram för de 

enskilda. Besökshunden Tazza har varit och jobbat, men mer frekvent på demens avdelningen och 

hon är ett uppskattat inslag i vardagen. Vi leasar en avslappningsgungstol (Ergonova) tillsammans 

med Solgårdens äldreboende, gungstolen är ett komplement till aktivitet och ger individerna ett ökat 

välbefinnande. Midsommarfirande med extra god mat, och folkdanslaget uppträdde. Alla individer 

erbjuds egen tid med sin utsedda kontaktperson varje vecka för att ytterligare öka trivsel, trygghet 

och välbefinnande för den enskilde. Koppargården har fått Trivselpengar från tidningen 

Kopparbergaren för att kunna sätta guldkant på tillvaron för våra individer. Vi har ett bra samarbete 

med Kostenheten som ordnar med olika teman på festligheter. Vi har haft bo rådsmöte och 

kostrådsmöte där träffas personal från centralköket, kontaktpolitiker de enskilda individerna, deras 

anhöriga och personal från boendet för att tillsammans kunna påverka och utveckla boendet på 

Koppargården. Koppargården har tagit emot 3 feriearbetare under sommaren, vi har haft 

omvårdnadselever på praktik. Koppargården har en extratjänst. Personalen arbetar fortlöpande med 

ett kvalitetssystem med processer och rutiner. 

Minskade hyresintäkter beror på att det saknats full beläggning fram till vecka 22. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 

Nöjd kund index "Insatsenkät socialförvaltningen Ljusnarsbergs kommun" delas årligen ut till våra 

individer och deras anhöriga. Resultat kan inte redovisas i verksamhetsberättelsen då det inte är 

sammanställt. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Budget i balans 

Årsbudget Arsprog 
Avv 

Utfall Budget Avv mot årsbud 
mot 

period period period bud årsprog 
Intäkter 

51222 Koppargården -3 007,6 -3 007,6 0 -1 674 -1 504 170 

51232 Matservice - Koppargården -1 230,0 -1 230,0 0 -755 -615 140 

SUMMA -4 237,6 -4 237,6 0 -2 428 -2119 310 



Årsbudget Arsprog 
Avv 

Utfall Budget Avv mot års bud 
mot 

period period period bud årsprog 
Kostnader 

51222 Koppargården 20 398, 1 20 398,1 0 10 336 10 199 
51232 Matservice - Koppargården 1 890,7 1 890,7 0 1 004 945 

SUMMA 22 288,8 22 288,8 0 11 340 11 144 
RESULTAT 18 051,2 18 051,2 0 8 912 9 026 

Framtid och förväntad utveckling 
Följa utveckling av nya produkter, hjälpmedel, och ta till oss nya forskningsrön samt rapporter från 

socialstyrelsen. "I lägesrapport 2016 omnämns särskilt att vården ska vara kunskapsbaserad, säker, 

individbaserad, jämlik och tillgänglig". Därför vill vi på Koppargårdens äldreboende fortsätta anpassa 

verkligheten till individerna, deras behov och förväntningar och utveckla Koppargården till ett 

modernt och komplett boende. Vi ska arbeta med rekommendationen Ljusnarsbergs 

Kommunstyrelse har antagit vad det gäller att förbättra "Kvalitet i särskilt boende" och ökad kvalitet 

nattetid i särskilt boende för äldre, där den enskildes behov ska vara styrande och personal ska finnas 

tillgänglig dygnet runt, enligt Sveriges Kommuner och Landsting. Vi ska i större utsträckning använda 

oss av digital teknik. Vi ska fortsätta förvalta den goda relationen med de enskilda individerna och 

deras anhöriga. 

Öppen kommun 
Målrubrik 

Ge stöd och hjälp utifrån den enskildes förutsättning och behov samt ta hänsyn till individens 

rättigheter och självbestämmande. Vi har samverkat med föreningsliv, folkbildningsorganisationer 

samt hälso-, och sjukvården. 

Bakgrund/anledning till målet 

Goda livsvillkor för den enskilde individen så som ekonomi, sysselsättning, delaktighet och trygghet. 

Vi strävar alltid mot att individerna skall vara nöjda till minst 90 % i nöjd kund index, enkäten delas ut 

till våra enskilda och deras anhöriga årligen under hösten. 

Målvärde 

Alla enskilda individer har en aktuell genomförandeplan, planerade teamträffar och vård planeringar 

och utsedd kontaktperson . Vi strävar efter att allt arbete och alla insatser sker utifrån kommunens 

värdegrund. Vi strävar efter att tillgodose den enskildes behov av stimulans, sociala och intellektuella 

behov. Uppföljning av genomförandeplan har skett till 100 %. 

Resultat 
100 % har en genomförandeplan. Teamträffar och vård planeringar har genomförts enligt plan. 

Analys 

Det vore önskvärt att genomförandeplanerna blir mer innehållsrika och att individen och anhöriga är 

mer delaktiga. 

-137 

-59 
-196 
114 



Åtgärder 

I en högre grad erbjuda de enskilda individerna och anhöriga att medverka och känna sig delaktiga i 

genomförandeplaner. 

Möten & upplevelser 
Målrubrik 

Mötesplatser och meningsfull tillvaro och att främja en god hälsa. 

Bakgrund/anledning till målet 

Vi bryter ensamhet och isolering för de enskilda individerna. Samarbete sker med föreningar som 

hjärt-och lungsjuka, demensförening, Svenska kyrkan, Röda korset. Måltiden ska vara trivsam och 
stimulera till goda matvanor, de enskilda individerna ska uppmuntras med fysisk och psykisk 

aktivitet. http://www.socialstyrelsen.se/aldre 

Målvärde 

• Underhållning minst 2 ggr/mån 

• Fortsätta ett bra samarbete med föreningsliv och frivillig organisationer 

• Beråd 2 ggr/år med de enskilda individerna, anhöriga, personal och politiker 

• I möjligaste mån kunna anpassa kosten efter individens önskemål 

• Individen erbjuds egen tid 1 ggr/vecka med kontaktperson 

• Koppargårdens egna aktiviteter, uteaktiviteter, korvgrillning, besökshunds verksamhet 

Resultat 

Personalen månadsplanerar på varje grupp i samråd med individerna för inom och utomhus 

aktiviteter. De bakar, grillar, promenerar, läser högt, deltar i tipspromenad och har gruppgymnastik. 

Vi bokar underhållning med föreningar och musikanter. Besökshundterapi med Tassa. Vi leasar en 

avslappningsgungstol tillsammans med Solgårdens äldreboende. Återrapportering sker kontinuerligt 

till Kostenheten om måltidens uppskattning. De flesta aktiviteter har uppskattats av våra enskilda 

individer. 

Analys 

Äldres ensamhet och isolering ska brytas. http://www.socialstyrelsen.se/aldre 

Åtgärder 

Försöka söka nya samarbetspartner i fler föreningar i syfte för att stimulera, aktivera och bryta 

isoleringen för individerna. 

Kunskap & kompetens 
Målrubrik 

Äldre personer skall ges råd och stöd för att få en fungerande vardag. 

Bakgrund/anledning till målet 

Tillgång till enkel och tydlig information är viktigt för att äldre medborgare skall kunna ta tillvara sina 

rättigheter och skyldigheter, för att kunna ta beslut och ansvar för sin livssituation och själva planera 

för sitt åldrande. 

Målvärde 

I genomförande planerna får de enskilda och anhöriga komma med åsikter i den egna omvårdnads

planeringen. Arbete med kvalitetssystemet Senior Alert med tyngdpunkt på att förebygga risk för 



fallskador, undernäring, sår, munvård och nattfasta. Vi arbetar också med kvalitetsregistret BPSD 

(beteendemässiga och psykiatriska symtom vid demens) 

Resultat 

Fortlöpande uppföljning av Senior Alert av genomförande planer och avvikelser. 

Patientsäkerhetsberättelsen innehåller rapporter om avvikelser och fall. 

Analys 

Redovisning på arbetsplatsmöten, där personal får återkoppling om vidtagna åtgärder. 

Åtgärder 

Genom individuella träningsprogram och gruppgymnastik. 

Innovationer & entreprenörskap 
Målrubrik 

Erbjuda god vård och omsorg. 

Bakgrund/anledning till målet 

Boendeform för äldre utvecklas utifrån önskamål och behov. Vi ska utveckla vården och omsorgen. Vi 

ska ha ett flexibelt och anpassat boende. Samverka med arbetsterapeut gällande hjälpmedel och 

rehabilitering. 

Målvärde 

Målet är att ge en god vård och omsorg, lindra symtom, förebygga oro och missförstånd och 

förbättra livskvalitet för personer i livets slutskede. 

Resultat 

Analys 

Fortsätta med att vara lyhörda för individen och anhörigas önskemål. 

Åtgärder 

Professionellt samarbete med alla parter. 



Sjuksköterskeorganisationen 
470 

Enhetschef Gunilla Andersson 

Verksamheten tillhandahåller sjukvårdsinsatser med sjuksköterskekompetens dygnet runt på våra 

särskilda boenden samt till de kommuninvånare som ör inskrivna i hemsjukvården. Sjuksköterskorna 

handleder/instruerar även övrig personol i sjukvårdsfrågor. 

Antal budgeterade årsarbetare: 9,90 som fördelas över dygnet. 

Kväll och natt/rån kl 15:30-06:45 samt helger finns en sjuksköterska i tjänst. 

Händelser under året 
Vi har ännu inte kommit till rätta med sjuksköterskebristen trots kommunens tidigare satsning på att 

vara en attraktiv arbetsgivare. Situationen ser dock bättre ut än föregående år. Vi har i juni avslutat 

samarbetet med ett bemanningsföretag. En anställning av en distriktssköterska genomfördes i april 

och två sjuksköterskor tillträder tjänster efter sommaren. Vi fortsätter arbetet med att fokusera på 

att arbeta i vårdteam, kompetensutveckling, hälsosam arbetstid med flexibilitet i schemaläggningen, 

god individuell anpassad introduktion med namngiven mentor och konkurrenskraftiga löner. 

Senaste annonseringen med placering på Koppargården och special inriktning på demens har inte 

haft någon sökande. 

Av 11 tjänster är idag 7 stycken bemannade, efter sommaren kommer 9 tjänster att vara 

bemannande. Övrig tid har lösts med 1 bemannings sjuksköterska 1,0 årsarbetare, 2 undersköterskor 

på tillsammans 1,5 årsarbetare samt timvikarier som har andra jobb eller är pensionärer. 

Patientsäkerheten prioriteras, fokus ligger på kompetens före ansvarsområden och kontinuitet. 

Vilket ibland då gett negativ påverkan med arbetet att skapa vårdteam. Samverkan med övriga 

verksamheter internt och externt har varit avgörande för att på rätt nivå kunnat tillhandahålla de 

sjukvårdsinsatser som krävts. Vi har inte lyckats arbeta och nå de mål vi har i aktivitetsplanen vilket 

hämmar utvecklingen av verksamheten. En del av målen i aktivitetsplanen är kopplade till samverkan 

mellan Region Örebro län och Ljusnarsbergs kommun. 

Tillsammans har vi planerat och möjliggjort hemgång för somatiskt och psykiskt utskrivningsklara från 

Region Örebro län inom snittet på 3 dagar som gäller i vårt län. Vi har alltså ingen som genererat ett 

betalningsansvar. Antal inskrivna i hemsjukvård är 130 personer som bor på särskilt boende och ca 

60 personer i ordinärt boende. 



Öppen kommun 
Målrubrik 
Det är lätt att kontakta oss och individen möts respektfullt med ett professionellt förhållningssätt 

Bakgrund/anledning till målet 
Personer som med anledning av sitt vård behov är inskrivna i hemsjukvården, närstående eller 

externa samarbetsparter skall ha lätt att komma i kontakt med tjänstgörande sjuksköterska i vår 

verksamhet. För att minska ev oro och underlätta samarbete. Samverkan internt och externt är en 

viktig del för att kunna tillhandahålla de sjukvårdsinsatser som krävs. En säker in och utskrivning på 

slutenvården samt god läkemedelsbehandling för äldre är exempel på gemensamma satsningar 

mellan region Örebro län och kommunen. 

Målvärde 
Alla som är inskrivna i hemsjukvården eller bor på våra särskilda boenden skall ha en 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska (fast vårdkontakt). 

Vi har fasta telefoner med möjlighet att lämna meddelande och bli uppringd, samt personliga e-post 

adresser 

Klagomål/synpunkter och avvikelser dokumenteras, utreds och åtgärdas 

Patientsäkerhetsberättelse skrivs lggr/år. 

1 förberedd läkemedelsgenomgång skall genomföras per rond tillfälle. 

Säker in och utskrivning följs kontinuerligt lg/månad med hjälp av regionens samverkansledare i 

Norr 

Beslutsstöd skall användas i de fall kommunens sjuksköterskor är involverade vid bedömningar inför 

vidare kontakt med läkare på Vårdcentral eller Akutmottagning. 

Resultat 
Vi har kontinuerligt uppdaterat hemsida och Regionens katalog i samverkansportalen med aktuella 

namn och telefonnummer. Det har inte alltid varit möjligt att komma i kontakt med en fast 

vårdkontakt, men tjänstgörande sjuksköterska har funnits tillgänglig dygnet runt. 

En allvarlig avvikelse har inrapporterats. En betydande mängd av narkotikaklassat preparat för 

injektion som tillhörde en specifik patient har försvunnit från läkemedelsförrådet på Treskillingen. 

Utredning är genomförd och händelsen polisanmäld. Ingen har kunnat utpekas som skyldig till 

händelsen. 

13 läkemedelsgenomgångar är gjorda under första halvåret 

Vi har kunnat ta emot och erbjuda insatser till samtliga som planerats ut från lasarettet inom avtalad 

tid. 

Analys 
En kvalitetsförsämring med brister i kontinuitet och tillgänglighet med fasta vårdkontakter har ej 

kunnat undvikas. Ett återkommande problem har varit att telefonsamtal ej har gått fram till 

mobilerna och avisering kommer ibland som meddelande långt senare. Detta kan innebära en risk för 

patientsäkerheten och är även mycket olyckligt eftersom vårt mål är att vara tillgängliga dygnet runt. 



Det finns behov av ett säkrare system för samtliga medicinförråd. Någon typ av kontrollerande 

system med loggning av vem som gått in i förrådet/skåpet. 

Läkemedelsgenomgångar kan vi inte påverka resultatet på annat sätt än att vi alltid ser till att ha 

förberedda läkemedelslistor med vid samtliga rondtillfällen. Det är i slutändan alltid rondande läkare 

som avgör om genomgången sker. 

Åtgärder 

Det har skett en kontinuerlig uppdatering av hemsida och samverkanskatalog. All personal har 

informerats om att samtliga problem med telefontrafiken skall anmälas till IT avdelningen för analys 

och åtgärd. Annonsering för att rekrytera nya sjuksköterskor har skett via Facebook och på 

platsbanken. 

Rutinen gällande kontroll av narkotikaklassade läkemedel är uppdaterad. 

Rutinen för läkemedelsgenomgångar är uppdaterad och samverkad både regionalt i 

samverkansgrupper och lokalt med Vårdcentralen. 

Utbildning i beslutsstöd har genomförts och en mätning av användandet planeras att skev 40. 

Lifecare rutinen håller på att uppdateras och hemtagningsteam har skapats med start 1/9. 



Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Insatser och ordinationer utförs med stor hänsyn till individens behov och önskemål 

Bakgrund/anledning till målet 

Alla skall erbjudas och så långt det är möjligt vara delaktiga för att kunna påverka sin vård och 

behandling 

Målvärde 

Alla som har kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser skall ha en aktuell vårdplan som man 

uppmanas och erbjuds möjlighet att vara delaktig i. 

Resultat 

Resultatet påvisas med hjälp av journalgranskning som utförs 2 ggr/år. Under första halvåret har 

ingen journalgranskning gjorts och därmed finns inget resultat att rapportera. 

Analys 

Journalgranskningen har med anledning av den rådande personalsituationen ej prioriterats och 

utförts under perioden 

Åtgärder 

Strävar efter att kunna tillsätta sjuksköterskor enligt bemanningspla n 



Kunskap & kompetens 
Målrubrik 

Informera om verksamheten. Utveckling av områden med spetskompetens 

Bakgrund/anledning till målet 

Sprida information och kunskap om vår verksamhet och vårt uppdrag. 

Målvärde 

Att i broschyr och på hemsidan ge en beskrivning av verksamheten och de insatser som kan utföras. 

När kan man bli erbjuden hemsjukvård och hur det går till. 

Utvecklad spetskompetens inom inkontinens, palliativ vård. 

Resultat 

Hemsidan har uppdaterats vid förändringar. En uppdatering av broschyren är gjord och finns för 

utskrift i vårt kvalitetsledningssystem. 

Analys 

Satsningen på att utveckla spetskompetens inom palliativ och inkontinensvård har ännu ej påbörjats. 
En följd av den sjuksköterskebrist som råder .. Det har heller inte gått att rekrytera någon 

länsgemensam inkontinenssamordnare som var planerat. 

Åtgärder 

Strävan efter att säkerställa kompetensen med att kunna tillsätta sjuksköterskor enligt 

bemanningsplan. 



Innovationer & entreprenörskap 
Målrubrik 

Individen skall erbjudas en bättre service genom att utveckla digitala tjänster. 

Bakgrund/anledning till målet 

Förkorta ledtider och vara kostnadseffektiva 

Målvärde 

Använda oss av mobil dokumentation i verksamheten 

Resultat 

Vi har ej prioriterat utvecklingen av digitala tjänster. 

Analys 

Utveckling är initialt tidskrävande och medför extra kostnader. Vi har inte kunnat prioritera detta 

pga sjuksköterskebristen även om det i förlängningen kommer att generera tidsvinster. De 

ekonomiska förutsättningarna har inte heller medgett satsningen under perioden. 

Åtgärder 

Strävan efter att kunna tillsätta sjuksköterskor enligt bemanningsplan. Ansöka till socialstyrelsen för 

att få del av de pengar som satsas på välfärdsteknik till kommunal äldreomsorg. 



Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor är anledningen till att verksamheten har ett litet plusresultat 
gällande arbetskraft. Dessvärre blir tota len ett minus pga inhyrd personal från bemanningsföretag. 
Sjukvårdsmaterial är avsevärt dyrare än budgeterat. Ersättningen från Region Örebro län blev högre 
än budgeterat men täcker inte hela kostnaden. 

Arsbudget 

Intäkter 
51119 Sjuksköterskor -ord boend -258,3 
51229 Sjuksköterskor -särsk bo 0,0 

SUMMA -258,3 

Kostnader 
Bet.ansvar 

51033 
ÄDEL+Psyk/ÄDEL 

150,0 

51041 Driftprojekt SOL o HSL 2,0 
51119 Sjuksköterskor -ord boend 3 726,7 
51120 Inköp sjukvårdsmaterial 86,7 
51122 lnkontinensmaterial 522,6 
51229 Sjuksköterskor -särsk bo 3 481,6 

SUMMA 7 969,6 
RESULTAT 7 711,3 

Framtid och förväntad utveckling 
ÖPPEN KOMMUN 

Arsprog 

-258,3 

0,0 
-258,3 

150,0 

2,0 
3 726,7 

86,7 

522,6 
3 876,1 
8 364,1 
8105,8 

Avv 
Utfall Budget årsbud 

mot period period årsprog 

0 -145 -129 
0 -85 0 
0 -230 -129 

0 0 75 

0 0 1 
0 1 821 1 864 

0 131 43 
0 187 261 

-395 2 019 1 741 
-395 4159 3 985 
-395 3 928 3 856 

Fortsätta att samverka internt och externt för att kunna tillhanda hålla de sjukvårdsinsatser 
som krävs. 

Arbeta vidare med det systematiska kvalitetsarbetet och verksamhetens processer via 
kvalitetsledningssystemet. Detta för att arbetet skall bedrivas likvärdigt oavsett vem som 
tillhandahåller insatsen till individen. 

Nya medarbetare rekryteras som tillsammans med de erfarna sjuksköterskorna möjliggör 
utveckling av vår verksamhet. Vi intern utbildar kontinuerligt alla sjuksköterskor att använda 
beslutsstöd vid bedömningar av förändrade allmäntillstånd och vårdbehov hos våra patienter. 

MÖTEN OCH UPPLEVELSER 

Fortsätta arbetet med att förbättra vårdplanema och genomförandet tillsammans med de 
individer som är inskrivna i hemsjukvården. 

Awmot 

periodbud 

16 

85 
101 

75 

1 

43 
-88 

74 
-279 

-174 
-73 



KUNSKAP OCH KOMPETENS 

Fortsätta att ta emot studenter i den omfattning som önskas. Jobba vidare med rekrytering så 
att vi på sikt kan utbilda handledare enligt de krav som ställs från universitet. 

INNOVATION /ENTREPRENÖRSKAP 

Föreläsningar länkas till oss så att fler har möjlighet att kunna delta. Flytt av 

läkemedelsförråd till Koppargården sjuksköterske expedition så att medicinhanteringen sker 

på ett säkrare sätt. Arbeta för att ett säkrare låssystem, med möjlighet till identifiering av 
den som öppnat låset. 

Dokumentation skall kunna ske med hjälp av appar i en läsplatta. 



Rehab 

480 Enhetschef Linda lngemarsson 

Rehabenheten består av flera verksamheter: 

Arbetsterapin som ger arbetsterapeutiska insatser till kommunens invånare. 

Dagrehabilitering och Dagverksamhet. 

Vaktmästeri till våra särskilda boenden och hjälpmedelsservice framför allt gällande kommunens 

omvårdnadshjälpmede/. 

Antal årsarbetare: 8,25 som är förde/ode på följande sätt: 3,25 arbetsterapeut, 1,0 undersköterska 

dagverksamhet, 2,0 rehab-undersköterskor som finansieras som projekt samt 1,0 hjälpmedelstekniker 

och 1,0 vaktmästare. 

Händelser under året 
Dagverksamheten och dagrehabiliteringen har från januari 2018 öppet fem dagar i veckan {tidigare 

fyra dagar). Utökningen har inneburit tydligare gränser mellan de olika inriktningarna då det tidigare 

fattades ett steg mellan dagrehabilitering och dagverksam het med social inriktning. Många av de 

som uppfyller sina mål och skrivs ut från dagrehabiliteringen försämras i sin förmåga när de varit 

hemma en tid och på den sociala inriktningen har det varit för lite träning för att upprätthålla 

personens aktivitetsförmåga. Nu har en inriktning med både träning och socialt innehåll skapats. 
Förändringen har även gett fler platser sammanlagt över veckan, personer som är inskrivna i 

verksamheten erbjudas fler perioder samt ha kortare uppehåll vilket också bidrar till att de inte 

hinner tappa sin upptränade aktivitetsförmåga under uppehållet. 

Utökningen av dagar på dagverksamheten har inneburit en högre arbetsbelastning på 

vaktmästare/hjälpmedelstekniker då dessa kör gästerna till och från dagverksamheten. 

Under uppehållen samt efter avslut på dagrehabiliteringen har flera personer även fått insats från 

rehab-undersköterska för att lättare kunna överföra träningen till hemmiljön. 

Januari 2018 började en ny arbetsterapeut i gruppen vilket har gett positiva effekter. Hon är 

nyutexaminerad och har bidragit med ny kunskap och energi till arbetsgruppen. I samband med 

nyanställningen så gjordes en omfördelning av områdena för arbetsterapeuterna för att få till en 

jämnare arbetsbörda. 

Under våren har fler korttidsplatser skapats inom äldreomsorgen vilket ger ett högre tryck på 

enhetens arbetsterapeut och rehab-undersköterskorna. För att få struktur på den nya avdelningen så 

har rehab-ronder införts, dessa sker en gång i veckan och deltar gör personal på korttidsavdelningen, 

arbetsterapeut, rehab-undersköterskor och sjukgymnast/fysioterapeut. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 

I Nyckeltal/verksamhetsmått I Halvår 20181 Helår 2017 I Helår 20161 Helår 2015 I 



Antal hembesök av arbetsterapeut 631 1069 1444 1375 

Antal polikliniska besök till arbetsterapeut 23 60 55 56 

Antal genomförda förebyggande hembesök 0 6 7 11 

Totalt antal besök på dagverksamheten 741 1295 1269 1205 

Antal gäster i rehabiliteringsgruppen 26 29 25 

Antal gäster i sociala gruppen 5 4 7 

Antal gäster i demensgruppen 11 8 7 

Antal utförda arbetsorder ang. 94 203 231 283 
omvå rd n adshjäl pmedel 

Antal insatser från rehab-undersköterska 679 1165 - -

Antal personer med insats från 39 41 - -
rehabundersköterska 

Under halvåret har arbetsterapeuternas höga arbetsbelastning kommit ner på en bra nivå. Vi har 

under perioden haft full bemanning och den nya arbetsterapeuten har bidragit med ny energi till 

gruppen. Arbetsgruppen signalerar också att rehab-undersköterskorna har lättat på 

arbetsbelastningen. Gruppen har ett gott samarbetet med Region Örebro läns 

sjukgymnaster/fysioterapeuter men vårdcentralen har haft svårt att rekrytera då samtliga 

sjukgymnaster/fysioterapeuter har valt att säga upp sig. Arbetsgruppen uttrycker oro för hur bristen 

på sjukgymnast/fysioterapeut kommer att påverka dem, framförallt rehab-undersköterskorna som 

till stor del arbetar på uppdrag från den aktuella yrkeskåren. 

Ökningen av gäster på dagverksamheten beror detta halvår på att verksamheten från och med 

januari i år har öppet fem dagar i veckan mot tidigare fyra dagar. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Ett mindre underskott i budgeten för omvårdnadshjälpmedel är att vänta då verksamheten under 

juni månad fick i uppdrag att köpa in sex stycken vårdsängar för Koppargården och Solgårdens 

räkning. 

Årsbudget Arsprog 
Avv 

Utfall Budget 
års bud 

mot 
period period årsprog 

Intäkter 
51117 Dagvård/arbetsterapi -2,0 -2,0 0 -419 -1 

51121 Inköp omvårdnadshjälpmede 0,0 0,0 0 -1 0 

51137 Matserv - Dagvård/Arb.ter -75,0 -75,0 0 -45 -38 

SUMMA -77,0 -77,0 0 -464 -39 

Kostnader 

51114 Hemtjänst 0,0 0,0 0 0 0 
51117 Dagvård/arbetsterapi 3 439,8 3 439,8 0 2 249 1 720 

51121 Inköp omvårdnadshjälpmede 71,4 71,4 0 13 36 

Avv mot 

period bud 

418 
1 
7 

426 

0 
-529 

23 



Ars budget Arsprog 
Avv 

Utfall Budget Avv mot årsbud 
mot 

period period periodbud årsprog 
51137 Matserv - Dagvård/Arb.ter 75,0 75,0 0 24 38 
51224 Treskillingen 0,0 0,0 0 1 0 
51241 Omvårdnads hjälpmedel 182,0 182,0 0 72 91 
51310 LSS Gruppb gemensamt 16,3 16,3 0 0 8 

SUMMA 3 784,5 3 784,5 0 2360 1 893 
RESULTAT 3 707,5 3 707,5 0 1 895 1 854 

lnvesteringsuppföljning 
Verksamheten har under perioden fått i uppdrag att köpa in vårdsängar till Koppargården {två 
stycken) och Solgården (fyra stycken), vilket gjordes i juni månad. 

Framtid och förväntad utveckling 

Öppen kommun 

Rehabenhetens personal har under halvåret varit involverade i utvecklingen av kommunens 

korttidsverksamhet utifrån snabbare hemtagningsprocess. En ny korttidsavdelning på Solgården har 

öppnat där rehab-personalen regelbundet vistas. Varje vecka genomförs rehab-rond för att 

säkerställa en patientsäker rehabiliteringsprocess för de enskilda som vistas på korttidsplats. 

Fortsätta uppdatera hemsidan minst två gånger per år. 

Möten och upplevelser 

Utveckla nya aktiviteter på dagverksamheten enligt gästernas önskemål och inspirera till att våga 

prova nya saker. Ge personalen möjlighet till nytänkande genom studiebesök i liknande 

verksamheter i länet. Fortsätta arbetet med att förbättra mål på dagrehabiliteringen så att 

patienterna når sina mål och känner högre grad av tillfredsställelse med vistelsen i vår verksamhet. 

Kunskap och kompetens 

Fortsätta att erbjuda förebyggande hembesöken för att ge våra medborgare rätt information samt 

öka samverkan med externa intressenter för att ge de enskilda individerna en helhetsbild. Uppdatera 

verksamheternas informationsbroschyrer vid behov. 

Innovation och entreprenörskap 

Fortsätta bevakningen inom områden välfärdsteknik för att prioritera införandet av produkter och 

teknik som gagnar medborgarna. 

Öppen kommun 
Målrubrik 

Den enskilde ska mötas av ett professionellt förhållningssätt med god kvalite och rätt servicenivå i 

våra verksamheter. Vi ska vara tillgängliga enheter för den enskilde. 

Bakgrund/anledning till målet 

Detta är vad de enskilda individerna bör kunna förvänta sig av vår verksamhet. 

14 
-1 
19 
8 

-467 
-41 



Målvärde 
1: Att ha 90 % nöjda gäster och patienter samt hålla en god kvalitet. 

• Att varje gäst på Dagrehab har en kontaktperson i vår verksamhet. 

• Att det finns en Rehabiliteringsplan eller genomförandeplan för Dagrehabilitering/ 

Dagverksamheten. 

• Alla kunder får information om möjligheten att lämna klagomål/synpunkter och att dessa 

hanteras/åtgärdas. 

2: Att vara en tillgänglig verksamhet. 

• Arbetsterapeuterna har telefontid varje vardag och telefonmeddelanden avlyssnas dagligen. 

• Telefonmeddelande som inkommer till hemtjänsten avlyssnas flera gånger dagligen. 

• Hemsidan uppdateras vid behov. 

• Mail sänds vidare till kollega vid semester och längre frånvaro. 

3: Delta i samverkan internt och externt. 

• Arbetsterapeuterna, rehab-undersköterskor och undersköterskorna deltar i teamträffar och 

vård planeringar. 

• Träffar mellan arbetsterapeuterna, rehab-undersköterskor och Region Örebro läns 

sjukgymnaster/fysioterapeuter sker regelbundet. 

• Samverkansträffar mellan arbetsterapeuterna i norra länsdelen sker regelbundet. 

• Samverkansträffar för hjälpmedelstekniker i länet sker några gånger per år. 

Resultat 

1: Alla gäster på dagrehabiliteringen har en kontaktperson och en individuell plan. Gästerna får även 

information om klagomål/synpunktshantering. 

2: Telefontiden fungerar bra och telefonmeddelanden avlyssnas dagligen. Arbetsterapeuternas mail 

sänds vidare vid semester och annan längre frånvaro. 

3: Intern samverkan sker på teamträffar, vårdplaneringar och rehab-ronder. Träff med 

sjukgymnasterna/fysioterapeuterna sker en gång per vecka. 

Analys 

En ökad samverkan med Region Örebro läns sjukgymnaster/fysioterapeuter skedde under 

föregående år som en mycket positiv effekt av införandet av rehab-undersköterskor. Detta 
påverkade även samarbetet mellan arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna/fysioterapeuterna 

positivt. En oro finns nu att bristen på sjukgymnast/fysioterapeut kommer att påverka arbetsgruppen 

och medborgarna negativt. 

Åtgärder 
Vi fortsätter arbetet med att samverka interna och externt och verkar för att en god struktur finns för 

samverkan med framtida fysioterapeuter. 



Möten & upplevelser 
Målrubrik 

Våra gäster i dagverksam het och dagrehabilitering ska ges möjlighet till planerade meningsfulla 

aktiviteter. 

Bakgrund/anledning till målet 

Ge en stimulerande och aktiverande dag hos oss. 

Målvärde 

• Öka välbefinnandet hos våra gäster. 

Resultat 

För att bättre möta behoven hos våra gäster i dagverksamheten så har en ny inriktning skapats och 

de redan befintliga grupperna har då kunnat renodlas. Den nya inriktningen har skapats för att möta 

behovet av upprätthållande träning efter exempelvis en period på dagrehabilitering. Dessa patienter 
har tidigare antingen gått kvar i träningsgrupp och därmed tagit upp en plats för någon som har 

större behov av att komma. Eller så har de gått i social grupp och då inte riktigt fått den träning de 

har behov av. Många har svårt att på egen hand upprätthålla sin upptränade förmåga efter en period 

i träningsgrupp och genom att de istället får komma en gång i veckan förebyggs detta problem. 

Analys 

Genom att kombinera fysiskt träning och social samvaro behåller våra gäster sin aktivitetsförmåga 

och sitt psykiska välbefinnande. Verksamheten fortsätter att utvecklats och gästerna når bättre 

träningsresultat samt har med hjälp av rehabundersköterskor även fått lättare att överföra träningen 

på dagrehabilitering till egen träning i hemmet. 

Åtgärder 

Fortsätta ge personalen möjlighet till kunskapspåfyllnad så att kompetensen tas tillvara och att de 
kan fortsätta att hitta inspiration och motivation till ytterligare förbättringar. 



Kunskap & kompetens 
Målrubrik 

Öka kundens möjlighet att bo kvar i egna hemmet och bibehålla eller förbättra sina förmågor. 

Bakgrund/anledning till målet 

Att våra kunder förblir så friska och självständiga som möjligt med ökat välbefinnande. Att våra 
kunder är informerade och därmed ges möjlighet att göra kloka val. 

Målvärde 

• Erbjuda arbetsterapeutisk rehabilitering inom en månad från remissdatum. 

• Erbjuda förebyggande hembesök till kommuninvånare som fyllt 80 år och ej har 

hemtjänstinsatser. 

• Erbjuda en plats på dagrehabiliteringen/dagverksam het inom sex veckor från remissdatum. 

Resultat 

Två aktuella informationsbroschyrer finns. Majoriteten av arbetsterapeuternas patienter har fått en 

bedömning inom en vecka och de har även har fått åtgärder inom en månad och de fall det har tagit 

längre tid så har det varit i samförstånd med kund. Arbetsterapeuternas kompetens efterfrågas allt 

mer och ökningen består framför allt i konsultliknaden ärenden. 

Analys 

Den förutspådda ökningen av äldre och framtidens äldre börjar märkas och de enskilda ställer högre 

krav på våra insatser. En ökning av mer komplicerade ärenden har skapat ett behov i 

arbetsgrupperna av tydligare riktlinjer och rutiner. Även ärenden av konsultationskaraktär har ökat 

då fler medborgare efterfrågar råd och information i högre utsträckning än tidigare. För att även 

fortsättningsvis nå våra mål att öka den enskildes möjlighet att bo kvar i det egna hemmet och 

bibehålla eller förbättra sina förmågor behöver riktlinjer och rutiner utvecklas för att ge 
arbetsgrupperna de stöd de behöver. 

Åtgärder 

Följa med i vår målgrupps utveckling och utveckla anpassade riktlinjer och rutiner. 



Innovationer & entreprenörskap 
Målrubrik 

Kunden och medarbetarena ska få verktyg att hantera vardagen och arbetsdagen med hjälp av 

välfärdsteknik. 

Bakgrund/anledning till målet 

För att klara av att möta behovet hos framtidens äldre och den ökning av gruppen som förutspås 

behöver vi hitta nya hjälpmedel och arbetssätt. 

Målvärde 

• Införa mobil dokumentation. 

• Vaktmästarsamverkan med övriga enheter för att ge minskade kostnader för transporter och 

vikarier. 

• Förbättra arbetsmiljön kring hjälpmedelshanteringen, bland annat med tekniska lösningar. 

Resultat 

Vaktmästarsamverkan sker men blivit svårare då vaktmästarresurser har minskat, även samverkan 
med Riksbyggen sker. påbörjades men efter en uppsägning så har möjligheten till samarbete 

minskat. 

Analys 

Välfärdsteknologi är ett område som bevakas och det finns planer på att bland annat införa mobila 

lösningar för journalföring/signering. Vaktmästarsamverkan bör stöttas för att ge gruppen 

möjligheter att fortsätta sin samverkan som är ännu viktigare nu när gruppen är mindre än tidigare. 

Det är svårare för vaktmästarna att hinna sina uppdrag då de har fått utökade körningar till 

dagverksamheten. 

Åtgärder 
Omvärldsbevaka kring vilka ytterligare tekniska lösningar som kan vara lämpliga för verksamheten. 

Ge utrymme för vaktmästare och hjälpmedelstekniker att delta på utbildningar och 

samverkansträffar. 
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Chef AMI 

490 

Arbetsmarknads- och integrationsenhet 

Ansvar 490 har bedrivit ungdomsverksamhet, Servicegrupp, Byggteam, skötsel av idrottsplatserna -
Tal/heden, Olavsval/en och Bergslagsval/en, Syateljen, Transportgruppen samt Kopparberg.IT. Inom 
dessa verksamheter har det enligt budgetfunnits 3,0 åa handledare och 7,5 åa parkarbetare med 
placeringar i Servicegruppen, samt på idrottsplatserna. Utöver detta har verksamheterna 23 
visstidsanställda medarbetare varav 14 inom insatsen Extratjänst, ett antal personer placerade på 
praktik genom socialtjänsten, samt ett flertal på arbetsträning och på praktik via både socialtjänst 

och Arbetsförmedlingen. 

Händelser under året 

I februari blev den lokala överenskommelsen med AF om nyanländas etablering klar. Den innehåller 

inledningsvis en kartläggning av 111 nyanlända som studerade inom Kopparhyttans vuxenutbildning 

vid årsskiftet 2017/2018. Kartläggningen gav en god bild över de enskilda individernas 

utbildningsnivå, yrkeserfarenhet och framtidsmål. Detta tillsammans med den analys som gjordes av 

arbetsmarknadens behov pekade framförallt på att tre inriktningar. Utifrån dessa har det skapats så 

kallade "jobbspår''. De lokala jobbspåren är: förberedande omsorgsassistentutbildning, förberedande 

barn- och fritidsutbildning, samt eget företagande/socialt företagande. Spåret "Förberedande barn

och fritidsutbildning" har startat under våren och har förutom SFI innehållit praktik inom förskolan, 

samt yrkesinriktad svenska. 

Placeringar inom AMI har gjorts via AF, socialtjänst och det kommunala aktivitetsansvaret. 

Ungdomsverksamheten har inte haft lika många ungdomar placerade som under de senaste åren 

eftersom vi inte kunnat teckna avtal med AF inom Jobb- och utvecklingsgarantin för unga. De 

ungdomar som tagits emot har stått långt från arbetsmarknaden och har haft arbetsträningsplatser. 

De ungdomar vi tog emot tidigare stod i stort mycket närmare arbetsmarknaden och ett flertal kunde 

efter en kort tid i verksamheten erhålla arbete eller påbörja studier. 

För AMI har Extratjänster framförallt varit ett redskap i arbetet med att minska kostnaderna för 

försörjningsstöd. Med etableringsprogrammet som infördes fr.o.m. i år minskar ersättningen till 

nyanlända, vilket innebär att utfyllnadsbidragen i form av försörjningsstöd succesivt kommer att öka 

när allt fler omfattas av etableringsprogrammet (nyanlända som innan den 1 januari 2018 tillhörde 

de tidigare etableringsinsatserna är kvar inom dessa insatser under sin resterande etableringsperiod.) 

Kortare perioder med arbetsträning förekommer i vissa fall inför en anställning, men då risk finns för 

att personen ska bli beroende av försörjningsstöd påskyndas beslut om bidrag och anställning. I 

början av detta år bestämdes dock att långtidsarbetslösa skulle prioriteras inom insatsen. Flertalet av 

de långtidsarbetslösa har nu kommit i arbete med Extratjänst och det har under juni månad åter varit 

möjligt att anställa nyanlända. Möjlighet till förlängningar av tidigare tagna beslut har inte påverkats 

av prioriteringen. Kommunen hade vid årsskiftet 2017 /2018 anställt 27 personer med Extratjänst. Per 

den 30 juni 2018 är anställda inom insatsen 40 till antalet. 

0\ 



I slutet av februari tog AMI över mattransporterna till äldreomsorg, barnomsorg och skola från 

Samhall. Det har fungerat över förväntan och de som sköter transporterna har fått beröm för sitt 

goda bemötande och punktlighet från flera verksamheter. AMI kan nu interndebitera kostenheten 
för uppkomna kostnader, vilket innebär att den del som IFO skjuter till när det gäller finansiering av 

vissa personalkostnader har sjunkit. 

I mitten av maj månad påbörjade Servicegruppen sommarsäsongens arbete. Närmare 80 ansökte om 

att få sina gräsmattor klippta och samtliga förutom en sökande, vilken inte uppfyllde ålderskriteriet 

erhöll tjänsten. Väderförhållandena påverkade växtligheten på vissa tomter. 

ESF-projektet All in startades upp med en kick-off den till 8-9 februari och uppstarten med deltagare 

påbörjades i mars med kartläggningssamtal som följdes av att vissa handlingsplaner upprättades. Det 

var dock svårt att finna lokal till projektet vilket innebar att start av aktiviteter drog ut på tiden. Den 

aktivitetsledare som hade huvudansvaret övergick i april till andra arbetsuppgifter inom kommunen 

och eftersom det dröjde en tid innan det fanns någon som kunde ersätta aktivitets ledaren, uppstod 

ytterligare en fördröjning gällande upprättande av ytterligare handlingsplaner, samt aktiviteter som 

var kopplade till dessa. 

En av de nio kommuner som var med vid ansökan om projektet är inte längre med. Den största 

anledningen till att vår kommun gick med i projektet var den oro som fanns för att ett flertal 

nyanlända skulle komma bli beroende av försörjningsstöd. Regelverk inom både AF och ESF gjorde 

dock att projektet endast kan vända sig till personer som inte är i program hos arbetsförmedlingen 

och som endast har försörjningsstöd som inkomstkälla. De personer som avslutade sin etableringstid 

och som blev beroende av försörjningsstöd som utfyllnad kunde därmed inte ingå i målgruppen. En 

annan anledning till att färre nyanlända än förväntat inte längre befann sig inom målgruppen var det 

arbete som gjordes inom ramen för Extratjänst. Socialtjänsten kunde inledningsvis finna 17 personer 

bland sina klienter som uppfyllde kriterierna för att kunna skrivas in i All in och endast två av dessa 

var nyanlända. Gruppstorleken gällande deltagare som till en början skulle omfatta 12 personer för 

att full medfinansiering skulle finnas. På grund av att en kommun drog sig ur projektet höjdes antal 

deltagare till att vara 15. Vid juni månads utgång var 13 personer inskrivna i projektet. 

Projekt Norrsken förlängdes till att fortlöpa under hela 2018. 

Det jämlikhetsarbete som inleddes under 2017 har fortsatt även in på detta år och närmare 719 000 

kronor i sökta §37-medel har beviljats till en fortsättning av detta arbete. I stora drag handlar det om 

att asylsökande och nyanlända ska erbjudas samhällsorientering med extra fokus på jämlikhet. Detta 

sker enligt det i kommunen vidareutvecklade undervisningsmaterialet "Om Sverige". Materialet 

genomsyras av frågeställningar runt jämlikhet och har kompletterats med ett flertal metodövningar. 

För ytterligare information om integrationsavdelningens arbete; se handlingsplan för integration. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

INTÄKTER 

60114 Etablering - Kommande intäkt på 250 000 kronor gällande Projekt Norrsken, samt§ 37-medel, 

718 745 kronor till en fortsättning på Fokus Jämställdhet. 

61010 Arbetsledning - Eftersläpning av förväntade intäkter för lönekostnader, datakostnader etc. 

som ska betalas av ESF-projektet All in, 7745. 



Bidrag från Arbetsförmedlingen för framförallt arbetsträningsplatser kommer troligtvis inte generera 

mer än 1/3 av det som är budgeterat. Efterfrågan av arbetsträningsplatser är inte stort. 

Verksamheten kan beviljas bidrag för arbetsträning för de som finns i målgruppen för Extratjänster, 

men p.g.a. att många av de som kan beviljas insatsen riskerar bli beroende av försörjningsstöd har 

anställning snarast skett, utan en inledande period med arbetsträning. 

61012 Övriga Arbetsmarknadsåtgärder- Ingen budgeterad verksamhet. Uppkomna kostnader är 

beroende av intäkter. Interna överföringar gällande anställningskostnader för personer som tidigare 

erhållit försörjningsstöd, kostnader för matleveranser, samt för tjänster som utförts åt SBB, 

fastighetsavdelningen m.fl. verksamheter. 

61013 Servicegrupp - Det är vanligt att personer skiftar arbetsplats mellan Övriga 

arbetsmarknadsåtgärder 61012 och Servicegrupp. Eftersom detta sker kant.ex. som i det här fallet, 

lönebidrag eller bidrag för Extratjänst ha inkommit till Servicegruppen istället för till Övriga 

a rbetsmarknadsåtgä rder. 

613 10 Feriearbetande ungdom - Extra medel från AF för utökning av antal platser. 

KOSTNADER 

61012 övriga Arbetsmarknadsåtgärder- Ingen budgeterad verksamhet. Uppkomna kostnader är 

beroende av intäkter. 

61310 Feriearbetande ungdom - Trots extra medel från AF kommer verksamhetens budget inte 

räcka till. Orsaken är det stora antal utrikesfödda ungdomar som tillkommit under senare år. 

61010 Arbetsledning, projekt 7749 - Intäkter från ESF gällande projektet All in inkommer efter att 

utbetalning av projektmedel sker enligt inskickade arbetstidsrapporter (fr.o.m. mars). Medel i form 

av stimulansmedel från staten för vårt arbete med Extratjänster ser ut att kunna bidra till att 

verksamheten och ansvaret kommer i ekonomisk balans 2018. 

61012 Övriga arbetsmarknadsåtgärder - Verksamhet utan budget som är tänkt att finansieras av 

medel från AF i form av ersättning för arbetsträningsplatser, samt genom intern omföring av medel 

från IFO (växla kostnader för försörjningsstöd till arbete med lönebidrag). 

Justeringar mellan verksamheter gällande intäkter och kostnader kan behöva göras, men det finns 

för tillfället inte någon oro för underskott inom verksamhet 490 år 2018. 

Årsbudget Arsprog 
Avv 

Utfall Budget års bud Awmot 

mot 
period period period bud årsprog 

Intäkter 
60114 Etablering -1 049,5 -2 018,0 969 -475 -525 -50 

61010 Arbetsledning -453,0 -530,0 77 -81 -227 -146 

61012 övriga arbetsmarknadsåtgä 0,0 -4 550,0 4 550 -1 984 0 1 984 

61013 Servicegrupp -1 405,3 -3 350,0 1 945 -1 546 -703 843 
SUMMA -2 907,8 -10 448,0 7 540 -4 085 -1 454 2 631 



Årsbudget Arsprog 
Avv 

Utfall Budget Avv mot årsbud 
mot 

period period period bud årsprog 
Kostnader 

47282 Skolledning vuxenutb 0,0 0,0 0 0 0 
60114 Etablering 1 049,5 1 854,0 -805 590 525 
61010 Arbetsledning 2 707,8 3 094,0 -386 1 486 1 355 
61012 övriga arbetsmarknadsåtgä 0,0 4 925,9 -4 926 2492 0 
61013 Servicegrupp 2 882,0 4 270,6 -1 389 2 165 1 441 
61310 Feriearbete skolungdom 285,0 320,0 -35 0 143 

SUMMA 6 924,3 14 464,5 -7 540 6 733 3 463 
RESULTAT 4 016,5 4 016,5 0 2 648 2 009 

Framtid och förväntad utveckling 

AMI och IFO fortsätter att utveckla samarbetet gällande insatser för de individer som uppbär 

försörjningsstöd, vilket bl.a. är avgörande för hur väl kommunen ska lyckas i arbetet med att 

motverka arbetslöshet, utanförskap, psykisk ohälsa, draganvändning m.m. Det finns en mängd olika 

skäl till att personer hamnar i ett bidragsberoende och det finns behov av mer individanpassade 

insatser. Det fungerar inte med placering av personer med liknande problematik, t.ex. ett 
drogberoende, på samma arbetsplats. 

De så kallade "Jobbspåren" kommer ge förutsättningar till att fler nyanlända kommer i arbete. Ett 

fjärde spår kan komma att inrättas om vuxenutbildningen, tillsammans med AF och något/några 

företag inom den lokala tillverkningsindustrin gemensamt kan sätta samman en utbildning. 

I höst ska det planeras för en barn- och fritidsutbildning och då ska även de två övriga jobbspåren 

startas upp. 

AMI fortsätter arbetet med att ta fram underlag till en plan för hur de med Extratjänst ska trygga sin 

försörjning efter det att pågående insatser upphör. Samverkan med AF är mycket viktig och det finns 

givetvis ett intresse även från deras sida att personer med Extratjänst går vidare mot studier eller 

arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. 

All in kan fr.o.m. hösten inleda ett mer intensivt arbete som gör att deltagarna närmar sig egen 

försörjning. Dålig självkänsla och självförtroende är genomgående hos nuvarande deltagare och det 

saknas i flertalet fall tro på en bättre framtid. Vi har tidigare "solskenshistorier" om förändringar som 

mycket påtagligt påverkat individers liv i positiv riktning och de visar att det är möjligt att skapa hopp 
som kan leda till stora stegförflyttningar! 

Kent liljendahl, enhetschef AMI 
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Arbetsmarknad 
Box: Kunskap & kompetens Ansvar490 

- - -_ , .. ,. -

•· '!Aktivitetsl>anken" · 

Delmål 

"Aktivitetsbanken" ska bidra till att 
alla deltagare erhåller arbete på den 
öppna arbetsmarknaden inom en 6-
månadsperiod, eller inom samma 
tidsperiod ha inlett studier som ska ge 
förutsättningar till att erhålla arbete. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Att tillsammans med vuxenutbildningen, 
AF, ABF och det lokala näringslivet skapa 
"Aktivitetsbanken", vilken ska innehålla 
olika utbildningar, samt andra insatser som 
ökar förutsättningen för nyanlända, 
långtidsarbetslösa och ungdomar att ta sig 
ut på den öppna arbetsmarknaden. 

Deltagarnas tidigare kompetenser, erfarenheter, behov och förutsättningar måste 
inledningsvis kartläggas och analyseras. Sedan måste var och en av de olika 
aktörerna se över vad de kan erbjuda för att möta deltagarnas behov. 
Sammanställningen av utbildningar och andra aktiviteter utgör grunden till 
"Aktivitetsbanken". 

För planering och diskussioner, kommer vi först och främst använda oss av de 
nätverk som redan finns, d.v.s. styrgruppsträffar och arbetsgruppsträffar inom den 
lokala överenskommelsen med AF, samt Arbetsmarknadsrådets träffar. Det finns 
dock behov av en utökning av lokal samverkan som inom bl.a. ramen för All in och 
Perfect Match (ABF), samt träffar med vuxenutbildningens rektor, studie- och 
yrkesvägledare och ansvarig för det kommunala aktivitetsansvaret. Vi kommer även 
att se över möjligheterna till samverkan med andra kommuner inom KNÖL. 

Ett gott samarbete mellan AMI, IFO, vuxenutbildningen, AF, ABF och det lokala 
näringslivet är en grundläggande förutsättning för ett lyckat resultat. 

Uppföljning och utvärdering 

Kartläggningar har gjorts inom överenskommelsen gällande nyanlända, inom All in och med 
ungdomar i ungdomsverksamheten, men det saknas fortfarande många. 
Omorganisation hos AF och vuxenutbildningens prioriteringar ledde tyvärr till att vi inte fick den start 
som önskades. En omstart för det gemensamma arbetet som ska göras inom överenskommelsen 
med AF kommer att ske den 13 september och det kommer från och med hösten troligtvis finnas 
större möjligheter till samverkan med vuxenutbildningen. 
Att Aktivitetsbanken ska bidra till att alla deltagare ska erhålla arbete på den öppna 
arbetsmarknaden inom 6 månader är i vanliga fall ett mycket ett högt ställt mål och med befintliga 
resurser kan vi tyvärr inte räkna med att ens komma i närheten av vårt mål inom de närmaste åren. 
Ett mer realistiskt och omformulerat mål måste diskuteras med berörda parter i höst. 



Box: Öppen kommun Ansvar490 

· Fritidsl:>~n.ken fritidsbanken.se 

Delmål Aktivitet 
Starta upp en lokal Fritidsbank inför 
våren/sommaren 2018, vilken alla 
boende i Ljusnarsbergs kommun kan 
få tillgång till. 

Utlåning av sport- och fritidsutrustning 
samt annat som kan främja en aktiv fritid. 

Aktivitetsplan 

1. Få tillgång till en tillräckligt stor och ändamålsenlig lokal. 
2. Finna lämplig personal till verksamheten. 
3. Kontakt med ÖLIF ang. medlemskap, villkor och råd. 
4. Införskaffning av inventarier samt iordningställande av lokal. 
5. Bygga bod för insamling av utrustning (ska stå vid Skärets 

åte rvi n ni ngsce ntra I). 
6. Insamling av utrustning. Kontakt med Samhällsbyggnad Bergslagen ang. 

"Återvinningsladan" (Skäret) samt med allmänheten. 
7. Göra upp med Servicegruppen och Syateljen ang. reparation och underhåll 

av utrustning. 
8. Öppettider m.m. 

Uppföljning och utvärdering 

Det finns en vilja inom AMI till att komma igång med Fritidsbanken inför 

vintersäsongen, men det saknas fortfarande lämplig lokal. Personal finns och ÖLIF står 

fortfarande bakom en uppstart. 



Integration 

Box: Öppen kommun Ansvar490 

·. l"'kh.14ering av asylsö~andeoch nyanlända . 

Delmål 

Möjliggöra för en öppen dialog 
gällande olikheter och fördomar, samt 
motverka diskriminering. Verka för att 
förbättra attityden kring integration 
och mångfald. 

Aktivitetsplan 

Se handlingsplanen för integration 

Uppföljning och utvärdering 

Insatserna har ännu inte kommit igång. 

Aktivitet 

lnformationssatsning där kommunen lyfter 
fram lokala goda exempel när det gäller 
inkludering och mångfald från kommunens 
olika verksamheter, föreningsliv och 
näringsliv. 



Box: Kunskap & kompetens Ansvar490 

Språkir:isatse,r för asylsö,kande och ny~nlända 

Delmål 

Medverka till att alla nyanlända ges möjlighet 
att införskaffa sig goda kunskaper i det svenska 
språket, samt informera om värdet av 
språkkunskaper. 
Bidra till att öka förutsättningarna för 
nyanländas utbildningsbehov. 

Aktivitetsplan 

Se handlingsplanen för integration 

Uppföljning och utvärdering 

Aktivitet 

Samordna och förmedla språkpraktikplatser 
genom " En väg in". 
Samverka med civila samhället när det gäller 
aktiviteter som främjar språkinlärning. 
Samverka med grundskolan för att stödja insatser 
som främjar integration och inlärning, såsom 
fadderverksamhet och läxhjälp. 

Ett antal språkpraktikplatser har förmedlats. Vissa föreningar har varit delaktiga avseende integration 
samt språkinsatser. 
Samverkan med grundskolan har inte kommit till stånd under vårterminen. 
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Bildningschef 

510 

Under verksamhetsområdet återfinns bl.a följande verksamheter: 
Kulturverksamhet, bibliotek, fritidsgård, sko/skjutsar, elevassistenter, sko/ledning, vaktmästare 

m.m. 

Antal årsarbetare i budget: 13,85 
Sko/ledning 3, 00 

IT-pedagog: 

Assistenter/resurslärare: 

Sko/skjutsverksamhet: 

Bibliotek inkl. skolbibliotek: 

Fritidsledare/fritidsassistent: 

Vaktmästare 

Händelser under tiden januari - juni 2018 

0,50 

3,75 (5 tjänstera 75 %} 
1,10 

2,50 

0,65 

2,00 

• ESF-finansierade projektet #jagmed har fortsatt och antalet hemmasittare har minskat under året och 

under vårterminen fanns inga hemmasittare på heltid. 

• Invigning av nya förskolan Skogsgläntan i Kopparberg var i januari. Det är kö till förskolan Åstugan i 

Ställdalen. 

• En minskning av utlånad media har skett under 2018. Minskningen har skett på huvudbiblioteket 

men under juni och juli har en viss ökning skett. Skolbiblioteket har utlåningen ökat med den dubbla. 

lånevolymen. 

• Arbetet med att höja måluppfyllelsen inom kommunens grundskola när det gäller kunskapsmålen har 

fortsatt. Mycket arbete har lagts på att utveckla kommunens system för kvalitetsuppföljning. En 

rutinpärm har arbetats fram tillsammans med personalen och den implementeras under våren 2018. 

Ett projekt på 5 400 tkr samt ett tilläggsprojekt på 740 tkr har beviljats från Skolverket att användas för 

"Nyanländas lärande". Projektet syftar till höjd kompetens bland personalen. 

• Flera statsbidrag har beviljats från Skolverket. 

• Fritidsgården har ett varierat antal besökare. Målet är att få fler flickor att besöka verksamheten. 

• Antal elevassister är fortfarande fler än vad som finns budgeterat. 



Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Verksamhet 31522. Intäkter bokade på verksamheten kostnader tagna under projekt Norrsken. 

Ytterligare intäkter är bidrag från Skolverket, "Sommarlovsaktiviteter" och från Kulturrådet, 

"Skapande skola". 

Verksamhet 44088 Betydligt fler anställda än budget, viss återhämtning sker under ht-18 

Köpta platser Delvis periodiseringsfel. Kostnader för platser ht-17 tagna i år. 

Köpta platser sär Tillkommande plats 

Årsbudget Arsprog 
Avv 

Utfall Budget Avv mot årsbud 
mot 

period period period bud årsprog 

Intäkter 
31522 Kulturverksamhet barn 0,0 0,0 0 -707 0 707 

32010 Biblioteksverksamhet 0,0 -250,0 250 -829 0 829 

32020 Mediakostnad -5,0 -5,0 0 -3 -3 1 

37110 Fritidsgård- Ljusnarsskol 0,0 0,0 0 -273 0 273 

40791 Köp förskolpl -annan kom -100,0 -100,0 0 5 -50 -55 

40792 Köp förskolpl -priv regi -76,6 -76,6 0 -42 -38 4 

42591 Köp fritidsh -annan kom 0,0 0,0 0 17 0 -17 

42592 Köp fritidsh -priv regi -34,4 -34,4 0 -23 -17 6 

43592 Köp färsk.kis -priv regi -33, 1 -33, 1 0 -11 -17 -5 

44041 Skolmåltider 0,0 0,0 0 -3 0 3 

44051 Skolskjutsar grundskola -166,3 -166,3 0 6 -83 -89 

44082 Skolledning 0,0 -250,0 250 -289 0 289 

44085 Komp. utv+försk. kl+fritids 0,0 0,0 0 -113 0 113 

44088 Elevassistenter gr.skola 0,0 0,0 0 -122 0 122 

44091 Köp skolpl -annan kom -636,0 -636,0 0 -206 -318 -112 

44092 Köp skolpl - fristå skola -159, 1 -159,1 0 -102 -80 22 

45091 Köp skolpl Gy -annan kom -2 403,0 -2 403,0 0 -14 -1 201 -1 187 

45092 Köp skolpl Gy -frist skol -144,4 -144,4 0 -117 -72 45 

45392 Köp skolpl Gy.sär-frist s -9,9 -9,9 0 0 -5 -5 

47282 Skolledning vuxenutb -780,5 -780,5 0 -390 -390 0 

47392 Köp Gy-vux.utb -frist skl 0 ,0 0,0 0 -6 0 6 

SUMMA -4 548,3 -5 048,3 500 -3 222 -2 274 948 

Kostnader 
01511 Gem adm bildn.förv 0,0 0,0 0 1 0 -1 

03520 Pedagogisk vht , IT 300,5 300,5 0 303 150 -153 

22510 Konsumentrådgivning 12,0 12,0 0 0 6 6 

31010 Stöd t studieorganisation 156,6 156,6 0 130 78 -52 

31521 Kulturverksamhet vuxen 20,0 20,0 0 0 10 10 

31522 Kulturverksamhet barn 31,8 31,8 0 191 16 -175 

31523 Valborg,midsom, nationald 36,8 36,8 0 29 19 -11 

31591 Ersättning STIM 1,5 1,5 0 0 1 1 

32010 Biblioteksverksamhet 1 292,5 1 542,5 -250 730 647 -83 

~o 



Årsbudget Arsprog Avv Utfall Budget Avv mot årsbud 
mot period period period bud årsprog 

32020 Mediakostnad 320,9 320,9 0 104 161 56 
32030 Fast. kostn bibliotek 227,7 227,7 0 123 114 -10 

34010 Idrotts- o fritidsanläggn 0,0 0,0 0 0 0 0 
37110 Fritidsgård- Ljusnarsskol 375,4 475,4 -100 540 188 -352 
40751 Gem adm förskola 801,9 801,9 0 453 401 -52 

40791 Köp förskolpl -annan kom 372,0 932,0 -560 561 186 -375 

40792 Köp förskolpl -priv regi 1 277,4 1 277,4 0 698 639 -59 
42591 Köp fritidsh -annan kom 154,0 236,0 -82 83 77 -6 

42592 Köp fritidsh -priv regi 572,7 572,7 0 382 286 -96 

43591 Köp försk.kls -annan kom 100,0 100,0 0 10 50 40 

43592 Köp försk.kls -priv regi 552,4 552,4 0 187 276 90 

44016 Specialpedagog insatser 0,0 0,0 0 3 0 -3 

44017 övriga stödanordningar 0,0 0,0 0 2 0 -2 

44023 Läromedel + förbr.mtrl 235,3 235,3 0 173 118 -55 

44051 Skolskjutsar grundskola 2 740,7 2 740,7 0 1 367 1 371 4 

44061 Skolhälsovård 0,0 0,0 0 1 0 -1 

44071 Skolfastigheter 13,6 13,6 0 7 7 0 
44072 Vaktm / fastigh.skötsel 926,0 1 126,0 -200 611 463 -148 

44075 Inventarier 434,9 434,9 0 218 217 -1 

44081 Administration 64,5 94,5 -30 88 33 -55 

44082 Skolledning 894,6 894,6 0 540 447 -93 

44085 Komp. utv+försk. kl+fritids 148,0 148,0 0 14 74 60 

44088 Elevassistenter gr.skola 2 001,4 4 501,0 -2 500 3164 1 001 -2 164 

44091 Köp skolpl -annan kom 2 334,0 2 334,0 0 1 140 1 167 27 

44092 Köp skolpl - fristå skola 2 651,9 3 401,9 -750 1 877 1 326 -551 

44351 Skolskjutsar särskola 479,0 479,0 0 239 239 0 

44391 Köp skolpl sär -annan kom 888,3 1 368,3 -480 717 444 -273 

45051 Gymnasieresor 850,0 850,0 0 693 424 -268 

45052 lnackorderingstillägg 270,0 270,0 0 86 135 49 

45091 Köp skolpl Gy -annan kom 16 175,9 16 175,9 0 6 883 8 088 1 205 

45092 Köp skolpl Gy -frist skol 2 406, 1 3 106, 1 -700 1 995 1 203 -791 

45093 Köp skolpl Gy -staten 0,0 0,0 0 25 0 -25 

45391 Köp skolpl Gy.sär -anan k 1 887,3 1 887,3 0 1 001 944 -57 

45392 Köp skolpl Gy.sär-frist s 165,0 165,0 0 0 83 83 

45394 Verksamhet-text saknas 0,0 500,0 -500 295 0 -295 

47282 Skolledning vuxenutb 783,5 783,5 0 416 392 -24 

56821 Droginformation- ungdom 4,8 4,8 0 0 2 2 

SUMMA 42 960,9 49112,5 -6152 26 078 21 482 -4 597 
RESULTAT 38 412,6 44 064,2 -5 652 22 856 19 208 -3 649 

1-l 



lnvesteringsuppföljning 
Det har inkommit ytterligare utgifter för färdigställandet av förskolan Skogsgläntan, 186 tkr. Budget 
saknas. Återsökning från Migrationsverket för iordningställandet av förskolan kommer ske under 

hösten. 

I övrigt är inga utgifter redovisade hittills i år. 

Projekt Redovisning Årsbudget Återstår av 
årsbudget 

jan-jun 2018 
3511 IT-utrustn, läspl, skolan 22 200 178 

3516 Förskola Fasegatan (Getpo 186 0 -186 

Totaler 208 945 -8 

Framtid och förväntad utveckling 
Det övergripande målet inför läsåret 2018-2019 är ökad måluppfyllelse i grundskolan. Samarbete 
med högskolan dalarna ska påbörjas Projektmedel för nyanländas lärande kommer att stödja målet 

med ökad måluppfyllelse. 

Integrationen av asyl och nyanlända elever ska fortsätta och antalet elever i internationella klassen 

har minskat då de flesta eleverna har en klassplacering. En fortsatt minskning av asylsökande barn 

och elever förväntas samtidigt som antalet nyanlända med uppehållstillstånd är osäkert. 

Kulturskolan ska bli mer integrerad i skolans arbete. 

Att fritidsgårdens verksamhet utvecklas så att fler barn och unga besöker den. Under hösten har 

verksamheten beviljats ett bidrag med 67 000 kr från Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor. Bidraget kommer möjliggöra ett utökat öppethållande under hösten. 

Att biblioteket får fler låntagare och utlånade böcker/media ökar. 



Öppen kommun 
Målrubrik 

Biblioteket ska erbjuda en god service till alla boende i kommunen 

Bakgrund/anledning till målet 

De tjänster som erbjuds av biblioteket ska uppfattas som attraktiva av de som utnyttjar biblioteket. 

Målvärde 

100% 

Resultat 

Målet är på väg att nås utifrån enkät som är gjord under våren 

Analys 

Analysera enkätsvaren för att öka målvärdet 

Åtgärder 

Ta tillvara på synpunkterna i enkäten 



Möten & upplevelser 
Målrubrik 

Biblioteket ska vara en mötesplats för boende i kommunen 

Bakgrund/anledning till målet 

Biblioteket ska arbeta för att vidga gruppen som utnyttjar dess tjänster. 

Målvärde 

Minst två offentliga arrangemang ska genomföras under vår- respektive höstsäsongen 

Resultat 

En utställning har varit på biblioteket och en föreläsning an Missing people 

Analys 

Två arrangemang genomförda, ytterligare planeras under hösten. 

Åtgärder 

Fortsätta påbörjat arbete 



Kunskap & kompetens 
Målrubrik 
Biblioteket ska bidra till att stärka läsförmågan bland barn och unga i kommunen 

Bakgrund/anledning till målet 
Läsförmågan är en viktig ingrediens för att få en större möjlighet för framtida studier och för 
yrkeslivet. 

Målvärde 
Ökad läsförmåga bland barn och unga. 

Resultat 
Svårt att mäta men man har genomfört sagostund, boklådor finns på förskolorna och 
familjecentralen Samba. Nyfödda barn får böcker av biblioteket. 

Analys 
Svårt att mäta 

Åtgärder 
Att fortsätta med sagostunder, ge bok till nyfödda barn i kommunen 



Innovationer & entreprenörskap 
Målrubrik 

Bibliotekets kunder ska erbjudas en bättre service genom att utveckla sina digitala tjänster 

Bakgrund/anledning till målet 

För att öka nyttjandet av bibliotekets tjänster ska den nya tekniken anammas i större omfattning. 

Målvärde 

Andelen som lånar e-böcker ska öka 

Resultat 
Målet ej uppnått. 

Analys 

Uppföljning av e-lån kommer att ske i slutet av året. 

Åtgärder 
Mätning genomförs efter årsskiftet. Marknadsföring måste bli bättre. 



Förskola/barnomsorg 

Karin Alstermark och Anette Hellman-Persson 

520 

I kommunen finns tre förskolor, två i centrala Kopparberg samt en i Ställda/en. 

I Kopparberg ligger förskolan Garhyttan med tre åldersblandade avdelningar samt Skogsgläntan med 

två avdelningar, även dessa åldersblandade. Brevid förskolan Garhyttan, i lokalen under Apoteket, 

ligger en fristående avdelning vid namn Violen. Där är barn i ålder 3-5 år, som har asylsökande 

vårdnadshavare, placerade. Dessa barn går i en förmiddags eller eftermiddagsgrupp, om 

3timmar/dag. Avdelningen Violen har ett väl upparbetat samarbete med förskolan Garhyttan och 

deltar i deras planerade aktiviteter, men har avdelning Violen som hemvist. Under året har även 

några bom med heldagsbehov varit inskrivna på Violen, i väntan på plats på skogsgläntan eller 

Garhyttan. 

I Ställda/en ligger den nybyggda förskolan Astugan, där finns tre förskoleavdelningar samt ett 

fritids hem. På Astugon har man under året arbetat åldersindelat dvs i en småbarnsgrupp, en 

mellanbarnsgrupp, en grupp för de äldsta barnen samt en fritidshemsavdelning som är integrerad 

tillsammans med avdelningen för de äldre förskolebarnen. Ett fungerande samarbete mellan 

förskolan och fritidshemmetfinns, men det är inte optimalt ott dela lokaler då det vid vissa tidpunkter 
blir många barn, i varierande ålder, i samma lokal. I Ställda/en har barn, ålder 3-5 år, till osy/sökonde 

vårdnadshavare varit inskrivna på förskolan tre timmar per dag. 

I barnomsorgen har vi sk "extratjänster" på samtliga förskolor. För närvarande åtta ,som olla 

innehas av nyanlända kvinnor. De är t/11 stor hjälp för pedagogerna då det gäller språkstöd till barn 

med annat modersmål. "Extratjänsterna" finansieras fullt ut av Arbetsförmedlingen. 

Under första halvåret har vi haft kö till barnsomsorgen och ej klarat av att erbjuda plats på önskat 

datum. Inför hösten 2018 har vi kunnat placera samtliga barn i kön. 

I juni 2018 var 155 barn inskrivna i ordinarie barnomsorg, 26 barn till asylsökande föräldrar; 
fördelat på fm/em-grupp, var placerade på avdelning Violen. 14 barn var inskrivna på fritids hemmet 
påÅstugan. 

Personal: 0,5 ljänst administratör, 0,4 ljänst specialpedagog, 1,0 tjänst resurspedagog, 28,23 ljänst 
förskolepersonal inklusive 0, 7 tjänstfritidspedagog. Förskolechefstjänsten på 100% har under vt-18 
delats av två personer som arbetat 50 % vardera. Hös/terminen 2018 kommer en förskolechef att gå i 
pension och lednings.funktionen förändras till en förskolechef på 75% samt en utvecklingsledare på 
20%. 

Händelser under året 
All personal har genomgått en internutbildning i kommunens "Grafiska manual" . 

Pedagoger från de olika förskolorna har varit på en mycket uppskattad fortbildningsdag gällande 

barns språkutveckling och barnlitteratur. 



Barnomsorgens Kulturgrupp var till Örebro på sk utbudsdagar. 

På arbetsplatsträffar samt arbetslagsplaneringar under vårterminen, har specialpedagog haft 
fortbildning med all barnomsorgspersonal inom tre områden; trygghet, lek och kommunikation. 

Vi har startat en lkt-grupp där 1 pedagog från respektive förskola samt förskolechef ingår. Uppdraget 
för gruppen är att utveckla området digital kompetens i förskolan, både gällande enskilda pedagoger 
och för verksamheten som helhet. Under första delen av året har mycket tid lagts på att inskola barn, 
både till den nyöppnade förskolan Skogsgläntan och på övriga förskolor. Det innebär att pedagogerna 
får lägga mycket arbete på att skapa nya trygga gruppkonstellationer. Vi har stora svårigheter att 
rekrytera vikarier, trots annonsering. 

Klicka här för att ange text. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Vi räknar med budget i balans. 

Årsbudget Arsprog Avv 
Utfall Budget Avv mot årsbud 

mot 
period period periodbud årsprog 

Intäkter 
40751 Gem adm förskola -2 278, 1 -2 278, 1 0 -1 274 -1 138 136 
40753 Föreskoleverksamhet 0,0 0,0 0 -424 0 424 
40754 Särsk slödinsats förskola -219,3 -219,3 0 0 -110 -110 
40756 Verksamhet-text saknas 0,0 0,0 0 -157 0 157 
40758 Förskolevht Garhyttan 0,0 0,0 0 -80 0 80 
42501 Fritidshem 0,0 0,0 0 -33 0 33 

SUMMA -2 497,4 -2 497,4 0 -1 968 -1 248 720 

Kostnader 
40751 Gem adm förskola 390,1 390,1 0 147 195 48 
40753 Föreskoleverksamhet 69,5 69,5 0 863 35 -828 
40754 Särsk stödinsats förskola 523,0 523,0 0 255 262 7 
40756 Verksamhet-text saknas 2 863,0 2 863,0 0 1 338 1 432 93 
40757 kompetens.ulv förskola 65,9 65,9 0 1 33 32 
40758 Förskolevht Garhyttan 4 707,8 4 707,8 0 3 022 2 354 -668 
40759 Förskolevht Astugan 4 475,3 4 475,3 0 2 179 2 238 59 
40760 Förskolevht Asyl 1,9 1,9 0 517 1 -516 
40761 Matservice - Förskolor 1 345,6 1 345,6 0 445 673 228 
40771 Fastighetskostn förskola 1 346,2 1 346,2 0 272 673 401 
42501 Frilidshem 677,9 677,9 0 172 339 167 
42561 Matservice - Fritidshem 40,4 40,4 0 10 20 10 
44071 Skolfastigheter 79,1 79,1 0 40 40 0 

SUMMA 16 585,7 16 585,7 0 9 260 8 294 -966 
RESULTAT 14 088,3 14 088,3 0 7 293 7 046 -247 



lnvesteringsuppföljning 
På förskolan Åstugan i Ställda len ska det byggas nytt förråd samt skärmtak över ytterdörrarna . 

Gården på förskolan ska färdigställas under sommarstängningen 

På förskolan Garhyttan ska en sanering (med anledning av den förorenade marken) göras under 

sommaren, sanden i samtliga sandlådor ska bytas och ett trasigt "trädäck" framför förskolan ska 
bytas ut. 

Förskolan Skogsgläntans parkeringsplats ska asfalteras färdigt. 

Framtid och förväntad utveckling 
Ett förslag gällande flytt av fritidshemmet på förskolan Åstugan till fritidshemmet på Kyrkbacksskolan 

finns. Anledning till att en flytt är önskvärd är att det är fullt med förskolebarn på förskolan, samt att 

det finns fritidshem i anslutning till grundskolan i Kopparberg. Förslaget ska utredas ytterligare innan 

beslut fattas. 

Under år 2017 föddes 51 barn i kommunen. 2018 beräknas att det kommer att födas 53 barn. Antal 

asylfamiljer har minskat. 

Tack vare utbyggnad av förskoleverksamheten kan vi just nu erbjuda barnomsorg inom 4 månader 

från anmälningsdatum till barnomsorgen. 

Öppen kommun 

Målrubrik 
Verksamheten arbetar för att erbjuda barnomsorgsplats utifrån önskemål och behov. 

Bakgrund/anledning till målet 
Tack vare utbyggnad av förskoleverksamheten räknar vi med att kunna erbjuda barnomsorg inom 4 

månader från anmälningsdatum till barnomsorgen. 

Målvärde 
Vi har ingen direkt kö till barnomsorgen nu, alla barn som är i behov av plats inför hösten är 

placerade. Åstugan har under våren tagit emot ett större antal barn än tidigare. 

Resultat 
Kön har minskat när förskolan Skogsgläntan öppnades i Kopparberg, fler barn är inskrivna på Åstugan 

än tidigare år. 

Antalet asylfamiljer har minskat under året. 

Analys 

Finns vissa svårigheter att planera antalet barnomsorgsplatser framledes. Förnärvarande är alla barn 

i behov av plats till hösten placerade. Vi upplever att familjer flyttar mer inom kommunen än tidigare 

år och då vill byta förskola. Asylfamiljer får uppehållstillstånd och börjar studera och behöver 



heldags barnomsorg. Det föds fler barn än tidigare år, 2017 , 51 barn och 2018 beräknas 53 barn 

födas enligt MVC. 

Åtgärder 

Planering och framförhållning hur kommunen ska möta efterfrågan av barnomsorgsplatser. 



Möten & upplevelser 
Målrubrik 

Antalet besökare ska öka på familjecentralen. 

Inget intresse från föräldrar för föräldrastödsutbildning. 

Bakgrund/anledning till målet 

Få familjer har besökt familjecentralen de senaste åren. 

Inget intresse från föräldrar för föräldrautbildning under 2017 samt vårterminen 2018. 

Målvärde 

Fler familjer besökte familjecentralen då öppettiderna ändrades. 

Resultat 

Fler familjer besökte familjecentralen då det var öppet eftermiddag istället för förmiddag. 

Analys 

Antalet besökare har ökat. Eftermiddagstid verkar passa fler. 

Åtgärder 

Kanske ha öppet både för och-eftermiddag och ev. någon till dag under veckan för att nå fler 

föräldrar. Planer finns på att förändra verksamheten till "Familjens Hus", som då skulle inrymma 

verksamhet för barn i ålder 1-18 år. 

Problem finns dock att hitta lämpliga lokaler till denna verksamhet. 

Ny föräldrastödsutbildning med annat upplägg planeras, i samråd med socialtjänst och skola. 



Kunskap & kompetens 
Målrubrik 
Att förskolan personal är väl förtrogen med läroplanen och förskolans uppdrag. Vi arbetar för att 

lägga grunden till ett livslångt lärande och ska erbjuda barnen en rolig, trygg och lärorik vistelse hos 

oss. Förskolan ska fortsätta utvecklas och bibehålla hög kvalite. 

Bakgrund/anledning till målet 
I förskolans läroplan Lpfö98/16 står att verksamheten ska följas upp, utvärderas och utvecklas. 

Målvärde 
Vi fortsätter att arbeta och fördjupa kunskaperna i vårt material gällande systematiskt 

kvalitetsarbete . Vi arbetar systematiskt och utvärderar regelbundet allt vi gör, för att veta att vi 
arbetar utifrån det enskilda barnets och barngruppens behov. 

Resultat 
Pedagogerna känner sig mer bekväma med materialet, förstår dess funktion och ser nyttan med det. 

Analys 
Förskolan fortsätter att fördjupa kunskaperna i det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa 

att vi arbetar utifrån de områden som behöver utvecklas. 

Åtgärder 
Fortsätta att utveckla kvalitetsarbetet. 



Innovationer & entreprenörskap 
Målrubrik 

Personalen ska använda sig av ett entreprenöriellt förhållningssätt 

Bakgrund/anledning till målet 

En del ser "entreprenörskap" som enbart kunskap om egenföretagande, men den breda definitionen 

handlar om att utveckla förmågor och kompetenser som gör oss företagsamma som personer. Detta 

innebär inte någon specifik metod eller något specifikt arbetsinnehåll, utan är mer ett förhållningsätt 

till vilka förmågor och kompetenser vi vill att barnen ska utveckla. Vi ser det entreprenöriella 

lärandet som en nyckel till att komma åt barnens egen drivkraft och motivation. 

Målvärde 

Personalen använder sig av kunskaper de fick under processutbildning i entreprenöriellt lärande. 

Resultat 

En del av det entreprenöriella lärandet handlar om samverkan med samhället utanför förskolan. Det 

är ett arbete som kan få en extra dimension med digitala verktyg och som vi genom lkt-gruppen ska 

fortsätta utveckla. 

Åtgärder 

Genom fortbildning och ny kunskap driva utveckling vidare. 





Kyrkbacks kolan 

Rektor Helena Carlsen 

544 

Grundskolan i Kopparberg befinner sig samlat på Kyrkbacksskolanfrom hästterminen 2018. 

På Kyrkbacksskolan finns följande verksamheter 

* Förskoleklass 
* Lågstadium, - år 1-3 

* Mellanstadium - år 4-6 mindre undervisningsgrupp Stjärngruppen 
*Högstadium - år 7-9 mindre undervisningsgrupp Klockargården 

-Samtliga tvåparallelliga. 

* Grundsärskola - år 1-9 (10) - heldagsomsorg, integrerat fritids i lokaler. Nystartat och i 
tillfälliga lokaler i anslutning till gamla Garhytteskolan 

* Fritidsverksamhet - 1-6 

* Kultur, musikskola - 1-9 

* Elevhälsoteam - specialpedagoger, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare 

*SYV 

* Mottagningsenhet för nyanlända elever 

* JKT-pedagog, samt två it-stödjare 

* # jag med, är ett projekt som skolan är inblandad i där skolvärdinna på 0, 5 tjänst 
tillsammans med Sofia Bergman, projektledare för #jag med finns med. 

* Skolledning: 

Verksamhetsansvarig rektor: Helena Carlsen. 

Bitr rektor: Anne-Marie Hägglund, 

Vik bitr rektor: Ulrika Wexell Persson ( 50% under tiden för Skolverksprojekt - juni 2019) 

Administratör: Caroline Röhm, 50% 

Till skolledningen hör även: 

Utvecklings ledare - 6 st en per arbetslag 

Förstelärare - 4 st, 3 st ( under projekttiden -juni 2019) 



Totalt antal elever: 453 

Totalt antal anställda: 79 

Under höstterminen avvecklades alla så kallade internationella klasser. Istället startades en 
mottagningsenhet Slussen, där samtliga nyanlända passerade för kartläggning steg! och 2 sam 
intensivundervisning i 4 eller 8 veckors beroende på förkunskaper, innan åldersadekvat 
placering i klass. Till Slussen hörde både studiehandledare och språkstödjare .I och med en 
minskning av antalet nyanlända under vårterminens slut organiserades Slussen om och 
kommer from hösten att ingå på andra sätt i ute i klasserna. Samordnarens funktion kommer 
under hösten att fortsätta vara mottagande och verkställa rektors beslut om klassplacering, och 

organisera med kartläggning. 

Händelser under året 
Under året har Slussen som mottagningsenhet startats upp, men även omorganiserats 

Skolinspektionen gjorde en kvalitetsgranskning under tidig vår gällande skolans arbete med 
stadieövergångar. Återföringen av detta var i stort positiv, återkoppling till Skolinspektionen 
senast feb 2019, nämndåterföring november 2018. 

Ordinarie skolkurator kom tillbaka från föräldraledighet, så även skolpsykolog. 

Anmälningsärende till DO, har arbetas intensivt med under våren. Slutligt utfall ärendet lades 

ner. 

Kyrkbacksskolan blev uttagen som utprovningsskola gällande nationella prov i NO, Umeå 

universitet. 

Språkstödjares kompetensutveckling, med inriktning på bättre stöd tillsammans med lärare i 
syfte högre måluppfyllelse för elever. Samarbete med Lindesberg och Hällefors. Finansiering 
av Skolverksprojektet nyanländas lärande. 

Skolan valdes ut att bli en försöksskola med start from hösten gällande digitala nationella 
prov med start hösten 2018. Skolverket 

SKUta-utbildning, ( Systematiskt Kvalitets-UTvecklingsArbete) påbörjades -
utvecklingsledare, förstelärare och ledningspersonal samt specialpedagoger under ledning av 
Högskola Dalarna. Utbildningssatsning finansieras genom Skolverskprojektet Nyanländas 

lärande. 

#jag med hade en föreläsningsdag med samtlig personal under senvåren. Finansiering #jag 

med 

Under slutet av terminen flyttade matsalen ner från Kyrkbacksskolan, temporärt, till 
Hömkrogen under det att ombyggnationen påbörjades. 

Återgång till traditionellt sätt att organisera klassföreståndarskap/ mentorskap. Under våren 
har ett samverkansarbete med fackliga samverkanspartner, pågått på väg mot ett tydligare 



mentorskap. Den tjänst som tidigare skulle fungera som mentor till samtliga elever på skolan, 
övergick under våren till att fungera som lärarresurs. 

Särskilda stödinsatser. Under våren behövdes särskilda personalinsatser sättas in gällande en 
specifik klass, som var och är fortsatt i stort behov av stöd och mindre 
undervisningssituationer. Även omflyttningar av elever blev aktuellt i detta. 

Fler elever är i behov av särskilda undervisnings grupper samt även speciallärarinsatser. Det 
finns en differens mellan skrivna åtgärdsprogram och särskilt stöd och de särskilda 
stödinsatser som görs, ett arbete som är i gång och kräver analys och åtgärder. 

Våren har till största delen ägnats åt att organisera olika verksamheterna, både nya och gamla, 
på ett sätt så nästa läsår kan startas på ett tryggt och tydligt sätt. 

Skolan har haft ett stort prognosticerat underskott vilket krävt åtgärder med anställningsstopp 
och prövningar av återbesättningar av tjänster. 

TMO-utbildning ( Traumamedveten omsorgsutbildning) för all Elevhälsoteams personal samt 
SYV har genomförts. 

Utbildning gällande språkstörning och stöd till elever i detta har genomförts för tre pedagoger, 
fortsättning av detta under hösten. Finansiering SPSM samt Skolverksprojektet för nyanlända 

Tabata-utbildning, korta fysiska pass i syfte att hålla fokus och koncentration uppe för elever. 

Framtid och förväntad utveckling 

Att vi ska kunna behålla och öka måluppfyllelse trots den ombyggnation som kommer att ske 
i matsal och gymnastikhall under sen vår, sommar och höst. 

Att vi ska ha nöjda elever och föräldrar som uppskattar vår verksamhet och känner trygghet, 
samt kompetent personal som trivs att arbeta i vår kommun. 

Skolverkets projekt särskilda insatser för nyanlända, kommer samtliga pedagoger få 
grundläggande sva-undervisning 7,5 hp. Högskolan Dalarna är utförare och finansiering sker 
genom Skolverksprojektet nyanländas lärande. 

Trängre lokaler i och med uppflytten av Garhytteskolan till Kyrkbacksskolan, bidrar till mer 
situationer med konfrontationer och färre reträttställen, att gå undan till, för de elever som så 
behöver. I dagsläget har personalförstärkning varit enda vägen att lösa detta. Detta är en 
utmaning för oss. 

Utveckling av elevhälsans arbete - processutbildning kommer att påbörjas i SPSMs regi from 
hösten 2018 med fokus på mer nära och förebyggande arbete. 

Framöver behöver vi öka kompetensen inom AST/ NPF ( neuropsykiatriska 
funktionsvariationer autismspektrum bla) Vi har ett stort antal elever med behov av stöd just 
detta, och vi ser att en stor del av de stöd som ges i klass och utanför klass till elever, handlar 
om elever som ligger inom autismspektrat. 

Grundsärskolans verksamhet är ny och kommer behöva utvecklas efter det första 
uppstartsåret. En verksamhet som bygger på hög personaltäthet utifrån både antal, lokalisering 
och behov av stöd. From hösten kommer vi att ha en behörig speciallärare med inriktningen 



grundsärskolan, vilket är oerhört bra - en utbildningsdag för både nätverkande och 
kompetensutveckling är inplanerad. Grundsärskolan behöver flyttas från nuvarande lokaler. 
Kyrkbacksskolan har redan för lite lokaler. Arbete med detta kommer starta iom läsåret 
2018/2019. 

Fritidsverksamheten flyttar in i Klockargården from höstterminen med ny arbetslagsledare 
med fritidspedagogsutbildning. Vi kommer att behöva utveckla arbetet utifrån aktuella 
skollagsstiftningen. En samlokalisering av mindre undervisningsgrupp på skoldagen, 
fritidsverksamhet på eftermiddagen har varit lösning på de problem som tidigare varit på 
fritidsverksamhetens lokaler. 

Förskoleklassens arbete kommer förändras, till att ingå i skolans verksamhet. Mer betoning på 
undervisning kommer förändra förskolepedagagogemas uppdrag och uppföljningsarbete. 
Förändring av tjänsteutformningar till lärartjänster kommer behöva diskuteras. 

Ytterligare förändring av timplan är på gång. Redan till hösten är engelska tillagt i tidigare år 
from år 2, språkval from år 6. Timplanen är from 20180701 stadieindelad, en återgång till 
tidigare indelning, vilket innebär schematiska och personalmässiga utmaningar. Framöver 
kommer även antalet idrottstimmar att öka, vilket kommer förändra behoven av 
idrottslärarkompetens. 

Grundsärskolan har också förändrad timplan som kräver ärnnesförändringar framöver. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Betygsstatistik yår~112017, (Arbete med uppdatering pågår) 

Svenska åk 3:35 av 38 elever har klarat kravnivån 

Matematik åk: 3 32 av 38 elever har klarat kravnivån 

Grundskolan - slutbetyg per ämne i åk 9. (Källa Siris, Skolverket) 

Antal 
elever Totalt 

Ämne Total Betygs- Andel(%) 
poäng medA-E 

Bild 50 12 94 

Engelska 50 10,6 74 

Hem och konsumentkunskap 50 14,6 94 

Idrott och hälsa 50 14,9 98 

Matematik 50 12,6 96 

Moderna språk, soråkval 29 13,7 96,6 

Musik 50 12,1 94 

Biologi 48 9,9 75 

Fysik 49 12,8 98 

Kemi 48 8,9 68,8 

Geografi 49 9,2 73,5 

Historia 49 9,8 79,6 

Religionskunskap 49 9,3 73,5 

Samhällskunskap 50 11 82 

Slöid 50 14,3 96 



Svenska 40 11,4 85 
Svenska som andraspråk 10 5,3 ,, 

Teknik 50 13,2 100 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
4000414 felkontering av lön, kommer att mattas av. Prognosen håller. 

40041 I budgeten tas inte hänsyn till nyanlända elever, därav underskottet på knappt 500tkr, 

40061 Skolläkarkostnader har inte tagits med i budget, därav avvikelse på 50 tkr:-, i övrigt 
håller sig prognosen 

44081 I administrationen hr lön utgått för en person som inte arbetat på skolan, i annan 
kommunal verksamhet. Därav underskott lön på 170 tkr som har utgått till denne 

44084 Statsbidrag är på gång in 

44011 Det är inte budgeterat för tyska undervisning, något som vi har och leder till 
underskott. 

44301 Grundsärskolan går mot ett rejält underskott gentemot budget, elevers behov av stöd är 
större än beräknat samt att personal som arbetar på grundsärskolan även bedriver 
heldagsomsorg, fritids. 

43501 Förskolan får ett förändrat uppdrag som innebär ett förändrat uppdrag för 
förskolleklassens pedagoger och undervisning, vilket i sin tur kommer förändra tjänster och 
tj änsteutforrnning till hösten. 

Prognosticerat underskott på helår var tidigare bedömt uppgå till 8 miljoner efter insatta 
åtgärder. Prognosen utifrån dagsläget ser något bättre ut, och prognosticerat underskott per 
helår, ser ut att bli 7,3 mkr. Ytterligare insatser kommer troligen att få effekt efter läsårets 
start, hösten 2018. Bakgrunden till detta är ett antal olika faktorer. 

Arsbudget Arsprog Avv 
Utfall Budget årsbud Avv mot 

mot period period period bud årsprog 
Intäkter 

33010 Musikskoleverksamhet -129,3 -129,3 0 -29 -65 -36 
37110 Fritidsgård- Ljusnarsskol 0,0 0,0 0 -173 0 173 

42501 Fritidshem -357,0 -357,0 0 0 -179 -179 
42503 Fritidshem-Kyrkbacksskola 0,0 0,0 0 -93 0 93 
43501 Förskoleklass 6-åringar 0,0 0,0 0 40 0 -40 
44011 Grundskola undervisning -3 490,6 -3 490,6 0 -3 509 -1 745 1 763 
44012 Svenska Il 0,0 0,0 0 0 0 0 
44014 Specialundervisning 0,0 0,0 0 0 0 0 
44016 Specialpedagoginsatser 0,0 0,0 0 -146 0 146 
44017 övriga stödanordningar 0,0 0,0 0 -55 0 55 
44061 Skolhälsovård -154,5 -154,5 0 -77 -77 0 
44063 Skolkurators.vht 0,0 0,0 0 -27 0 27 
44071 Skolfastigheter -1 248,0 -1 248,0 0 -624 -624 0 

gq 



Årsbudget Arsprog 
Avv 

Utfall Budget Avv mot årsbud 
mot period period period bud årsprog 

44081 Administration -411,4 -411,4 0 -206 -206 0 

44084 SYV 0,0 0,0 0 -61 0 61 

44088 Elevassistenter gr.skola 0,0 0,0 0 0 0 0 

44301 Särskola 0,0 0,0 0 0 0 0 
SUMMA -5 790,8 -5 790,8 0 -4 958 -2 895 2 063 

Kostnader 
33010 Musikskoleverksamhet 2 100, 1 2 100, 1 0 1 013 1 050 37 

37110 Fritidsgård- Ljusnarsskol 40,0 40,0 0 92 20 -72 

37500 Lovverksam het 10,7 10,7 0 0 5 5 

39100 Simskolor 25,7 25,7 0 11 13 2 

42501 Fritidshem 12,0 12,0 0 0 6 6 

42503 Fritidshem-Kyrkbacksskola 1 368,9 1 368,9 0 597 685 87 

42561 Matservice - Fritidshem 94,2 94,2 0 24 47 24 

43501 Förskoleklass 6-åringar 1 015,2 1 015,2 0 120 508 388 

44010 PRAO 33,2 33,2 0 1 17 16 

44011 Grundskola undervisning 15 699,2 19 699,2 -4 000 11 982 7 850 -4 132 

44012 Svenska Il 185,7 535,7 -350 266 93 -173 

44014 Specialundervisning 1 754,6 2 104,6 -350 1 119 877 -242 

44015 Särskilda stödinsatser 4,1 4, 1 0 449 2 -447 

44016 Specialpedagoginsatser . 1 373,8 1 373,8 0 772 687 -85 

44017 övriga stödanordningar 163,8 913,8 -750 359 82 -278 

44021 Skolbibl +böcker+tidskrif 30,7 30,7 0 16 15 0 

44023 Läromedel+ förbr.mtrl 719,8 719,8 0 281 360 79 

44027 Kult.akt+stud.besök+ mm 58,2 58,2 0 15 29 14 

44028 IT 15,7 25,7 -10 24 8 -16 

44041 Skolmåltider 2 702,3 3 202,3 -500 1 840 1 351 -488 

44061 Skolhälsovård 686,8 786,8 -100 455 343 -112 

44062 Skolpsykologverksamhet 515,8 315,8 200 70 258 188 

44063 Skolkurators.vht 443,8 718,8 -275 603 222 -381 

44071 Skolfastigheter 5 719,6 5 719,6 0 2 905 2 860 -46 

44081 Administration 1 535, 1 1 705, 1 -170 975 768 -207 

44084 SYV 335,7 335,7 0 352 168 -184 

44085 Komp.utv+försk.kl+fritids 111 ,3 111,3 0 41 56 15 

44089 övrigt inom grrundskolan 0,0 0,0 0 9 0 -9 

44301 Särskola 1 556, 1 2 556, 1 -1 000 1 401 778 -624 

47611 Sfi - undervisning 0,0 0,0 0 0 0 0 

SUMMA 38312,1 45 617,1 -7 305 25 791 19156 -6 636 
RESULTAT 32 521,3 39 826,3 -7 305 20 833 16 261 -4 572 



lnvesteringsuppföljning 

Framtid och förväntad utveckling 
Skolverkets projekt särskilda insatser för nyanlända, kommer samtliga pedagoger få 
grundläggande sva-undervisning 7,5 hp. Högskolan Dalarna är utförare och finansiering sker 
genom Skolverksprojektet nyanländas lärande. 

Trängre lokaler i och med uppflytten av Garhytteskolan till Kyrkbacksskolan, bidrar till mer 
situationer med konfrontationer och färre reträttställen, att gå undan till, för de elever som så 
behöver. I dagsläget har personalförstärkning varit enda vägen att lösa detta. Detta är en 
utmaning för oss. 

Utveckling av elevhälsans arbete - processutbildning kommer att påbörjas i SPSMs regi from 
hösten 2018 med fokus på mer nära och förebyggande arbete. Finansiering av utbildning 
SPSM, i övrigt Kyrkbacksskolan. 

Framöver behöver vi öka kompetensen inom AST/ NPF ( neuropsykiatriska 
funktionsvariationer autismspektrum bla) Vi har ett stort antal elever med behov av stöd just 
detta, och vi ser att en stor del av de stöd som ges i klass och utanför klass till elever, handlar 
om elever som ligger inom autismspektrat. 

Grundsärskolans verksamhet är ny och kommer behöva utvecklas efter det första 
uppstartsåret. En verksamhet som bygger på hög personaltäthet utifrån både antal, lokalisering 
och behov av stöd. From hösten kommer vi att ha en behörig speciallärare med imiktningen 
grundsärskolan. Utbildningsdag för både nätverkande och kompetensutveckling är inplanerad. 
Grundsärskolan behöver flyttas från nuvarande lokaler. Kyrkbacksskolan har redan för lite 
lokaler. Arbete med detta kommer starta iom läsåret 2018/2019. Lokaler och lärarkompetens 
är en ökad kostnad framöver. 

Fritidsverksamheten flyttar in i Klockargården from höstterrninen med ny arbetslagsledare 
med fritidspedagogsutbildning. Vi kommer att behöva utveckla arbetet utifrån aktuella 
skollagsstiftningen. En samlokalisering av mindre undervisningsgrupp på skoldagen, 
fritidsverksamhet på eftermiddagen har varit lösning på de problem som tidigare varit på 
fritidsverksamhetens lokaler. 

Förskoleklassens arbete kommer förändras, till att ingå i skolans verksamhet. Mer betoning på 
undervisning kommer förändra förskolepedagagogemas uppdrag och uppföljningsarbete. 
Förändring av tjänsteutformningar till lärartjänster kommer behöva diskuteras. 

Kyrkbacksskolan som försöksskola för digitala nationella prov, kräver stora resurser i form av 
inköp av datorer, och fungerande nätverk. 

Juridisk utbildningsinsats för bitr rektor pågående. 

Rektorsutbildning för rektor, är pågående. 



Öppen kommun 

Målrubrik 
Skolornas verksamhet ska präglas av öppenhet och en god tillgänglighet. 

Bakgrund/anledning till målet 
Elever och vårdnadshavare ska känna sig välkomna att ta del av skolans verksamhet. Detta är 
en god grund för hög måluppfyllelse. 

Målvärde 
Asylsökande elever ska få plats i förberedelseklass inom en månad. Skolan ska erbjuda minst 
två skolråd/år, två matråd/år och två föräldramöten/ år. 

Resultat 
Målet uppnått. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 
Alla barn och elever ska uppleva skolan som en trygg och stimulerande miljö. 

Bakgrund/anledning till målet 
Det är en viktig grund för ökad måluppfyllelse att eleverna känner sig trygga i skolan. 

Målvärde 
Trygghetsenkäterna ska visa att alla elever känner sig trygga i skolan och på fritids och under 
året ska alla elever delta i minst ett studiebesök samt en professionell kulturupplevelse. 

Resultat 
Enkäten görs i oktober/november varje år. Enkäten kommer att ske under mars månad 2018. 



Kunskap & kompetens 

Målrubrik 
Alla elever som går ut åk 9 ska vara behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Vid 
höstterminen 2017 var 84 % av eleverna behöriga. Vi avser att ytterligare förbättra 
procentsatsen till vårterminens slut 2018 genom lovskola, individuella studieplaner och stöd. 

Bakgrund/anledning till målet 
Skolan har som målsättning att öka måluppfyllelsen och behörigheten till gymnasiet är ett av 
grundskolans främsta mål. 

Målvärde 
Alla elever ska kunna läsa en sammanhängande text när de går ut åk 1. Eleverna ska prioritera 
närvaro framför frånvaro. Skolorna ska erbjuda aktiviteter som stärker elevernas möjligheter 
att nå målen. Vi ska följa planen för ökad närvaro och erbjuda lovskola och läxhjälp. 

Resultat 
Lovskola och läxhjälp erbjuds. Målet är uppnått. 

Analys 
Vi måste analysera läsförmågan i årskurs 1 under hösten. Vi är med i ett projekt som kallas 
#jagmed. Det projektet ämnar minska elevernas frånvaro och eliminera hemmasittandet. En 
projektledare är anställd i projektet och det är EU-finansierat. En utvärdering av projektet bör 
göras när året är slut. Det finns goda resultat utifrån de elever som projektet arbetat med. Vi 
har för närvarande ingen elev som inte kommer till skolan överhuvudtaget. 

Åtgärder 
Under hösten ska det inledas ett antal utvecklingsarbeten. BL a. ska kulturskolan börja arbeta 
mer integrerat med grundskolan. Under hösten 2018 kommer ett intensifierat arbete med läs 
och skrivarbete att påbörjas med ettårshjul som innebär snabb identifikation och insatta 
åtgärder. Ett samarbete mellan speciallärare, specialpedagog och samordnare för nyanlända 
elever. 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 
Skolan ska präglas av ett entreprenöriellt förhållningssätt med en öppenhet för ny teknik. 

Bakgrund/anledning till målet 
Entreprenörskap i skolan är ett nationellt mål och något vi också måste sträva efter. 

Målvärde 
Fortsätta utbilda personalen i användningen av lärplattformen Itslearning. Eleverna i åk 3 ska 
få en lektion i veckan i datorkunskap och det ska inledas ett utvecklingsarbete inom 
programmering. Fortsatt deltagande i projektet Arbetsmarknadskunskap. 
Programmeringsprojektet är inplanerat att starta from februari 2018 

Resultat 
Målet är uppnått. 



Analys 
Personalen har fått utbildning i Itslearning. Eleverna har datorkunskap en gång i veckan och 
det har inletts ett utvecklingsarbete i programmering. Kommunen och skolan deltar i projektet 
Arbetsmarknadskunskap. 



Komvux 

550 

Verksam hetsansva rig 

Rektor vuxenutbildningen, Ida Andersson. 

Faktaruta 

Vuxenutbildningen har bedrivit svenska för invandrare (SFI}, samhällsorientering för 

nyanlända, grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vuxenutbildning - inkluderande 

yrkesutbildning inom omvårdnad. Huvuddelen av närundervisningen har varit förlagd till 

Kopparhyttan. Under del av perioden har verksamhet även varit lokaliserad till Lärcentra och 

Stora gården. Vuxenutbildningen har också ansvarat för att ge kommunens invånare studie

och yrkesvägledning. 

Antal budgeterade årsarbetare: 12,85. Fördelade på lärare/handledare, administratör samt 

studie- och yrkesvägledare. Sammanfattningsvis en ökning med 4,4 årsarbetare i jämförelse 

med föregående år. Därutöver en lönebidragsanställning, en extratjänst samt ett 

utbildningskontrakt under hela/delar av perioden. 

Händelser under året 

Totalt antal elever inom vuxenutbildningen under perioden: 346. En ökning med 33 elever i 

jämförelse med januari-juni 2017. 

SFl-verksamheten har haft 166 elever inskriva. Verksamheten har som mest bestått av 8 

undervisningsgrupper. En alfabetiseringsgrupp, en grupp på A-nivå, två grupper på vardera 

B- och C-nivå, en grupp på D-nivå samt en distansgrupp. Gruppernas storlek har varit mellan 

13-20 elever/grupp. Storleken på lokal har styrt gruppstorleken. Eleverna har erbjudits 15h 

undervisning per vecka förlagt till för- eller eftermiddagar. Efterfrågan på ett mer flexibelt 

upplägg av SFl-studierna har bidragit till att en ren distansgrupp skapats under vårterminen. 

14 elever har genomfört kursen samhällsorientering på arabiska. En minskning med 10 

elever från tidigare period. Kursen kom igång först hösten 2016 och vid uppstart var 

väntetiden på att få börja lång trots dubbla grupper. I juni 2018 var kön borta och vi kan nu 

erbjuda de elever som söker plats relativt omgående. Därav minskningen. 

180 elever har totalt varit inskrivna på grundläggande- och/eller gymnasiala kurser. 58 

elever studerade på grundläggande nivå (kan samtidigt ha studerat på SFl/gymnasial nivå). 

176 elever studerade på gymnasial nivå (kan samtidigt ha studerat på SFl/grundläggande 

nivå nivå). 



Matematik på grund- och gymnasial nivå har erbjudits som närundervisning. I övrigt har 

kurser köpts in via det företag skolan har avtal med för att anordna vuxenutbildning på 

distans. I jämförelse med föregående period har andelen distansutbildningar på 

grundläggande- och gymnasial nivå inom Kopparhyttan ökat, på bekostnad av 

närundervisningen. Detta på grund av omorganisationen hösten 2017. Tidigare erbjöds även 

svenska/svenska som andra språk, engelska, samhällskunskap och historia som 

närundervisning på grund- och gymnasial nivå. 

Från januari 2018 har samtliga elever som studerar på distans fått möjlighet till handledning 

varje dag, måndag till fredag. För att öka interaktionen anordnas även språkcafe på svenska 

och engelska. 

25 elever har genomfört orienteringskurs i data. 

Vård- och omsorgscollege (VoC) har haft 36 elever inskrivna aktuell period. Många elever 

arbetar samtidigt som de studerar. I syfte att öka genomströmningen så att fler elever når 

slutmålet för utbildningen, har en lägsta studietakt nu satts till halvfart. Studietakten blev 

dessförinnan i vissa fall alldeles för låg. Till hösten finns det en kö på cirka 8 elever. 

Under höstterminen 2017 certifierades Vård- och omsorgscollege ånyo. Därefter har Region 
Örebro län inlett ett samarbete med alla fyra kommuner i norra länsdelen. En ny styrgrupp 
har byggts upp bestående av utbildningsanordnare, arbetsgivarrepresentanter och fackligt 
förtroendevalda. Ett gemensamt utvecklingsarbete har påbörjats. 

Från januari 2018 ingår Ljusnarsbergs kommuns vuxenutbildning i ett större samarbete kring 
yrkesvuxutbildningar. Deltagande kommuner är: Degerfors, Karlskoga, Kumla, Lekeberg, 
Ljusnarsberg, Sydnärkes utbildningsförbund samt Örebro. Resultatet av detta är att det 
totala utbildningsutbudet är sökbart för invånare från samtliga kommuner. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Intäkter 

47611 Bidrag från Arbetsförmedlingen kopplat till lönekostnader. 

Kostnader 

47611 Kostnader för undervisning är högre än beräknat på grund av ett ökat elevantal. 

47201 Överskottet på kostnadssidan beror på att lönekostnader inte fördelats på rätt sätt 

mellan verksamheterna. 

47392 Kostnaden ska belasta 47391. 



Årsbudget Arsprog 
Avv 

Utfall Budget Avv mot 
årsbud 

mot period period period bud 
årsprog 

Intäkter 
47201 Komvux grund åk 1-9 -763,5 -763,5 0 -382 -382 0 

47284 SYV -293,9 -293,9 0 -147 -147 0 

47351 Gymasie vuxenutbildning -848,0 -848,0 0 -397 -424 -27 

47392 Köp Gy-vux.utb -frist skl 0,0 0,0 0 -13 0 13 

47611 Sfi - undervisning -2 224,4 -2 224,4 0 -1 240 -1 112 128 

61012 övriga arbetsmarknadsåtgä 0,0 0,0 0 -157 0 157 

61860 Lönebidragsanställningar 0,0 0,0 0 -46 0 46 

SUMMA -4129,8 -4 129,8 0 -2 381 -2 064 317 

Kostnader 

45011 IV-program Kopparb /Komvx 0,0 0,0 0 1 0 -1 

47201 Komvux grund åk 1-9 1 804,9 1 804,9 0 343 903 559 

47221 Skolbibl+böcker+tidskr 2,0 2,0 0 0 1 1 

47271 Skolfastigheter 222,3 222,3 0 111 111 0 

47281 Fördelad gem verksamhet 0,0 0,0 0 144 0 -144 

47282 Skolledning vuxenutb 185,2 185,2 0 109 93 -16 

47284 SYV 587,8 587,8 0 309 294 -15 

47285 Kompetensutv vuxenutb 26,0 26,0 0 0 13 13 

47351 Gymasie vuxenutbildning 1 364,3 1 364,3 0 569 682 113 

47391 Köp Gy-vux.utb -annan kom 339,4 339,4 0 0 170 170 

47392 Köp Gy-vux.utb -frist skl 0,0 0,0 0 320 0 -320 

47411 Särvux - undervisning 120,2 120,2 0 76 60 -16 

47611 Sfi - undervisning 2 748,0 3 048,0 -300 2 324 1 374 -950 

47810 Uppdragsutbildn Fd Lärcen 149,7 149,7 0 0 75 75 

47871 Utb.lokal -Abrahamsgå 249,4 249,4 0 125 125 0 

61010 Arbetsledning 0,0 0,0 0 198 0 -198 

61321 Kommunalt uppfölj.ansvar 263,2 263,2 0 87 132 45 

SUMMA 8 062,4 8 362,4 -300 4 713 4 032 -681 

RESULTAT 3 932,6 4 232,6 -300 2 332 1 968 -364 

Framtid och förväntad utveckling 
Tillströmningen av elever till SFI är beroende av flera variabler så som händelseutvecklingen i 
omvärlden, EU:s- och Sveriges migrationspolitik, tillgång till arbete och bostäder etc. 
Sannolikt har dock antalet elever på SFI nått sin kulmen (i just denna cykel) . Många elever 
kommer dock fortsättningsvis att vara i stort behov av studie- och yrkesvägledning. Troligt är 
därför också en ökad efterfrågan inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. 
En efterfrågan som vi i dagsläget möter genom att i huvudsak erbjuda distanskurser via 

Hermods. 



Vuxenutbildningen kommer även fortsättningsvis att vara delaktiga i arbetet kring 
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) bland annat genom sitt deltagande i 
dess styr- och arbetsgrupp. Mål och riktning för detta finns beskrivet i den Lokala 
överenskommelsen om fördjupad samverkan kring nyanländas etablering som upprättades, 
av kommunen och arbetsförmedlingen i samverkan, i februari 2018. 

Kunskap & kompetens (1) 

Målrubrik 

Öka kunskapen om olika yrkesområden och branscher hos gruppen nyanlända och 
kommunens ungdomar. 

Bakgrund/anledning till målen 

Flertalet av våra nyanlända samt även många av kommunens ungdomar har liten eller ingen 
erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. För att de ska kunna skapa sig en bättre bild 
om vad arbete inom olika yrkesområden och branscher innebär, behöver de på olika sätt 
komma i kontakt med arbetslivet. 

Målvärde 

Flera tillfällen per år ska företrädare från arbetslivet och olika organisationer bjudas in till 
vuxenutbildningen för att prata om olika yrken och branscher. 4 gånger per år ska det i 
samverkan med Arbetsmarknadsenheten (AME) anordnas studiebesök till företag och 
offentliga förvaltningar. 

Resultat 

Under perioden har arbetsförmedlingen besökt SFl-eleverna för att berätta om prognosen 
för olika yrken och branscher. Eleverna har även haft besök av polisen som redogjort för sin 
yrkesroll och polisens arbete i stort. Vidare har en regissör gästat skolan och eleverna har 
fått arbeta med manus utifrån såväl ett språkligt som innehållsmässigt perspektiv. Arbetet 
avslutades sedan med att eleverna fick provspela några av de första scenerna. Skolan har 
även haft besök av en musiker. De frivilligorganisationer som besökt skolan är 
Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen samt Riksförbundet för sexuellt umgänge. 

De studiebesök som eleverna gjort har varit förlagda till Länsmuseet, Örebro universitet 
samt plast- och elektronikföretaget Cabinova. 

Analys 

Målvärdet uppnås i stor utsträckning. Däremot har aktiviteterna i första hand riktat sig till 
gruppen nyanlända och mindre till ungdomar. Det har inte skett något gemensamt 
studiebesök tillsammans med arbetsmarknadsenheten. 



0 

Atgärder 
Vi kommer under hösten gemensamt i personalgruppen på Kopparhyttan att aktualisera den 

studie- och yrkesvägledningsplan som antogs i kommunen våren 2017. Vad har gjorts samt 

vad återstår? 

Vi kommer på sikt även att erbjuda elever möjlighet att delta i gruppvägledning. Förmodad 

uppstart våren 2019. 

Kunskap & kompetens (2) 

Målrubrik 
Öka den grundläggande datakunskapen hos våra elever. 

Bakgrund/anledning till målen 
I OECD:s internationella undersökning (PIAAC - The Programme for the lnternational Assesment of 
Adult Competencies) framgår att de färdigheter som är centrala för att kunna delta i samhälls- och 
arbetslivet kan sammanfattas till förmågan att läsa/skriva, räkna samt problemlösning med hjälp av 
dator. Sverige ligger totalt sett över genomsnittet i relation till de deltagande länderna. Dock är 
skillnaderna hos den svenska befolkningen stor, då det finns tämligen många som får låga resultat 
inom de olika kunskapsområdena ovan. Dessa människor återfinns framförallt inom grupperna 
kortutbildade samt utrikesfödda. Möjligheterna till personlig utveckling samt deltagande i samhälls
och arbetsliv kan därför begränsas för många människor. Ovanstående kunskaper är också mycket 
viktiga i EU:s så kallade nyckelkompetenser. De återfinns förstås även i målen för läroplanen inom 
den svenska vuxenutbildningen. Bland annat framgår att eleverna ska kunna använda ... "modern 
teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande". 

Mot ovanstående bakgrund samt det faktum att de elever som studerar vid Kopparhyttan i många 
fall har just låg utbildningsbakgrund och/eller tillhör gruppen utrikesfödda, så känns det extra 
angeläget att kunna erbjuda utbildning inom ovanstående områden. 

Målvärde 
Erbjuda datautbildning till minst 32 elever under året. 

Resultat 
25 elever har hittills genomfört dataorienteringskursen. Utbildningen har varit förlagd till två tillfällen 
i veckan. Elevens behov har vidare styrt hur många veckor de studerat. Momenten som ingått i 
kursen har syftat till att förenkla vardagslivet/kommande arbetsliv och skapa bättre förutsättningar 

att klara vidare studier på distans. 

Analys 
Målvärdet bör kunna uppnås vid årets slut. 
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Atgärder 

För att eleverna ska kunna behålla den kompetens de utvecklar inom ramen för 
dataorienteringskursen måste övrig undervisning på SFI vara upplagd så att eleverna 
underhåller dessa färdigheter. 

to D 



Förvaltningschef/kanslichef 
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Gemensam överförmyndarnämnd 

Överförmyndarverksamhet 

Överförmyndarverksamhet, ensamkommande barn och unga 

Gemensam överförmyndarnämnd, 5 ledamöter och 5 ersättare 
Överförmyndarverksamhet 3,0 årsarbetare 

Överförmyndarverksamhet, 1,0 årsarbetare, ensamkommande barn och unga 
Förvaltningschef, 0,1 årsarbetare 

Händelser under året 
Från och med årsskiftet överfördes 1,0 årsarbetare handläggare från verksamheten rörande 

ensamkommande barn och unga till övrig överförmyndarverksam het. 

Antalet ensamkommande barn och unga har minskar kontinuerligt. 

Återsökning har gjorts till Migrationsverket av kostnader sista kvartalet 2017 vilka redovisades till 

överförmyndarverksamheten januari 2018 trots att den nya lagstiftningen inte skulle möjliggöra 

detta. Reaktion från Migrationsverket har ej erhållits. 

Aktivitetsplan för 2018 antogs av överförmyndarnämnden den 18 januari. 

Sammanställning av enkätundersökning bland ställföreträdare 2014-2017 redovisades för 

överförmyndarnämnden den 18 januari. Enkätundersökningarna avser bemötande, tillgänglighet, 

kompetens, service och stöd inom överförmyndarförvaltningen samt utbildning för ställföreträdare. 

2017 års undersökning har generellt en mindre andel positiva svar än 2014 och 2015. Utifrån 

resultaten i undersökningen 2017 har konkreta åtgärder vidtagits inom överförmyndarförvaltningen. 

Riksrevisionen beslutade den 6 december 2017 att enligt Lag om statlig verksamhet med mera§ 9 

överlämna granskningsrapporten "Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare - Statens bristande 

ansvar för samhällets mest utsatta" (RlR 2017:33). På sidan 6 under rubriken "Rekommendationer" 

angavs följande: 

"Granskningens iakttagelser och slutsatserna föranleder följande 
rekommendationer: 

1. Regeringen bör tillsätta en utredning som ser över systemet som helhet. I en sådan bör 
Riksrevisionens rapporter och systemens utformning i Norge, Finland och Danmark tjäna som 
utgångspunkter. Denna utredning bör: 
• analysera och identifiera vilka uppdrag som kan utföras av professionella ställföreträdare, i syfte att 
kunna tillgodose att alla som har behov kan få en lämplig ställföreträdare 
• föreslå var i systemet dessa professionella ställföreträdare bör vara anställda 
• föreslå, utifrån resultatet av ovanstående, hur tillsynen på området bäst bör organiseras 
• identifiera och föreslå en central förvaltningsmyndighet med ansvar för tillsyn. 1 uppdraget bör t.ex. 
ingå att följa utvecklingen, ta fram officiell statistik, samordna utbildningar samt ge råd och stöd på 

området. 



2. Regeringen bör ta ställning till det underlag som Pensionsmyndigheten tagit fram angående 
nationellt ställföreträdarregister och ge en central myndighet i uppdrag att ta fram och förvalta det. 

3. Regeringen bör, på kort sikt, ge en av länsstyrelserna huvudansvar för att samordna tillsyn, 
utbildning, statistik samt råd och stöd på regional nivå." 

Regeringen inkom med anledning av Riksrevisionens rapport till riksdagen med skrivelse 2017 /18:128 

"Riksrevisionens rapport om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare" daterad den 5 april 

2018. I skrivelsen angavs att "Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det bör vidtas åtgärder 

på området för att förbättra tillsynen över ställföreträdare och överförmyndare. Regeringen anser 

också det finns anledning att modernisera och anpassa regelverket om gode män och förvaltare. 

Regeringen har därför inlett ett arbete för att sådana åtgärder ska genomföras." 

Vid kommunstyrelsen i Hällefors sammanträde den 30 januari 2018 § 18 behandlades 

Susanne Grundströms (S) och Annahelena Järnbergs (S) motion om utvärdering av Bergslagens 

överförmyndarnämnd. Vid sammanträdet beslutades att begära in tillsynsrapporter och 

revisionsgranskningar av överförmyndarnämndens verksamhet och bjuda in 

överförmyndarnämndens ordförande och kanslichef i Ljusnarsberg till kommunstyrelsen under våren 

2018. Tillsynsrapporter och revisionsrapporter sändes till Hällefors och överförmyndarnämndens 

ordförande och förvaltningschefen deltog vid Hällefors kommunstyrelses sammanträde den 23 maj. 

Följande rapporter redovisades vid överförmyndarnämndens sammanträde den 15 mars: 

• Uppföljning av antal uppdrag för ställföreträdare 

• Antal ensamkommande barn med god man 2016-2018 

• Återsökningar från Migrationsverket 2018 avseende 2017 

• Utbetalning av ersättningar till ställföreträdare 2016-2017 

Revisionsföretaget PwC genomförde under december 2017 och januari 2018 på uppdrag av 

Ljusnarsbergs kommuns revisorer en granskning av överförmyndarnämnden. Revisionsfrågan var 

"Säkerställer överförmyndarnämnden en tillräcklig god intern kontroll avseende sitt uppdrag att tillse 

att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag?" I revisionsrapporten "Granskning av 

överförmyndarnämndens interna kontroll" bedömer PwC "att överförmyndarnämnden i allt 

väsentligt säkerställer en tillräckligt god intern kontroll avseende sitt uppdrag att förmyndare, gode 

män och förvaltare sköter sina uppdrag." PwC ger överförmyndarnämnden följande 

rekommendationer: 

• Införa en rutin att i myndighetskontrollen även inkludera kommunernas socialtjänster samt 

med regelbundenhet genomföra myndighetskontroller även på befintliga ställföreträdarskap. 

• Referenser inhämtas vid rekrytering av ställföreträdare vilket kan ge ytterligare grund för 

bedömning av lämpligheten. 

• Upprätta riktlinjer för hur många uppdrag som en enskild ställföreträdare kan inneha och 

vilka omständigheter som kan motivera avvikelser från ett sådant tak. Det finns förutom 

möjligheten att genomföra ett gott ställföreträdarskap, även att beakta den sårbarhet som 

många uppdrag på samma ställföreträdare innebär. 



Överförmyndarnämnden avser införa PwCs två första rekommendationer i någon form medan den 

tredje rekommendationen, riktlinjer för hur många uppdrag som enskild ställföreträdare kan inneha 

ej avses bejakas. Detta på grund av ett flertal anledningar. 

För det första finns inte något nationellt register över hur många uppdrag respektive ställföreträdare 

har i landets olika kommuner, därmed är antalet uppdrag som en ställföreträdare har i Bergslagens 

överförmyndarnämnds medlemskommuner tämligen ointressant då det är obekant hur många 

uppdrag ställföreträdaren har utanför Bergslagens överförmyndarnämnds medlemskommuner. 

För det andra är alla uppdrag av olika karaktär och beskaffenhet, en del uppdrag kräver minimal 

arbetsinsats medan andra enskilda uppdrag är mycket tids- och arbetskrävande. Detta innebär att 

tjugo uppdrag kan tids- och arbetsmässigt vara enklare än ett enda enskilt ärende. 

För det tredje finns det kapacitets- och kunskapsskillnad mellan ställföreträdare. Vissa 

ställföreträdare kan ägna mycket tid åt sitt ställföreträdarskap, exempelvis på grund av att de är 

pensionärer medan andra ställföreträdare ägnar sig åt sina uppdrag på fritiden efter ett 

heltidsarbete. Vidare är vissa ställföreträdare oerhört rutinerade och kan därmed åta sig flera 

uppdrag. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län genomförde den 20 mars 2018 den årliga tillsynen av 

överförmyndarnämnden. I protokoll daterat den 12 april 2018 konstaterades att Länsstyrelsen i 

Dalarnas län inte hade något att anmärka. 

Samtliga protokoll från överförmyndarnämnden, rapporter, uppföljningar, tillsynsprotokoll, 

nyhetsblad med mera läggs ut på Ljusnarsbergs kommuns webbplats. Övriga medlemskommuner har 

länkar till Bergslagens överförmyndarnämnd på sina webbplatser. Vidare expedieras alla relevanta 

handlingar som tas upp i överförmyndarnämnden till medlemskommuner, detta gäller såväl interna 

som externa uppföljningar, tillsynsprotokoll från Länsstyrelsen i Dalarnas län, revisionsrapporter, 

ekonomiska rapporter, verksamhetsberättelser etc. 

Den 3 maj 2018 arrangerades i Lindesberg en föreläsning från Kronofogden om bland annat 

överskuldsättning. Ett drygt trettiotal ställföreträdare deltog. 

Överförmyndarförvaltningen har genomfört informationsträffar med personal inom 

medlemskommunernas äldreomsorg och socialförvaltningar. Vid dessa träffar informeras om bland 

annat ställföreträdarens uppgifter och överförmyndarnämndens /-förvaltningens uppgifter. Träffarna 

har bemötts med positiv respons. 

Ordförande i nämnden och chefen för förvaltningen träffade representanter för Bergslagens Frivilliga 

Samhällsarbetare i juni. 

Nyhetsblad utsändes till ställföreträdare i februari och juni. 



Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Gemensam överförmyndarnämnd 

Underskott gentemot periodbudget med anledning av deltagande i den årliga konferensen med 

Föreningen Sveriges Överförmyndare. 

Överförmyndarverksamhet 

Driftbidragen från andra medlemskommuner understiger periodbudget med 75 000 kronor. I 

samband med årsredovisningen regleras driftbidragen. 

Semesterlön inklusive upplupna semesterlöner överstiger periodbudget med 60 000 kronor. 

Kostnaderna för böcker till tillställföreträdare uppgår till 21 300 kronor, kostnaden ej budgeterad. 

Böcker inköpta för hela året. 

Portokostnaderna överstiger periodbudget med 11 700 kronor. Större portokostnader första halvåret 

med anledning av utskick i samband med utskick rörande inkommande av årsräkningar. 

Inga kostnader för kopiator budgeterade, kostnaden i delårsrapporten uppgår till 10 000 kronor. 

Datakostnaderna, inköp av dator-datautrustning-systemkostnader, överstiger periodbudget med 

46 000 kronor. Inga inköp av datorer eller datautrustning planerade till andra halvåret. Kostnader för 

ärendesystemet till och med tredje kvartalet 2018. 

Kompetensutbildningskostnader överstiger periodbudget med 30 000 kronor och årsbudgeten med 

15 000 kronor. Under andra halvåret skall genomföras begränsad kompetensutveckling. 

Överförmyndarverksamhet ensamkommande flyktingbarn 

Statsbidragen överstiger periodbudget med 44 000 kronor. Intäkterna motsvarar årsbudgeten och 

intäkterna kan antas minska andra halvåret. 

Tolktjänster överstiger periodbudget med 30 000 kronor. Denna kostnad skall ses i förhållande ökade 

intäkter från medlemskommunerna. 

Resekostnader för ställföreträdare överstiger periodbudget med 12 000 kronor. Denna kostnad skall 

ses i förhållande ökade intäkter från medlemskommunerna. 
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Ars Ars årsbud Utfall Budget Avv mot 

budget prog vs årsp period period periodb 

Intäkter 
10360 Gem överförmynd.nämnd -32 -55 23 -29 -16 13 

13010 (Över-)Förmyndarverksamh -1 415 -1 415 0 -632 -707 -75 

13012 
Överförmynd. vht 

-874 -900 26 -505 -437 68 
ensamkomm 
SUMMA -2 320 -2 370 49 -1 166 -1 160 6 

Ars Ars årsbu Utfall Budget Avv mot 

Kostnader budget prog vs årsp period period 
periodbu 

d 
10360 Gem överförmynd.nämnd 36 61 -25 42 18 -24 

13010 (Över-)Förmyndarverksamh 1 583 1 739 -156 928 792 -136 

13012 
överförmynd.vht 

874 874 0 435 437 2 
ensamkomm 
SUMMA 2 493 2 674 -181 1 405 1 247 -1 58 

RESULTAT 173 304 -1 32 239 87 -152 

Framtid och förväntad utveckling 
Antalet ensamkommande barn och unga kommer fortsatt att minska. Denna utveckling måste följas 

nogsamt. 

Överförmyndarförvaltningen kommer att fortsatt erbjuda informationsträffar med personal inom 

medlemskommunernas äldreomsorg och socialförvaltningar men även till andra förvaltningar om 

efterfrågan finns. 

Deltagande vid föreläsning av konsult Jan Wallgren den 28 september kommer ett erbjudas 

ställföreträdare. 

Initiativ till återupptagande av närmare samverkan med Örebro kommuns 

överförmyndarverksamhet, Sydnärkes överförmyndarförvaltning och Östra Värmlands 

överförmyndarförvaltning skall tas. 

Översyn skall göras av informationen från överförmyndarförvaltningen på kommunens webbplats. 

Fortsatt skall översyn göras av rutiner och metoder inom överförmyndarförvaltningen. 

En kontinuerlig kontroll av ställföreträdare skall införas. 

Utvecklingen nationellt med anledning av riksdagens skrivelse 2017 /18:128 "Riksrevisionens rapport 

om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare" skall följas. 



Nyhetsblad till ställföreträdare skall sändas ut två gånger under andra halvåret. 

Efter de allmänna valen den 9 september skall en ny överförmyndarnämnd väljas som inleder sitt 

arbete den 1 januari 2019. 



Öppen kommun 

Målrubrik 
Service till ställföreträdare och huvudmän. 

Bakgrund/anledning till målet 
1. Förbättra informationen till intressenter. 

2. Snabbare och aktuellare information till ställföreträdare. 

3. Bättre service till huvudmän, exempelvis kunna erbjuda ställföreträdare med visst kön. 

Målvärde 

Resultat 
1. Målet uppnås delvis. 

2. Målet uppnås. 

3. Uppföljning genomförs andra halvåret. 

Analys 
1. Ökning har skett av informationen på kommunens webbplats men ytterligare ökning kan 

genomföras samt snabbare uppdateringar av befintlig information. 

2. Nyhetsbladen uppskattas av ställföreträdare. 

3. Målet ej uppföljt. 

Åtgärder 
1. Mer information skall läggas ut på kommunens webbplats och kontinuerlig tillsyn över 

aktualiteten av befintlig information skall införas. 

2. Bibehålla den nuvarande måluppfyllelsen. 

3. Analyser kommande uppföljning. 
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Möten & upplevelser 

Målrubrik 
God service till ställföreträdare. 

Bakgrund/anledning till målet 
Ett större antal blanketter på kommunens webbplats underlättar dels ställföreträdarnas arbete, dels 

öve rfö rmy nda rh and I ägga rn as. 

Målvärde 
Ökning av antalet blanketter från 2017. 

Resultat 
Uppföljning genomförs andra halvåret. 

Analys 
Uppföljning nödvändig. 

Åtgärder 
Uppföljning skall genomföras. 
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Kunskap & kompetens 

Målrubrik 
Tillsyn av årsräkningar och vitesföreläggande. 

Bakgrund/anledning till målet 
Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet och snabb handläggning utgör god service. 

Målvärde 
1 90 procent av årsräkningarna skall vara granskade senast den 31 oktober. 

2 Vitesförelägganden skall skickas ut senast två månader från sista datum för inkommande med 

årsräkning. 

Resultat 
1 Uppföljning genomförs andra halvåret. 

2 Målet uppnås ej. 

Analys 
2 Förvaltningen har ej fullt ut arbetat fram beslutsunderlag för föreläggande av vite inom två 

månader efter sista datum för inkommande med årsräkning. 

Åtgärder 
1 Uppföljning av granskade årsräkningar presenteras vid varje nämndsammanträde. 

2 Översyn skall göras av rutiner gällande vitesföreläggande. 
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Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 
Ökad digitalisering. 

Bakgrund/anledning till målet 
Ökat antal digitala tjänster underlättar arbetet för såväl ställföreträdare som förvaltningen. Därtill 

finns en efterfrågan från ställföreträdare av digitala tjänster. 

Målvärde 
1. Antalet digitala tjänster skall öka. 

2. Effektivisera kontrollen vid rekrytering av ställföreträdare. 

3. Effektivisering av utbildningen för ställföreträdare. 

Resultat 
1. Uppföljning genomförs andra halvåret. 

2. Uppföljning genomförs andra halvåret. 

3. Uppföljning genomförs andra halvåret. 

Analys 
Beträffande kontrollen av ställföreträdare har nya avtal ingåtts rörande datasystem som skall 

effektivisera en kontinuerlig kontroll av ställföreträdare. 

Åtgärder 
Uppföljningar skal genomföras under hösten. 
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