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Verksamhetsberättelse 

Ansvar 410 

Socialchef 
                

 

               Ekonomiskt utfall i sammandrag socialtjänsten totalt   

  

Utfall 

period 
Årsbudget 

Avv mot 

årsbudget 

 Sammandrag ansvar 410-490    

 Intäkter                  -40 906 -22 135 18 771 

 Kostnader                 155 040 131 793 -23 247 

 RESULTAT                  114 134 109 658 -4 476 

410 Socialchef                   

         Intäkter                  -3 607 -2 899 708 

         Kostnader                 9 655 9 655 0 

         RESULTAT                  6 048 6 756 708 

420 Enhetschef IFO               

         Intäkter                  -12 376 -2 401 9 975 

         Kostnader                 34 055 20 503 -13 552 

         RESULTAT                  21 679 18 102 -3 577 

430 
Enhetschef 

handikappomsorg 

   

         Intäkter                  -1 817 -1 851 -34 

         Kostnader                 15 168 17 233 2 065 

         RESULTAT                  13 351 15 382 2 031 

440 Enhetschef ÄO Solgården      

  Intäkter                  -3 307 -2 684 623 

         Kostnader                 18 668 18 425 -243 

         RESULTAT                  15 361 15 741 380 

450 Enhetschef ÄO Hemtjänsten    

         Intäkter                  -6 262 -5 595 667 

         Kostnader                 27 369 22 529 -4 841 

         RESULTAT                  21 108 16 934 -4 174 

460 
Enhetschef ÄO 

Koppargården 

   

         Intäkter                  -4 855 -4 238 618 

         Kostnader                 23 610 22 934 -676 
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Utfall 

period 
Årsbudget 

Avv mot 

årsbudget 

         RESULTAT                  18 755 18 696 -58 

470 Enhetschef sjuksköterskor    

         Intäkter                  -420 -258 162 

         Kostnader                 10 008 9 723 -285 

         RESULTAT                  9 587 9 464 -123 

480 Enhetschef rehab             

         Intäkter                  -111 -77 34 

         Kostnader                 4 923 4 877 -46 

         RESULTAT                  4 812 4 800 -12 

490 Arbetsmarknad/Integration    

         Intäkter                  -8 150 -2 133 6 018 

         Kostnader                 11 575 5 915 -5 661 

         RESULTAT                  3 425 3 782 357 

 

 Beskrivning av det ekonomiska ansvarsområdet 

Socialchefens ansvar omfattar ett övergripande samlat ansvar för de gemensamma 

intäkterna och kostnaderna för de sociala verksamheterna inom Bildnings- och sociala 

utskottets områden. I verksamhetsberättelsen för ansvar 410 redogörs i huvudsak enbart 

det direkta resultatet för den budget och de övergripande mål som finns under ansvar 410. 

I övrigt hänvisas till respektive underliggande enhets verksamhetsberättelse.  

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 sjukvårdslagen (HSL), lagen om 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)) och lagen om vård av missbrukare i vissa 

fall (LVM). Under ansvaret finns totalt 11.0 årsarbetare. Det är åtta 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. Arbetsmarknadsenheten (AME) och dess enhetschef 

ingår också under detta ansvar.  

Vilka väsentliga händelser under året har påverkat kommunens 

invånare/brukare 

Ett nytt team för att samordna hemgång för utskrivningsklara startade på prov 2019-03-01. 

Teamet har rätt att bedöma och fatta beslut om insatser upp till 14 dagar när personen 

kommer hem. Detta avlastar biståndshandläggarna i det initiala skedet efter en persons 

sjukhusvistelse och ska säkerställa att det blir en säkrare långsiktig bedömning av den 

enskildes behov av bistånd. Utvärdering av arbetssättet och ställningstagande till en 

fortsättning kommer att göras under första kvartalet 2020. Kommunen har inte haft några 
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kostnader för utskrivningsklara under året trots att antalet dagar den enskilde kan vara kvar 

på sjukhuset efter att man bedömts som utskrivningsklar har blivit färre innan 

betalningsansvaret infaller.    

Treskillingen har under slutet av året blivit omvandlat till ett biståndsbedömt 

trygghetsboende.  

 

En revision har gjorts av PWC under året. Man har granskat styrning och ledning av 

myndighetsutövningen av hemtjänstverksamhet. I rapporten har man ställt krav på 

åtgärder för att säkerställa att man fullt ut har en ändamålsenlig styrning och ledning 

inom myndighetsutövning. Det handlar om revidering av riktlinjer, rutin för 

likabedömning och att ha en strukturerad uppföljning av beslut och timmar En skriftlig 

redogörelse från KS ska lämnas till revisorerna i april 2020.  

Under år 2018 beställdes välfärdsteknik och under 2019 har arbetet med 

implementering påbörjats. Bland annat har GPS-larm börjat användas. Utbildning för 

införande av fler TES-moduler för att kunna mäta faktisk tid har genomförts och faktisk 

implementering av tekniken har påbörjats. Arbetet med att införa ansökan om 

ekonomiskt bistånd som e-tjänst har påbörjats. Under 2020 kommer ytterligare statliga 

stimulansmedel för utveckling av digitala tjänster och en fortsatt plan kommer att tas 

fram. 

      Ett familjesamverkansteam har startat i samverkan med alla kommuner i Norra Örebro 

      län och Region Örebro län och teamet ska stödja familjer med komplexa behov. I slutet 

      av 2019 var teamet fulltaligt och under 2020 ska uppdraget följas upp. Teamet    

      finansieras med statliga stimulansmedel inom området psykisk hälsa  

 

      Utredning tillsammans med Region Örebro län vad gäller att inrätta en gemensam  

      Familjecentral har fortgått och slutligt förslag kommer att presenteras under 2020. En  

      familjeterapeut anställdes under året inom individ- och familjeomsorgen och tjänsten är  

      placerad på vårdcentralen för att underlätta samarbetet med BVC och MVC.     

     Det äldrepolitiska programmet för år 2016-2019 har reviderats och färdigställdes på      

     tjänstemannanivå under 2019. Programmet omfattar åren 2020-2023 och förslaget    

     går upp för beslut i Kommunfullmäktige i februari 2020.   

 

     Socialchef slutade under hösten och ny har rekryterats som tillträdde vid årsskiftet. Även        

     en ny enhetschef för rehabenheten tillika medicinskt ansvarig för rehabilitering och  

     en ny enhetschef för hemtjänsten har rekryterats under året.       
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Prognos för årets måluppfyllelse (mål i budget och andra styrdokument från 

kommunfullmäktige).  

Nedan redovisas måluppfyllelse för de av KF beslutade övergripande målen inom 
socialtjänstens område och som berör äldreomsorg och individ och familjeomsorg.  
 Möten och upplevelser: Det ska vara en hög kvalitet inom den kommunala äldreomsorgen 
Delmål 1. Samtliga särskilda boenden ska erbjuda minst en organiserad och gemensam 
aktivitet per dag under helgen. Målet är uppnått (Källa: Enhetschef på respektive boende) 

Delmål 2. Samtliga särskilda boenden ska erbjuda minst två organiserade och gemensamma 
aktiviteter under vardagar. Målet är uppnått (Källa: Kommunens kvalitet i korthet KKiK, SKR)   
  

På kommunens särskilda boenden Solgården och Koppargården har man under året arbetat 

med att utveckla och förbättra möjligheten till fler aktiviteter under både vardagar och helg.  

Det arbetet fortsätter under 2020.  

Innovation och entreprenörskap:  Kommunen ska bidra till att integrera så många som 
möjligt i arbetslivet.  
 
Delmål: 1. Minst tio personer ska erbjudas extratjänst.  

Resultat: Under 2019 anställdes inte några personer med stöd av Extratjänst. 

Analys: Kommunens verksamheter utförde ett gott arbete gällande anställningar inom 

insatsen Extratjänst. 40 pågående Extratjänster i slutet av 2018 är ett mycket bra resultat för 

en kommun i Ljusnarsbergs kommuns storlek. Extratjänst togs dock bort som stöd till 

anställning i januari 2019. Det kom sedan tillbaka i slutet av året, men då endast riktat till 

utomeuropeiskt födda kvinnor. 

Åtgärder: I det fall kommunala enheter kan anställa inom insatsen Extratjänst blir det enligt 

tilldelning aktuellt att år 2020 anställa ett litet antal utomeuropeiskt födda kvinnor. 

Delmål 2. Minst 15 från Arbetsförmedlingen eller IFO ska erbjudas arbetsträning eller 
praktik, varav minst fem ska vara nyanlända.  
 
Resultat: Under 2019 hänvisades 8 individer till arbetsträning via Arbetsförmedlingen och 

under samma period erhöll 19 individer social praktik via IFO. Endast 1 av dem räknades som 

nyanländ. 

Analys: Behov av social praktik och arbetsträning har begränsats på grund av att nyanlända 

inte varit aktuella till den insatsen. Personer som kom till kommunen då mottagandet var 

som störst räknas inte längre som nyanlända. Behovet av insatser och ekonomiskt stöd för 

de personer som fortfarande bor kvar i kommunen har dock ökat då de inte längre befinner 

sig inom etableringen. De har inte längre anpassade aktiviteter via Arbetsförmedlingen och 

heller inte samma storlek på ekonomisk ersättning från Försäkringskassan. 

Delmål 3. Minst sju personer ska erbjudas introduktionsjobb.  

Resultat: Det har inte anställts med hjälp av introduktionsjobb. 
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Analys: Insatsen innebar för kommunen, i jämförelse med andra bidrag från AF, en hög 
egenkostnad. Anställningsstödet var endast aktuellt att använda om det kunde anses vara 
absolut nödvändigt.   

Källa: Uppföljning av enhetschefen för Integration och arbetsmarknadsåtgärder.  

 

1. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen? 

Äldreomsorgens delmål är uppnådda inom särskilt boende men under 2020 behöver fokus 

på kvalitet och brukarens nöjdhet inom hemtjänsten vara ett prioriterat område. Här ser 

man att brukarens helhetsupplevelse gått från 94 % till 80 % mellan 2018 och 2019. Det visar 

dock inte på någon tydlig trend eftersom de två föregående åren 2016 (95 %) och 2017  

(85 %) visar på fluktuationer även mellan de åren. Det är dock viktigt att analysera 

utvecklingen och även sätta upp delmål för att de förbättringar som görs innebär att man 

uppnår en positiv utveckling över tid.  

Individ och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten har redovisat orsaker till varför 

man inte uppnått sina delmål och i huvudsak handlar det om förändrade förutsättningar i 

regelverket från staten men också en delvis annan målgrupp. Arbetsmarknadsenheten och 

försörjningsstöd har ett fortsatt mycket viktigt uppdrag att erbjuda personer som är 

beroende av försörjningsstöd en möjlighet att genom lika stödinsatser kunna gå vidare till   

egen försörjning. En del av det arbetet är att kunna anvisa till praktikplatser och därför 

behöver alla kommunala arbetsplatser ta ett ansvar för att erbjuda ett antal platser.  

 

Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

Ansvar 410 Socialchef  

Helårsresultat för ansvar 410 är + 708 tkr.  

Det positiva utfallet under ansvar 410 beror på högre intäkter. Kostnadssidan redovisar ett 

utfall på +/- 0.   

Kommentarer: 

Kostnad för hygiensjuksköterska som vi köper via Region Örebro län var inte budgeterad fullt 

ut för året. Detta är korrigerat och uppräknat för år 2020.  

 

Den ökade kostnaden för färdtjänst/riksfärdtjänst har delvis berott på den 

direktupphandling som Region Örebro län tvingades göra beroende på att den tidigare 

upphandlade leverantören inte kunde uppfylla leveranskraven. Direktupphandlingsavtalet 

gäller tom 30 juni 2020 och innebär fortsatt högre kostnader. När nytt avtal börjar gälla vid 

halvårsskiftet 2020 så är förhoppningen att kostnaden minskar något.         

 

Inom LSS Adm o arbetsledning så återfinns ett överskott på + 340 tkr vilket beror på ökade 

intäkter men också lägre personalkostnader.  
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Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

410 Socialchef                   

         Intäkter                  -3 607 -2 899 708 

         Kostnader                 9 655 9 655 0 

         RESULTAT                  6 048 6 756 708 

                                      

         Kostnader                    

10320    Patientnämnd              5 6 1 

         RESULTAT                  5 6 1 

                                      

         Kostnader                    

10431    Rådet funk.hindr & pensio 0 3 3 

         RESULTAT                  0 3 3 

                                      

         Kostnader                    

13026    SOFINT                    105 113 8 

         RESULTAT                  105 113 8 

                                      

         Kostnader                    

51024    Enhetschefer ÄO           2 305 2 277 -28 

         RESULTAT                  2 305 2 277 -28 

                                      

         Intäkter                     

51025    Adm äldreomsorg           -97 0 97 

         Kostnader                    

51025    Adm äldreomsorg           1 955 1 736 -219 

         RESULTAT                  1 857 1 736 -121 

                                      

         Kostnader                    

51028    Gem komp.utv SOL+HSL      41 100 59 

         RESULTAT                  41 100 59 

                                      

         Kostnader                    

51034    Egna versamheter MAS      763 756 -6 

         RESULTAT                  763 756 -6 

                                      

         Kostnader                    

51035    Egna verksamheter MAR     344 336 -8 

         RESULTAT                  344 336 -8 
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                                   Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Intäkter                     

51038    Trygghetslarm             -332 -201 131 

         Kostnader                    

51038    Trygghetslarm             186 201 15 

         RESULTAT                  -145 0 145 

                                      

         Intäkter                     

51111    Ordinärt boende           -1 957 -1 797 160 

         Kostnader                    

51111    Ordinärt boende           1 0 -1 

         RESULTAT                  -1 956 -1 797 159 

                                      

         Intäkter                     

51226    Särskilt boende           -1 056 -841 215 

         RESULTAT                  -1 056 -841 215 

                                      

         Intäkter                     

51301    LSS adm o arb.ledning     -166 -60 106 

         Kostnader                    

51301    LSS adm o arb.ledning     763 997 234 

         RESULTAT                  597 937 340 

                                      

         Kostnader                    

53001    Färdtjänst/Riksfärdtjänst 1 529 1 324 -205 

         RESULTAT                  1 529 1 324 -205 

                                      

         Kostnader                    

54011    IFO Gem administration    17 0 -17 

         RESULTAT                  17 0 -17 

                                      

         Kostnader                    

54015    IFO Enhetschef            841 916 75 

         RESULTAT                  841 916 75 

                                      

         Kostnader                    

60112    Adm. ensamk. flyktingbarn 0 75 75 

         RESULTAT                  0 75 75 

                                      

         Kostnader                    

61010    Arbetsledning             801 815 14 

         RESULTAT                  801 815 14 
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b Vilka åtgärder vidtas för att åtgärda negativt ekonomiskt resultat?  

Inget att notera för ansvar 410  

c Kommentarer och förklaringar till investeringsuppföljningen (om du 

har ekonomiskt ansvar för investeringar): 

Investeringar i nya sängar har gjorts under året som har belastat driftbudgeten. Kommunen 

avropar Region Örebro läns upphandlingsavtal av sängar. 

 

Vilka väsentliga förändringar inom det ekonomiska ansvarsområdet är 

viktiga att känna till inför kommande budgetprocess? 

 

Kostnader för färdtjänst/riksfärdtjänst kommer att öka på grund av ny upphandling av denna 

trafik.   

Fler människor som blir äldre och bor kvar i ordinärt boende leder till ökat behov av insatser 

och stöd samtidigt som kompetensförsörjningen kommer att vara en utmaning.  

För att kunna erbjuda möjlighet till ökad självständighet och samtidigt trygghet behöver 

satsning på investering i välfärdsteknik fortsätta. För år 2020 får kommunen ytterligare 

statliga stimulansmedel för att utveckla välfärdtekniken inom äldreomsorgen. 

Ett fokusområde under 2020 är hemtjänsten där det handlar om att få en struktur ifråga om 
planering för bästa kvalitet och resursanvändning.     

En särskild insats pågår inom hemtjänsten med förstärkt ledningsresurs från slutet av året 
och fortgår under första halvåret 2020. Uppdraget är att få kontroll över ekonomi och ta 
fram en åtgärdsplan som även ska omfatta kvalitetsförbättring.  
 
Inom individ och familjeomsorgen har man ett fortsatt uppdrag att minska 

försörjningsstödet genom olika stödinsatser via arbetsmarknadsenheten och på så sätt bryta 

utanförskap genom att människor kan gå till egen försörjning.    

 

         

 

2. Övriga upplysningar som anses väsentliga att omnämna 

För projekt som finansieras av Tillväxtverket för åtgärder som ska stärka ekonomisk och 

social utveckling i kommunen utgår 1 750 tkr per år och 2020 är det sista året som beslut är 

taget och en utvärdering kommer att ske under året. En eventuell fortsättning avgörs om 

tillväxtverket gör bedömningen att kommunen fortsatt tillhör gruppen socioekonomiskt 
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eftersatta kommuner. Bidraget som kommunen kan få beror på hur många kommuner som 

totalt räknas in i gruppen.   

I övrigt har följande statsbidrag erhållits 2019 

 Förstärkning inom äldreomsorgen som har fördelats till hemtjänsten 299 tkr 

 Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 147 tkr    

 Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 1 867 tkr 

 Stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa 518 tkr 

 Habiliteringsersättning 177 tkr 

 Stimulansmedel psykisk hälsa 166 tkr 

Även under 2020 kommer ett antal riktade och sökta statsbidrag att finnas.  

Under år 2020 kommer det att bli ökade kostnader för licenser och utbildningar kopplat till 

utvecklingen inom digitalisering.  

Utredning av behov av ett utökat antal platser inom särskilt boende för äldre pågår.  

Taxor och avgifter har räknats upp för 2020 vilket innebär ökade intäkter.  
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410 Socialchef 

Box: Öppen kommun  

 Ansvar 410 
Verka för att de enskilda personerna som har behov av kommunens vård- och omsorgsinsatser möts 
av god tillgänglighet, lyhördhet och att information om verksamheterna finns offentligt publicerat. 

 

Delmål 
De enskilda personerna som har 
behov av kommunens insatser ska 
mötas av god tillgänglighet. 
Målvärde öka eller minst behålla 90% i 
brukarbedömningar äldreomsorg och 
hemtjänst.                                                                 
Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 
inom äldreomsorgen                                   
Hemsida och broschyrer ska vara 
uppdaterade. 

Aktivitet 
Biståndshandläggare ska vara tillgängliga för kommunens 
invånare. De enskilda ska ges möjlighet till att lämna ev. 
synpunkter/klagomål.                                                                                                    
Deltagande i Kommunernas Kvalitet i Korthets, KKiK, 
årliga brukarundersökning.  
 
 Årlig granskning av broschyrer och hemsida.                                                                                                   

Aktivitetsplan 
Biståndshandläggare har dagligen telefontider. 
Eventuella synpunkter/klagomål dokumenteras av handläggare, hanteras och åtgärdas.  
Deltagande i Kommunernas Kvalitet i Korthets, KKiK, årliga brukar/kundundersökning.  
Målstyrda genomförande planer utifrån KKiKs analysresultat. 
Hemsida och broschyrer gås igenom enligt upprättad årsplan. 
 
Uppföljning och utvärdering 
Årlig sammanställning av inkomna synpunkter/klagomål. 
Årligen (september) följa upp att upprättade informationsdokument och hemsida är aktuell. 
 
Uppföljning och utvärdering delår 2019 
 
 

Box: Kunskap & kompetens 

 Ansvar 410 
 

Verka för att de enskilda personerna som har behov av kommunens insatser möts av ett 
professionellt förhållningssätt med god kunskap. 

 

Delmål 
De enskilda personerna som har 
behov av kommunens insatser ska 
mötas av kompetent personal med 
god kunskap. 
För en säker och trygg vård och 
omsorg ska kunskap kring 

Aktivitet 
Kompetent personal finns tillgänglig och tillhandahåller 
tjänster och insatser med hög kvalité.  
Fler ges möjlighet till utbildning i dokumentation och 
verksamhetssystem. 
                                                                                          Ta fram 
rutiner och samtyckesdokument på lätt svenska.  
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dokumentation och 
verksamhetssystem öka. 
Göra den enskilde och dess 
anhöriga/närstående delaktig i 
implementeringsprocesser med 
välfärdsteknik i hemmet. 
Aktivitetsplan 
Sträva efter att i varje kontakt möta den enskildes behov med högt mått av kunskap. 
Kompetensutvecklingsplaner för all personal ska finnas för att möjliggöra hög kompetens. 
 
 
Uppföljning och utvärdering 
Antal som genomgått utbildning i dokumentation och verksamhetssystemet VIVA. 
Enkät till enskilda och/eller anhörig närstående hur de upplever implementering av välfärdsteknik i 
hemmet. 
 

 Uppföljning och utvärdering delår 2019 
 

Box: Möten & upplevelser  

 Ansvar 410 
De enskilda personerna som brukar kommunens insatser ska vara nöjda/mycket nöjda med sitt 
särskilda boende och med sin hemtjänst. 

 

Delmål 
För 2019: målvärde öka eller minst 
behålla 90 %.  
(Målvärde 2018: 90 % särskilt boende 
och 94 % hemtjänst).  
Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 
inom äldreomsorgen. 

Aktivitet 
Deltagande i Kommunernas Kvalitet i Korthets, KKiK, 
årliga brukarundersökning.  
 

Aktivitetsplan 
Deltagande i Kommunernas Kvalitet i Korthets, KKiK, årliga brukar/kundundersökning.  
Målstyrda genomförande planer utifrån analysresultat. 
 
Uppföljning och utvärdering 
Årlig genomgång av KKiKs resultat. 
 
Uppföljning och utvärdering delår 2019 
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Box: Innovation & entreprenörskap

 Ansvar 410 
 

 

  

Enskilda personer med behov av kommunens insatser ska ges bättre service, ökad trygghet och 
självständighet i det egna hemmet genom erbjudande av fler välfärdstekniktjänster. 

 

Delmål 
Skapa optimal vårdplanering genom 
att erbjuda möjlighet till deltagande 
på distans för alla berörda.      
Säkerhet och trygghet för personer 
som har digitala trygghetslarm.                                                                                                                                      
Göra den enskilde och dess 
anhöriga/närstående delaktig i 
implementeringsprocesser med 
välfärdsteknik i hemmet.                                                   
Implementera trygghetskameror och 
Dosell, läkemedelsautomat för säkrare 
medicinering i hemmet. 
Enklare och snabbare 
försörjningsstödsprocess, ansökan och 
beslut, för klienter som är i behov av 
försörjningsstöd. 

Aktivitet 
Erbjuda anhöriga/närstående möjlighet att 
delta på vårdplanering på distans.     
                                                                                     
Genomföra fortlöpande uppföljningar av 
hur införandet av de digitala 
trygghetslarmen fortgår samt hur larmen 
fungerar. 
Ta fram rutiner och samtyckesdokument 
på lätt svenska.  
 
                                                                             
 
Införa e-tjänster, inom försörjningsstöd i 
nära samarbete med övriga kommuner i 
Norra Örebro län.                                                                  

Aktivitetsplan 
Under året har webbaserade vårdplanstillfällen genomförts även med den enskilde 
och anhöriga/närstående.  
Att i samarbete med kommunerna i Norra Örebro län införa e-tjänster, inom 
försörjningsstöd. 
Uppföljning och utvärdering 
Framtagen och beslutad strategi. 
Antal installerade larm. 
Hur enskilda och dess anhöriga/närstående upplever att använda trygghetskamera 
och Dosell, via enkät. 
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Verksamhetsberättelse  

2019 

 

Ansvar 420 Individ- och familjeomsorgen 

Enhetschef individ- och familjeomsorgen 

Beskrivning av det ekonomiska ansvarsområdet 

Inom området individ- och familjeomsorg hör verksamheter som riktar sig till personer som 

får stöd, vård och service gällande:   

 Barn och ungdomsvård 

 Ekonomiskt bistånd 

 Vård för vuxna med missbruksproblem 

 Övrig vuxenvård (exklusive insatser till personer med psykiska problem utan eget 

missbruk) 

 Familjerätt (köps av extern aktör) och familjerådgivning (familjerådgivning köps av 

Regionen) 

Utöver de verksamheter som ovan anges tillhör LSS-barn och boendestöd för vuxna ansvar 

420. 

Vid utgången av år 2019 fanns inom enheten förutom enhetschef 13 årsarbetare med 

tillsvidareanställning fördelade enligt följande:  

2,0 samordnare (1,0 vikarierar för ordinarie samordnare) 

3,0 socialsekreterare ekonomiskt bistånd 

2,0 socialsekreterare vuxna och missbruk 

3,0 socialsekreterare barn och ungdom 

1 familjeterapeut  

2,0 boendestödjare  

Utöver dessa 13 årsarbetare har enheten 1,0 socialsekreterare barn och ungdomsvård med 

allmän visstidsanställning. 

 

3. Vilka väsentliga händelser under året har påverkat kommunens 

invånare/brukare? (Både positiva och negativa är intressant att ta del av) 

1. Föräldrastödsutbildning ABC har haft flera grupper igång där bland annat individ- och 

familjeomsorgens familjeterapeut leder grupperna. 
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2. Förebyggande insatser där tät samverkan med BVC och förskola/skola prioriterats. 

3. Arbetsförmedlingen drog ner på antalet tjänster i landet vilket kommit att påverka arbetet 

med den målgrupp som står längst ifrån arbetsmarknaden. 

4. Ny processmodell för samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet har påbörjats för 

att snabbt kunna ge insats till arbetslösa försörjningsstödstagare.  

 

5. Årets måluppfyllelse  

 

Mål Antalet försörjningsstödstagare ska minska. 

Delmål: 90 % av försörjningsstödstagarna ska vara i aktivitet och antalet hushåll som det skett 
utbetalningar till ska understiga 60 per månad. 
 

Målet att 90 % av försörjningsstödstagarna ska vara i aktivitet är inte uppnått: 

Vid granskning av hur många försörjningsstödstagare som är i aktivitet för perioden januari – 

december 2019 har målet inte uppnåtts. Anledningen till att målet inte uppnåtts beror delvis 

på att en stor del av de försörjningsstödstagare som erhåller ekonomiskt bistånd har 

försörjningsstöd med orsakskoden särskilda sociala skäl. Denna målgrupp har ofta 

missbruksproblem eller psykisk sjukdom och dessa individer är svåra att placera ut i någon 

aktivitet om de är i ett pågående missbruk eller i psykisk dåligt skick.  

Målet att antalet hushåll som erhållit utbetalningar ska understiga 60 per månad har inte 

uppnåtts. Antalet hushåll som det skett utbetalningar till är fördelat enligt följande:  

En ökning har skett som avser personer som söker ekonomiskt bistånd och som flyttat till 

kommunen från andra orter enbart på grund av att de saknat bostad i sin hemkommun 

Under perioden 1 januari 2019 till 1 oktober 2019 flyttade 23 individer in i kommunen som 

uppgav att de ej hade anknytning till kommunen och enbart flyttade på grund av 

bostadsbrist eller på grund av skyddsbehov. Flera av dessa 23 var ej berättigade till 

ekonomiskt bistånd och fick avslag på sin ansökan.  

6. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen? 

Fortsatt arbete med processmodellen som bygger på nära samarbete med 

arbetsmarknadsenheten med snabb insats och hjälp till personer som söker ekonomiskt 

bistånd samt kartläggning och arbetsplan för varje person för att snabbare komma ut i 

arbete eller annan försörjning.   

7. a Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

51317 LSS vårdhem psykiatri 

0 kronor i budget vid årets ingång. Justering av budget skedde ej under innevarande år 2019. 

En placering på kostsamt boende. Budget för denna post låg kvar på ansvar 430. 

Underskottet visar ca 1 600 tkr. 

51321 SoL stödteam 
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Överskridande av budget med 80 tkr. Ett biståndsbeslut gällande anhörigstöd gör att 

budgeten inte täcker kostnaderna fullt ut inom denna post 

51336 LASS pers assistans barn 

Överskott gentemot budget med 500 tkr. Intäkter från Migrationsverket avseende 2018 har 

bokförts på 2019.  

51362 LSS korttidsvistelse Barn 

Utfallet för helåret beräknades vid delårsbokslutet uppgå till 300 tkr vilket också stämde. Det innebar 

att ett överskott gentemot budget med 800 tkr blev slutresultatet.  Anledning till överskottet är att 

budget för 2018 beräknades bli detsamma för 2019. 

54011 IFO gemensam administration 

Verksamhet 54011 visade överskott gentemot budget med 550 tkr med anledning av periodvisa 

vakanser. Familjerätten som köps av konsult bokförs på 58501. 

55201 Institutionsvård vuxna missbruk 

Överskott gentemot budget med 700 tkr.  Överskottet beror på att tidigare har man tagit höjd för 

flera placeringar inklusive en LVM-placering utifrån 2018 och tidigare år. Dessa har uteblivit och 

därmed går posten med överskott. 

55611 Familjehem vuxna SoL 

En placering avslutades under året. Överskott med 160 tkr gentemot budget. 

55839 Öppenvård  

Budget saknas för denna post. Häri ligger kostnader för alkoholmätningsinstrument, drogtester samt 

lokaler för vård på hemmaplan avseende missbruk. Kostnaderna uppgår till 200 tkr. 

56401 Institutionsvård barn och ungdom 

Prognosen på helår visade ett befarat underskott med 1 400 tkr vid delårsbokslutet. Osäkerhet rådde 

gällande fordringar från Migrationsverket. Vid årets slut visar denna post ett överskott med 350 tkr 

med anledning av att sökta medel från Migrationsverket beviljats.  

56701 Familjehem SoL+LVU barn och ungdom 

Budget 1 935 tkr och prognosen visade 2 235 tkr. En ny placering under året gjorde att budgeten 

överskreds med 700 tkr. 

56811 Kontaktperson barn och ungdom 

Budgeten är 120 tkr och kostnaderna uppgick till 253 tkr för 2019. Här ligger en kostnad för 

kvalificerad kontaktperson som arbetade med en individ både på hemmaplanför att undvika 

institutionsplacering. Överskridande mot budget visar 130 tkr.  

56813 Individuellt behovsprövad öppenvård barn och unga 

Behandlingspedagoger i hemmet för att undvika kostnadsdrivande utredningshem för två familjer. 

Insatserna upphörde per den sista maj. Budget 0 kr. Överskridande gentemot budget med 560 tkr. 

57122 Skyddat boende vuxna 
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Denna post har ingen kostnadsbudget. Kostnaden uppgick till 900 tkr . 

57501 Ekonomiskt bistånd 

Budget för ekonomiskt bistånd är 4 045 tkr. Budgetposten överskreds med 4 200 tkr för 2019. 

Anledningen är att kommunen bland annat fått en ökad inflyttning av personer som saknat bostad i 

sin hemkommun och som även saknar egen försörjning. Vid beräkning av vad dessa erhållit i 

ekonomiskt bistånd uppgår summan till ca 900 tkr.  

En annan anledning är att flera som hade extratjänst blivit tvungna söka försörjningsstöd efter att 

extratjänsten upphört. Av 39 personer som avslutade sin extratjänst under 2019 har 13 sökt 

ekonomiskt bistånd. Vid genomgång av dessa 13 har de beviljats tillsammans 96 366 kr/mån. Om 

samtliga söker och är berättigade varje månad i ett år uppgår summan till 1 156 400 kr. Flera av 

dessa är familjer med många barn och har därmed en hög månadskostnad.  

58501 Familjerätt 

Ny verksamhetskod. Har tidigare bokförts på 54011 IFO gemensam administration. Ingen budget var 

lagd för denna verksamhet. Kostnad 260 tkr. 

60111 EKB, ensamkommande barn 

Kostnaden på året bedömdes uppgå till 3 900 tkr vid prognosen som togs fram i april 2019. Intäkter 

från Migrationsverket har visat sig täcka kostnaderna och mer därtill. Posten visar plus med 2 000 tkr. 

Anledningen är att intäkter från Migrationsverket för specifika individer men också stora intäkter i 

form av schablonersättningar. 

Totalt verksamhet 420  

Total negativ avvikelse mot budget 3 577 tkr 

  

Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

420 Enhetschef IFO               

         Intäkter                  -12 376 -2 401 9 975 

         Kostnader                 34 055 20 503 -13 552 

         RESULTAT                  21 679 18 102 -3 577 

         Intäkter                     

51317    LSS Vårdhem psyk          -9 0 9 

         Kostnader                    

51317    LSS Vårdhem psyk          1 650 0 -1 650 

         RESULTAT                  1 641 0 -1 641 

         Kostnader                    

51321    SoL Stödteam              867 786 -81 

         RESULTAT                  867 786 -81 

         Intäkter                     

51336    LASS Pers assistans- Barn -918 -307 611 

         Kostnader                    

51336    LASS Pers assistans- Barn 1 317 1 229 -88 

         RESULTAT                  399 922 522 
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  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Kostnader                    

51342    LSS+SoL Kontaktpersoner   9 0 -9 

         RESULTAT                  9 0 -9 

         Intäkter                     

51362    LSS Korttidvistelse- Barn -2 0 2 

         Kostnader                    

51362    LSS Korttidvistelse- Barn 287 1 079 793 

         RESULTAT                  285 1 079 794 

         Intäkter                     

54011    IFO Gem administration    -2 740 0 2 740 

         Kostnader                    

54011    IFO Gem administration    8 647 6 462 -2 185 

         RESULTAT                  5 907 6 462 555 

         Kostnader                    

54021    IFO Gem verksamhet        5 0 -5 

         RESULTAT                  5 0 -5 

         Intäkter                     

55201    Inst.vård vuxna missbruk  -18 -60 -42 

         Kostnader                    

55201    Inst.vård vuxna missbruk  352 1 108 757 

         RESULTAT                  334 1 049 715 

         Kostnader                    

55205    TNE - enhet               119 86 -33 

         RESULTAT                  119 86 -33 

         Intäkter                     

55611    Fam.hem SOL+LVM-vux 

missb 

-11 -21 -10 

         Kostnader                    

55611    Fam.hem SOL+LVM-vux 

missb 

177 346 169 

         RESULTAT                  167 325 159 

         Kostnader                    

55801    Indv behovspr öp vård-vux 9 57 48 

         RESULTAT                  9 57 48 

         Kostnader                    

55831    Ej ind behov.pr öp v- vux 18 0 -18 

         RESULTAT                  18 0 -18 

         Kostnader                    

55839    Övr öpp insats- Vx missbr 201 0 -201 

         RESULTAT                  201 0 -201 
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  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Intäkter                     

56401    Inst.vård barn o ungdom   -1 542 -896 646 

         Kostnader                    

56401    Inst.vård barn o ungdom   2 093 1 799 -294 

         RESULTAT                  551 903 352 

         Intäkter                     

56701    Fam.hem SOL+LVU barn/ung  -320 -429 -110 

         Kostnader                    

56701    Fam.hem SOL+LVU barn/ung  2 945 2 365 -580 

         RESULTAT                  2 625 1 936 -689 

         Intäkter                     

56811    Kontaktperson- barn/ungd  -13 0 13 

         Kostnader                    

56811    Kontaktperson- barn/ungd  267 120 -146 

         RESULTAT                  254 120 -133 

         Kostnader                    

56812    Kontaktfamilj- barn/ungd  273 250 -23 

         RESULTAT                  273 250 -23 

         Kostnader                    

56813    Indv behovsp öp vård-barn 566 0 -566 

         RESULTAT                  566 0 -566 

         Kostnader                    

57101    Kontaktperson - vuxna     21 50 29 

         RESULTAT                  21 50 29 

         Intäkter                     

57122    Skyddat boende, vuxna     -51 0 51 

         Kostnader                    

57122    Skyddat boende, vuxna     947 0 -947 

         RESULTAT                  896 0 -896 

         Intäkter                     

57501    Ekonomiskt bistånd        -107 -100 7 

         Kostnader                    

57501    Ekonomiskt bistånd        8 322 4 145 -4 177 

         RESULTAT                  8 215 4 045 -4 170 

         Kostnader                    

57502    Budget och skuldrådgivnin 18 0 -18 

         RESULTAT                  18 0 -18 

         Kostnader                    

57691    Fastställande faderskap   12 9 -3 

         RESULTAT                  12 9 -3 
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  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Kostnader                    

58501    Familjerätt               259 0 -259 

         RESULTAT                  259 0 -259 

         Intäkter                     

60111    Ensamkom. flyktingbarn    -6 058 0 6 058 

         Kostnader                    

60111    Ensamkom. flyktingbarn    4 085 0 -4 085 

         RESULTAT                  -1 973 0 1 973 

         Intäkter                     

60112    Adm. ensamk. flyktingbarn -588 -588 0 

         Kostnader                    

60112    Adm. ensamk. flyktingbarn 592 611 19 

         RESULTAT                  4 23 19 

 

b Vilka åtgärder vidtas för att åtgärda negativt ekonomiskt resultat? 

Fortsatt arbete med att erbjuda stöd via AME för att snabbare komma ut på 

arbetsmarknaden för att förhindra långvarigt ekonomiskt bistånd. Restriktiv hållning 

gällande nyinflyttade som inte planerat sin flytt till kommunen och försvårat sitt inträde på 

arbetsmarknaden. 

Hemmaplanslösningar i form av att först erbjuda öppenvårdsbehandling gällande både barn 

och vuxna.   

Åtgärdsplan:  

c Kommentarer och förklaringar till investeringsuppföljningen (om du 

har ekonomiskt ansvar för investeringar): 

Inget att notera 

8. Vilka väsentliga förändringar inom det ekonomiska ansvarsområdet är 

viktiga att känna till inför kommande budgetprocess? 

 

Väsentliga förändringar inför 2020 och 2021: 

Köp av konsulttjänster 

Individ- och familjeomsorgen saknar kompetens och utrymme att hantera familjerättsliga 

ärenden och det råder även brist på handläggare som kan hantera ärenden gällande LSS 

barn. Under flera års tid har familjerätt köpts in via konsulter. Upphandling av tjänsterna 

eller avtalssamverkan kommer att ses över gällande det. När det gäller LSS barnärenden 

kommer kontakt att tas med grannkommuner för eventuell avtalssamverkan eller köp av 

tjänst. 
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Ekonomiskt bistånd 

Det ekonomiska biståndet kan komma att öka om konsekvenserna av att 

arbetsförmedlingens tjänster minskar, extratjänsterna upphör och inflyttning från andra 

kommuner sker.  

Statsbidrag 

Vilka eventuella statsbidrag som kommer utlysas gällande 2021 är ej klart. En stor del av den 

verksamhet som personalkostnader och kompetensutveckling är avhängigt olika bidrag från 

staten.   

9. Övriga upplysningar som anses väsentliga att omnämna: 

Inget att notera 
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420 Enhetschef individ- och familjeomsorg 2019 

Box: Kunskap & kompetens 

 Ansvar 420 
 

Målrubrik 

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

 

 

Bakgrund/anledning till målet 

Den 1 juli 2014 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen om krav på behörighet för att 
utföra vissa uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården. Av 3 kap. 3 a § SoL 
framgår att socialnämnden ska använda socialsekreterare som har avlagt svensk 
socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan för att 
utföra sådana uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga som innefattar 
bedömning av om utredning ska inledas, utredning och bedömning av behovet av insatser 
eller andra åtgärder, och uppföljning av beslutade insatser. Av bestämmelsen framgår 
också att socialnämnden ansvarar för att den socialsekreterare som självständigt utför 
arbetsuppgifter har tillräcklig erfarenhet för uppgiften.   

 
 
 
 

Målvärde 

Samtlig personal ska ha tillräckliga kunskaper i handläggning och dokumentation för att ärenden 
skall handläggas rättssäkert.  

Resultat 

Målsättningen att alla ska få utbildning i verksamhetssystemet är uppnått.  

Analys 

Behovet av rätt kompetens enligt de krav som anges i socialtjänstlagen bedöms behövas inom 
samtliga områden inom IFO inte enbart inom barn- och ungdomsvården. En liten kommun har 
svårt att fylla eventuella kunskapsluckor och kravet på att ha både rätt utbildning och mångårig 
erfarenhet från yrket bedöms än viktigare av den anledningen.   

Åtgärder 

Översyn av IFOs organisation med förslag på förändringar som kan uppfylla lagkravet. Vara klar 
april 2020. Vid nyrekryteringar och återbesättning av tjänster skall kravet vara socionomexamen 
med flerårig erfarenhet av yrket. 
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Box: Möten & upplevelser  

 Ansvar 420 

Målrubrik 

Individ och familjeomsorgen ska erbjuda ett gott bemötande och en trevlig 

besöksmiljö. 

Bakgrund/anledning till målet 

Socialtjänstlagens portalparagraf statuerar att: Samhällets socialtjänst skall på demokratins 

och solidaritetens grund främja människornas 

   - ekonomiska och sociala trygghet, 

   - jämlikhet i levnadsvillkor, 

   - aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och                                                                                                                      

integritet.                                                                                                                                                

                                                                                                                             

Målvärde 

1. Minst 85 % av klienterna ska vara nöjda som helhet med kontakten med individ- och 

familjeomsorgen.  

2. Minst 86 % ska uppleva att det är lätt att komma i kontakt med individ- och familjeomsorgen 

Resultat 

Inget resultat att notera då individ- och familjeomsorgen ej deltog i brukarundersökningen 2019. 

Analys 

Ingen 

Åtgärder 

Inga  

 ...  
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Box: Innovation & entreprenörskap

 Ansvar 420 
 

Bakgrund/anledning till målet 

Införandet av möjligheter att ansöka om ekonomiskt bistånd via e-tjänst möjliggör för klienter att 

kunna följa sitt ärende via digital enhet istället för att behöva vänta på brev eller ringa till 

handläggare för att få veta ärendet fortlöper. Att även få in ansökan direkt digitalt frigör tid för 

handläggarna som inte behöver skriva av en inkommen handling manuellt. 

Målvärde 

Införa digital ansökan i samverkan med kommunerna i Norra Örebro län. 

Resultat 

Bakgrundsarbetet är klart. Nu avvaktas upphandling av hela verksamhetssystemet och ny server 

innan det kan tas i drift. 

Analys 

Arbetet har varit svårt att hålla tidplaner och varit svårt att kostnadsberäkna.  

Åtgärder 

Avvakta upphandling innan det är klart att använda i skarp drift 

  

Målrubrik 

Införa e-tjänsten Mina sidor 
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Verksamhetsberättelse  

Enheten för funktionsstöd jan-dec 2019 

 
Enhetschef Margareta Emnegard 

Beskrivning av det ekonomiska ansvarsområdet 

Enheten består av två gruppbostäder, totalt 9 lägenheter, en daglig verksamhet som 

sysselsätter ca 20-25 personer, personlig assistans vuxna, kommunal ledsagning, 

kontaktpersonsverksamhet mm.  

Målgruppen är personer med utvecklingsstörning, autismspektrumstörning, psykisk 

ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

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/eller psykiska funktionshinder så att de ges möjlighet att leva 

som andra i gemenskap med andra. 

Vi arbetar främst enligt LSS lagstiftningen (Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) som är en rättighetslag 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 särskolegymnasium. 

Anställda med adekvat utbildning inom funktionsstöd tituleras stödassistenter. Ett par 

stödpedagoger med 2-årig eftergymnasial utbildning finns 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 arbetar med en praktisk 

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

enskildes möjlighet till ökad egenkontroll och inflytande.  

 

 

  

 

4. Vilka väsentliga händelser under året har påverkat kommunens 

invånare/brukare? (Både positiva och negativa är intressant att ta del av) 

Under första halvåret har enheten arbetat med utåtriktade insatser som tydliggjort 

innehållet i verksamheten för kommunens innevånare, bland annat har daglig verksamhet 

deltagit i en utställning som visades i ett skyltfönster på byn. 
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Enheten besöktes av den lokala nättidningen ”Kopparbergarn”, ett reportage om våra 

deltaktighetsslingor och arbetsmetoden VISA gjordes, reportaget kunde läsas på 

kommunens hemsida. 

Under första halvåret har början till ett s.k. ”Vita rummet” inretts på daglig verksamhet. Det 

är ett rum för taktil stimulering och sensomotorisk stimulans, ett ”upplevelserum”. 

Enhetschef har informerat till den egna personalen och till andra verksamheter inom 

kommunen och lärt ut om lågaffektivt förhållningssätt, lågaffektiva principer och tekniker. 

Genom att personalen har tillägnat sig kunskap är vår förhoppning att antalet affektutbrott 

ska minska, både personal och de enskilda individerna känner sig därmed tryggare. Kommer 

att följas upp via tillbudsrapportering. 

De enskilda individerna har fått ytterligare tillgång till fritidsaktiviteter i form av mer fokus på 

kost och motion samt önskade fritidsaktiviteter både från gruppbostäderna och daglig 

verksamhet. Har inneburit att de enskilda individerna har fått en innehållsrikare fritid. 

Verksamheten har fått beviljat 5 000 kr från Röda korset, målet är att spara till inköp av en 

trehjulig cykel. 

På valborgsmässoafton hyrde en grupp från daglig verksamhet ett stånd och sålde bröd tlll 

allmänheten. 

Vid ett par tillfällen under våren har våra enskilda deltagit i dans i Hällefors respektive 

mimfestival i Lindesberg, positivt för de enskilda att delta i aktiviteter utanför den egna 

kommunen. 

Införandet av s.k. ”boendemöten” har utvecklat arbetsmetoder och gett personalen 

möjlighet att reflektera över ”hur” man arbetar och därmed har de enskilda individerna getts 

mer inflytande och bättre egenkontroll. 

En gruppbostad har planerat och brukat jord för eget odlande av köksland som gagnar de 

enskilda individerna som är trädgårds- och odlingsintresserade. Har inneburit att de enskilda 

individerna som inte deltar på daglig verksamhet också har en fritidssyssla som de är 

intresserade av. 

En gruppbostad har gemensamt med de enskilda individerna planerat för en resa till Karlstad 

med övernattning på hotell och shopping. Ett önskemål från några enskilda individerna som 

kunnat tillgodosetts. 

Daglig verksamhet anordnade under sommaren en tvåveckorsperiod resor i verksamheten, 

bla gjordes en längre resa med övernattning. 

Verksamheten har även i år beviljats statsbidrag med 175 tkr för att bibehålla 

habiliteringsersättningsnivån till 10 kr/ timme, mycket positivt. 

Enheten har kostnadsfritt via Kumla kommun beviljats ytterligare två utbildningsplatser 

gällande arbetsmetoden VISA ( = Visuellt individuellt strukturerat arbetssätt). Innebär att de 

de enskilda individerna möts av en personalgrupp där samtliga har tillägnat sig adekvat 

kunskap.  
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Ytterligare två personal i verksamheten har ansökt till eftergymnasial utbildning till 

stödpedagog, positivt för de enskilda att deras personal blir mer kompetenta och kunniga i 

sin yrkesroll. 

5. Prognos för årets måluppfyllelse där det är möjligt att göra en sådan 

redan efter fyra månader (mål i budget och andra styrdokument från 

kommunfullmäktige). Här bör textinnehållet i så fall utvecklas; ej bara 

konstatera resultatet. Analys och trender är intressant att belysa. 

Klicka här för att ange text. 

6. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen? 

Enheten kommer att jobba vidare med inriktningen att de personer som erhåller våra 

insatser ska känna: 

 Delaktighet och inflytande över sin vardag. Görs bland annat via återkommande husmöten 

som följs samt via s.k. delaktighetsslingor där de enskilda individerna får ge uttryck för sina 

åsikter, används för att förbättra möjligheterna till påverkan av verksamheten från de 

enskilda individerna. Följs upp via återkommande enkäter till de enskilda individerna 2 

ggr/år.  

Svaren visar på behov av fortsatta ansträngningar för att motivera flera av de boende att delta på 

husmötena. 

 Uppföljningarna från delaktighetsslingorna uttrycker de boendes uppskattning att få  möjlighet att 

påverka sin vardag, de boende har tex kommit med vissa förslag till förändringar i boendet som 

enkelt kunnat effektueras. 

  Ökad egenkontroll till de enskilda individerna och arbetstagarna genom att personalen har 

god kunskap om funktionsvariationer och hur det påverkar vardagen för den enskilde. Detta 

kommer att ges genom att fler personal fortsätter att utbilda sig och arbeta efter det 

strukturerade och evidensbaserade arbetssättet VISA (visuellt, individuellt, strukturerat, 

arbetssätt). Fortsatt utveckling av de strukturerade arbetssättet genom återkommande 

boendemöten där personalen lägger upp adekvata, individanpassade scheman för varje 

enskild individ. Utveckla arbetet med salutogent förhållningssätt, att ändra synsätt från 

vårdande till stödjande. Ett perspektiv som genomsyrar alla insatsområden. 

7. a Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

Genomgång av periodiserad budget under tiden jan -dec 2019 

Kata 513 12 – 325 tkr En personal avslutades per 31 mars via utköp, tre månaders extra lön 

har utgått, 70 tkr.  

Extra utgifter pga en boende som krävt dubbelbemanning under en tid i slutet av året. 

Bergsmansvägen 513 11 – 79 tkr. En personal har omplacerat vilket inneburit en extra 

personalkostnad på årsbasis på 175 tkr (1 april- 31 juli). En del av den kostnaden har hämtats 

in via minskat vikarieintag och genom att korta turerna på Bergsmansvägen. 
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51311 och 51312 På båda gruppbostäderna tillkommer gemensamt extra kostnad på 

årsbasis med ca 70 tkr avseende jourersättning som ej är budgeterat, kostnaden för jour 

uppgår till ca 200 tkr, finns budget för 130 tkr. 

Vårdhem psyk 513 17 +1 602 mkr, årsplaceringskostnaden för en person under 21 år är inte 

överflyttad till IFO som bär kostnaden men saknar budget, 1,8 mkr. 

En placering på Christinagården (sep-dec) 215 tkr. 

SFB vuxna 51335 + 478  tkr, beror på att FK ej inkommit med alla aktuella fakturor för fjärde 

kvartalet.  Överskottet beror även på att en person avled dec -18, minskad kostnad 313 tkr, 

var medräknad i budget för 2019. 

SFB barn 513 36 + 127 tkr, återsökning från FK 2018, inkom första kvartalet 2019.  

Kontaktpersoner vuxna 513 42 -43 tkr, beror att antalet personer som erhållit kontaktperson 

har ökat under första kvartalet. 

Totalt + 2 030 mkr för 2019. Beror på att ansvaret haft budget för en placering med 1,8 

mkr utan att burit kostnaden som istället funnits inom ansvar 420.  Om denna borträknas 

är överskottet +230 tkr 

Avseende måluppfyllelse gällande budget: Har varit möjligt att få ett överskott trots 

extraordinära kostnader. Beror ökad intäkt gällande pers assistans vuxna 313 tkr.  

Resterande har hämtats hem via minskade personalkostnader på Bergsmansvägen och 

daglig vht samt lägre kostnader för ledsagning än budgeterat. 

 

  

Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

430 Enhetschef handikappomsor    

         Intäkter                  -1 817 -1 851 -34 

         Kostnader                 15 168 17 233 2 065 

         RESULTAT                  13 351 15 382 2 031 

                                      

         Kostnader                    

51301    LSS adm o arb.ledning     141 146 5 

         RESULTAT                  141 146 5 

                                      

         Intäkter                     

51311    LSS Gruppb Bergsmansv     -334 -312 22 

         Kostnader                    

51311    LSS Gruppb Bergsmansv     3 670 3 569 -101 

         RESULTAT                  3 336 3 257 -80 
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                                   Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Intäkter                     

51312    LSS Gruppb Kata Dahlström -405 -375 30 

         Kostnader                    

51312    LSS Gruppb Kata Dahlström 3 411 3 045 -366 

         RESULTAT                  3 006 2 670 -336 

                                      

         Kostnader                    

51313    LSS Gruppb Ängen          -3 0 3 

         RESULTAT                  -3 0 3 

                                      

         Intäkter                     

51317    LSS Vårdhem psyk          -111 -196 -84 

         Kostnader                    

51317    LSS Vårdhem psyk          1 770 3 457 1 687 

         RESULTAT                  1 659 3 261 1 602 

                                      

         Intäkter                     

51335    LASS Pers assistans-Vuxna -421 -839 -418 

         Kostnader                    

51335    LASS Pers assistans-Vuxna 4 095 4 992 897 

         RESULTAT                  3 674 4 153 479 

                                      

         Intäkter                     

51336    LASS Pers assistans- Barn -128 0 128 

         RESULTAT                  -128 0 128 

     

         Kostnader                    

51341    LSS Ledsagning            134 180 47 

         RESULTAT                  134 180 47 

                                      

         Kostnader                    

51342    LSS+SoL Kontaktpersoner   220 177 -43 

         RESULTAT                  220 177 -43 

                                      

         Intäkter                     

51351    LSS+SoL DV Solstickan     -260 0 260 

         Kostnader                    

51351    LSS+SoL DV Solstickan     1 544 1 476 -68 

         RESULTAT                  1 284 1 476 192 

                                      

         Intäkter                     

61860    Lönebidragsanställningar  -158 -130 29 
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         Kostnader                    

61860    Lönebidragsanställningar  187 192 5 

         RESULTAT                  29 62 33 

 

8. b Vilka åtgärder vidtas för att åtgärda negativt ekonomiskt resultat? (om 

prognos visar negativt resultat) 

Minskat vikarieintag på daglig verksamhet och korta turerna när det är möjligt på 

Bergsmansvägen. 

c Kommentarer och förklaringar till investeringsuppföljningen (om du 

har ekonomiskt ansvar för investeringar): 

Inget att notera 

9. Vilka väsentliga förändringar inom det ekonomiska ansvarsområdet är 

viktiga att känna till inför kommande budgetprocess? 

Två nya placeringar kommer att belasta verksamheten ekonomiskt, var ej aktuella när budgeten när 

budgeten lades för 2020. 

10. Övriga upplysningar som anses väsentliga att omnämna: 

Arbetsmiljöverket gjorde inspektion 2019-03-21 på en av gruppbostäderna. En del mindre brister 

framkom rörande t.ex.  generell inventering av arbetsmiljörisker i de enskilda individernas hem samt 

öka kunskapen om tillbudsrapportering hos personalen och öka rapporteringsfrekvensen. Åtgärdat 

genom ökad tillbudsrapportering, uppföljning på apt. 
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430 Enhetschef, funktionsstöd 

Box: Öppen kommun  

 Ansvar 430 
Det ska vara lätt att komma i kontakt med enhetens personal och de enskilda individerna ska 
mötas av ett respektfullt och professionellt förhållningssätt. 
 

 

Delmål 
Samverka internt och externt för att 
de enskilda individerna ska erhålla de 
pedagogiska serviceinsatser som krävs 
för att känna sig delaktiga och ha 
inflytande över sin vardagstillvaro. 
 

Aktivitet 
 Boråd och husmöten genomförs 
regelbundet där representanter för 
politiken, de enskilda, anhöriga, personal 
och enhetschef deltar i olika forum.  
                                     

Aktivitetsplan  
Två borådsmöten kommer att genomföras på gruppbostäderna. Husmöten 
kommer att hållas var tredje vecka på respektive gruppbostad. 
 
Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning av husmöten två ggr/år via enkät. 
 
Uppföljning och utvärdering år 2019 

 Delaktighet och inflytande över sin vardag. Görs bland annat via 
återkommande husmöten som följs upp.Via delaktighetsslingor ges enskilda 
individerna möjlighet att  ge uttryck för sina åsikter, används för att 
förbättra möjligheterna till påverkan av verksamheten från de enskilda 
individerna. Följs upp via återkommande enkäter till de enskilda individerna 
2 ggr/år.  

Svaren visar på behov av fortsatta ansträngningar för att motivera flera av de 
boende att delta på husmötena. 
 
 
 
 

Box: Kunskap & kompetens 

 Ansvar 430 
 

Verka för att ge de enskilda individerna trygghet i att journalföring sker på ett formenligt och 
kompetent tillvägagångssätt. 
 

 



32 
 

 

Delmål 
Öka tryggheten till de enskilda 
individerna genom att enheten 
uppfyller sitt krav på social 
dokumentation och att medarbetarna 
vet hur dokumentationssystemet Viva 
fungerar. 
 

Aktivitet 
Regelbundna möten i 
dokumentationsgruppen för att öka 
kunskapen i Viva och social dokumentation  
hos medarbetarna. 

 
Aktivitetsplan 
Fortfarande ett förbättringsområde, ännu inte all personal som dokumenterar enligt 
rutin. Utbildning i social dokumentation ges av kvalitetssamordnare och enhetschef. 
Utveckling av ändamålsenliga blanketter och relevanta sökord i Viva för att förbättra 
det pedagogiska arbetssättet. En granskningsgrupp är utsedd och har som uppgift 
att vägleda och kontrollera att dokumentation sker enligt utarbetad rutin. 
 
 
Uppföljning och utvärdering 
Kommer att ske enligt checklista och granskningsmall 2 ggr/år 
. 

 Uppföljning och utvärdering år 2019 
Utvärderingen har visat att samtliga individer har genomförandeplaner men att den 
löpande journalföringen för att visa ett ärendes gång behöver förbättras. Pga att det 
saknas en fungerande support inom verkställigheten för Viva har utvecklingen av 
ändamålsenliga blanketter och nya sökord inte kunnat läggas in. 
 

Box: Möten & upplevelser  

 Ansvar 430 

De enskilda individerna ska uppleva inflytande och kunna påverka sin vardagstillvaro. 

 

 

Delmål 
Att öka våra boendes inflytande och 
medbestämmande över sin vardag, 
var och en utifrån sina förutsättningar.  
Att ge individerna möjlighet att delta i 
sex- och samlevnadsgrupp. 
 

Aktivitet 
 Att fortsätta med delaktighetslingor på 
gruppbostäderna.  
Att starta och avsluta en sex- och 
samlevnadsgrupp under året. 
 
 

Aktivitetsplan 
Minst två delaktighetsslingor ska genomföras under 2019.  
En cirkel i sex-och samlevnad ska genomföras. 
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Uppföljning och utvärdering 
Utvärdering sker efter varje avslutad delaktighetsslinga genom intervju med 
deltagarna. 
Sex- och samlevnadsgruppen startade inte under 2019, är planerad och kommer att 
starta våren 2020. 
 
Uppföljning och utvärdering år 2019 

 Via delaktighetsslingor ges enskilda individerna möjlighet att  ge uttryck för 
sina åsikter, används för att förbättra möjligheterna till påverkan av 
verksamheten från de enskilda individerna. Följs upp via återkommande 
enkäter till de enskilda individerna 2 ggr/år.  

 
Uppföljningarna från delaktighetsslingorna uttrycker de boendes uppskattning att få  
möjlighet att påverka sin vardag, de boende har tex kommit med vissa förslag till 
förändringar i boendet som enkelt kunnat effektueras. 
 
 

Box: Innovation & entreprenörskap

 Ansvar 430 
 

 

 Våra boende och arbetstagare ska ha ett fullgott pedagogiskt stöd i sin vardag baserat på kunskap 
om var och ens behov. 
 

 

Delmål 
De boende i gruppbostäderna och i 
daglig verksamhet ska erbjudas bra 
stöd i vardagen genom att det 
pedagogiska arbetssättet utvecklas i 
och med införandet av nya 
personalkategorier, stödassistenter 
och stödpedagoger. De boende ska 
genom individanpassade scheman bli 
mer självständiga och få bättre 
egenkontroll och inflytande över sin 
vardagstillvaro. 
 

Aktivitet 
Boendemöten på gruppbostäderna införs 
from årskiftet 18/19. Innebär att 
personalen träffas tillsammans med ssk 
och enhetschef för att utveckla ett 
salutogent arbetssätt, att ändra synsätt 
från vårdande till stödjande. Ett perspektiv 
som ska genomsyra alla insatsområden. 
Inom daglig verksamhet kommer vi att 
fortsätta att utveckla arbetet för att få ut 
personer med funktionsnedsättning i 
sysselsättning/arbete utanför 
hemmabasen. 
Vi kommer gemensamt inom 
gruppbostäderna och daglig verksamhet 
att arbeta med att förbättra hälsan hos vår 
målgrupp genom bättre kost och mer 
motion genom motivationsarbete.  
Vi kommer att fortsätta utveckla arbetet 
med att möjliggöra för de enskilda 
individerna att delta i fritidsaktiviteter. 
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 Aktivitetsplan 
Verktyg för individanpassat bemötande kommer att utformas för varje boende, 
beskrivning av nära rutiner samt aktivitetsschema för varje person. 
Varje enskild person som så önskar kommer att ges möjlighet att delta i någon form 
av fritidsaktivitet antingen via gruppverksamhet eller enskilt. 
Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning och utvärdering kommer att ske på arbetsplatsträffar och genom att 
följa enkätsvaren i den nationella uppföljningsenkäten Kolada för systematiskt 
förbättringsarbete.   
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Verksamhetsberättelse 

 

Tjänstetitel budgetansvarig 

Enhetschef Yvonne Andersson  
Ansvar 440  

Beskrivning av det ekonomiska ansvarsområdet 

Solgården inklusive Heden är ett vård- och omsorgsboende med tillgång till 
personal dygnet runt. Vård- och Omsorg ges utifrån den enskildes behov. Vi 

eftersträvar ett öppet och välkomnande klimat med gott bemötande och 
trivsam miljö för alla. 

Vi jobbar utifrån kommunens värdegrund.  
Solgården har 25 lägenheter där två av dem har varit parboende. 

 Finns även en korttidsavdelning med 7 platser vid behov 8. 
På Korttidsavdelningen är ett rum till växelvård som används varje vecka av 

olika individer som är beviljad av biståndshandläggare. 
Solgården har 23,16 årsarbetare samt 2,0 årsarbetare trygghetsanställning. 

 

1. Vilka väsentliga händelser under året har påverkat 

kommunens invånare/brukare? (Både positiva och negativa 

är intressant att ta del av) 

Samtliga korttidsplatser har varit fullbelagda och det har betytt att vi inte har 
några betalningsdagar till slutenvården.  
Vissa personer får vistas väldigt länge på korttidsplats i väntan på vård- och 
omsorgsboende. 
Fåtal av korttidsboende har kunnat återgå till hemmet efter vistelse på 
korttidsavdelningen. 
Antal dagar på korttidsplats jan -december 2019: 2 311 dagar. 
Hemtagningsteam är upprättat från och med 1 mars 2019.  
 

2. Prognos för årets måluppfyllelse där det är möjligt att göra 

en sådan redan efter fyra månader (mål i budget och andra 

styrdokument från kommunfullmäktige). Här bör 

textinnehållet i så fall utvecklas; ej bara konstatera 

resultatet. Analys och trender är intressant att belysa. 
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Solgården har dagliga aktiviteter av både personal och frivilligorganisationer 
såsom högläsning, filmvisning, promenader, bingo, gymnastik, 
inomhusbowling, träning, underhållning. I samarbete med kommunens 
fritidskonsulent så har Solgården haft möte där vi diskuterat flera aktivitets 
möjligheter. 
 Solgården har haft besök av påskkäringar som delade ut fina påsk teckningar, 
Utställning av barn från kommunens förskola.  
Under april-maj månad har Solgården haft utställning av barn från förskolan. 
Man har haft ett par utflykter som var mycket uppskattat. 
Luciafirande av kulturskolan. 
Bo/kostråd en på våren och en på hösten där anhöriga, kostombud, kostchef 
samt kökschef är inbjudna att delta. 
Vi leasar en avslappningsgungstol (Ergonova) tillsammans med 
Koppargårdens äldreboende, gungstolen är ett komplement till aktivitet och 
ger individerna ett ökat välbefinnande och avslappning. 
En måluppfyllelse är att minska ensamhetskänslan hos våra individer från 
18% till 13% på äldreboendet är att individer får möjlighet till önskad aktivitet 
samt att egentiden används efter önskemål.  

3. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen? 

Solgårdens verksamhetsgrupp kommer att jobba vidare med planering av 
aktiviteter för att sätta guldkant i vardagen samt göra extra till storhelger. 
Solgården kommer att jobba med att bryta ensamhetskänslan hos våra 
individer på boendet. 
Solgården har tagit emot feriearbetare, praktikanter och elever från olika 
skolor. Solgården har under året haft nära samarbete med Activa, SFI samt 
arbetsmarknadsenheten i syfte med att få ut människor i arbete och att lära 
sig svenska språket. 

4. a Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

Budget i balans. 
Fortsätta arbeta med ekonomisk hushållning av medborgarnas medel. 

  

Utfall 

period 

Årsbudg

et 

Avv mot 

årsbudget 

440 Enhetschef ÄO Solgården      

  Intäkter                  -3 307 -2 684 623 

         Kostnader                 18 668 18 425 -243 

         RESULTAT                  15 361 15 741 380 

                                      

         Intäkter                     

51223    Solgården                 -1 289 -1 448 -159 

         Kostnader                    

51223    Solgården                 16 140 16 312 172 

         RESULTAT                  14 852 14 865 13 

                                      

         Kostnader                    

51226    Särskilt boende           9 0 -9 
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         RESULTAT                  9 0 -9 

     

     

                                   Utfall 

period 

Årsbudg

et 

Avv mot 

årsbudget 

         Intäkter                     

51233    Matservice - Solgården    -1 350 -828 522 

         Kostnader                    

51233    Matservice - Solgården    1 570 1 329 -241 

         RESULTAT                  220 501 281 

                                      

         Intäkter                     

61860    Lönebidragsanställningar  -669 -408 261 

         Kostnader                    

61860    Lönebidragsanställningar  949 784 -165 

         RESULTAT                  280 375 96 

 

 

b Vilka åtgärder vidtas för att åtgärda negativt ekonomiskt 

resultat? (om prognos visar negativt resultat) 

Klicka här för att ange text. 

c Kommentarer och förklaringar till 

investeringsuppföljningen (om du har ekonomiskt ansvar för 

investeringar): 

Klicka här för att ange text. 

5. Vilka väsentliga förändringar inom det ekonomiska 

ansvarsområdet är viktiga att känna till inför kommande 

budgetprocess? 

Klicka här för att ange text. 

6. Övriga upplysningar som anses väsentliga att omnämna: 

Framtida investering är en desinfektions ” diskmaskin ” som används för rengöring 
av inkontinenshjälpmedel. 
Tillsynsbesök av arbetsmiljöverket. Efter resultatet från arbetsmiljöverket visade det 
sig att det finns en del områden som Solgården behöver fortsätta arbeta med vilket i 
sin tur kan medföra ökad kostnad i form av utbildningar. 
IVO (inspektion för vård- och omsorg) har varit på besök i december och intervjuat 4 
boende och 3 personal. 
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440 Enhetschef Solgården 

Box: Öppen kommun  

 Ansvar 440  
Ge stöd och hjälp utifrån den enskildes förutsättning och behov samt ta hänsyn till individens 
rättighet och självbestämmande. 

 

Delmål 

Sträva mot att de enskilda skall 

vara nöjda till minst 90 % vilket 

mäts genom att besvara 

”Kommunernas kvalitet i korthet”. 

 
Källa: Kommunernas kvalitet i korthet 2018. 

 
Alla enskilda skall ha en aktuell 

genomförandeplan. 

 

Ge alla individer säker och god 

vård. 

 

Tillgodose individens sociala och 

intellektuella behov. 

 

 

 

 

 

 

 

Utveckla stödet för anhöriga. 

 

 

Aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

Den enskilde skall ha en utsedd 

kontaktperson.  

 

Planerade teamträffar och 

vårdplaneringar.  

 

Allt arbete/insatser skall ske utifrån 

kommunens värdegrund. 

 

Kontinuerligt arbete med rutiner och 

processer i kvalitetsledningssystemet. 

 

Dokumentera och åtgärda avvikelser, 

klagomål och synpunkter. 

 

Fortsätta arbeta med anhörigträffar. 

 

 

 

 
Aktivitetsplan 

Den enskildes genomförandeplan skall följas upp minst 2 gånger/år och vid 

förändringar i hälsotillstånd eller ändrade insatsbehov. 

Det finns möjlighet att byta kontaktperson om den enskilde önskar. 

Alla medarbetare ska känna till och arbeta fortlöpande med rutiner och 

processer i kvalitetsledningssystemet. 

Anhörigträffar ska genomföras två gånger per termin. 

Ökat samarbete med föreningsliv, frivilligorganisationer samt skola 
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Uppföljning och utvärdering 

Det är enhetschefens ansvar för att genomförandeplanerna är aktuella genom 

journalgranskning, egenkontroller samt att uppföljning sker genom teamträffar 

och vårdplanering. 

Enhetschef analyserar årliga enkätundersökningar och dokumentera klagomål 

och synpunkter och efter åtgärd ge återkoppling. 
 

Box: Kunskap & kompetens Ansvar 440

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

 

Delmål 
Få kunskap om träning och 
rehabilitering. Öka och behålla sin 
fysiska förmåga.  

 

 

 

 

 

 

Minska risken för fall och 

fallskador genom förbyggande 

insatser. 

 

Kvalitetsregister Senior Alert och 

BPSD (beteendemässiga och 

psykiatriska symptom vid demens). 

Upprätthålla målvärdet på 90 %. 

 
Källa: Kommunernas kvalitet i korthet 2018. 

               

 

Aktivitet 

Tillgång till daglig träning 

av personal. Vid behov 

kontakt med sjukgymnast, 

rehabiliterande 

undersköterskor och 

arbetsterapeut.  

 
Gemensam 
gruppgymnastik/aktivitet. 
 

 

 

Regelbunden uppföljning av 

Senior alert och BPSD. 

 

 

 

Aktivitetsplan 
Genom individuellt träningsprogram som anpassats till den enskilda 
med hjälp av rehabiliterande undersköterskor.  
Rutiner med inplanerade dagar för riskbedömning och registrering i 
Senior Alert. 

Arbeta i samråd med anhörig med kvalitetsregistret BPSD för att 

öka välbefinnande samt att ge meningsfull tillvaro för enskilda 

med demens. 
Personalen skall tillsammans med de enskilda planera aktiviteter och 
regelbunden träning under veckan och året. 
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Uppföljning och utvärdering 

Analysera den årliga patientsäkerhetsberättelsen som innehåller 

”sammanställningen på avvikelser och fallrapporter”. 

  

Individuellt träningsprogram kan innebära signeringslistor som följs upp av 

arbetsterapeut eller sjukgymnast. Här är enhetschef tillsammans med all inblandad 

personal ansvarig för att arbete sker. 

  

Enhetschef ansvarar och redovisar resultatet på arbetsplats möten. 

Box: Möten & upplevelser Ansvar 440 
 

Mötesplatser och meningsfull tillvaro och främja en god hälsa. 

 

Delmål 
Alla enskilda på kommunens 
äldreboenden ska erbjudas 
underhållning/social aktivitet minst 
två gånger per dag. Bibehålla högt 
målvärde enligt Kommunernas kvalitet 
i korthet 2017 vilket var 100 %. 

 
Källa: Kommunernas kvalitet i korthet 2018. 

 

 

Alla enskilda erbjuds egen tid varje 

vecka med sin kontaktperson. 

Minska upplevelsen av ensamhet 

Från 18% til 13%. 

 

 

 

Måltidernas betydelse för 

välbefinnande och för att uppnå 

god fysiskt aktivitet och ett 

välmående. Anpassa maten till 

varje individ. Målvärdet 2017 var 

73 % och målvärdet för 2019 

önskas öka till 80 %. 

 
Källa: Kommunernas kvalitet i korthet 2018. 

 

Våra regelbundna kost- och 

borådsmöten med kontakt politiker, 

enskild individ, anhörig och 

personal ger oss möjlighet att 

utbyta tankar och funderingar och 

förbättringar på vår verksamhet. 

Aktivitet 

Att tillsammans med  

föreningar, personal och enskilde 

veckoplanera underhållning och 

aktiviteter. 

 

Låta föreningar och skola  

använda utrymmen för diverse ändamål 

och skapa en mötesplats för  

både unga och äldre. 

 
 

 

Den stunden kan vara pyssel eller annan 

valfri aktivitet. 

Önskemål om vad som egentiden kan 

innehålla. 

 

 

Måltiden skall vara en  

god upplevelse för både  

kropp och själ. 

Vackert dukade bord med  

god vällagad/anpassad mat 

för varje individ ger en bra 

måltidsmiljö. 

 
 

 

Fortsatt samarbete med  

Kostenheten där kost- och borådsmöten 

planeras in två gånger per år. 
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Aktivitetsplan 

Fortsatt samarbete med studieförbund, föreningar och skola  

för att höra om vad de har att erbjuda de enskilda.  

Regelbunden kontakt med kostenheten. Anpassa matsedeln efter högtidsdagar, 

årstider, helger och olika temadagar. 

Uppföljning och utvärdering 

Anpassa underhållning och vara lyhörd för vad individen önskar. 

Utvärdera vad individen tycker om underhållning som erbjuds.  

Se hur stort intresset varit att få komma till underhållningen. 

Genom att återrapportera till kostenheten hur våra boende uppfattat matsedeln. 
 

Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 

440  
För att uppnå målet om innovationer och entreprenörskap skall utbudet av digitala tjänster för äldre 
ska öka.  

 

Delmål  

 

Äldre ska stimuleras till att använda 

ny teknik. 

 

 

             Aktivitet  

 

Att minst en dag i veckan 

använda en surfplatta 

tillsammans med personalen. 

 

.   
Aktivitetsplan  

Äldre personer bör stimuleras till användningen av ny teknik och erhålla 

information och ta del av sociala aktiviteter.  

 

 

Uppföljning  

      Utvärdera bland de boende och personal hur användandet fungerar samt 

hur mycket.  
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Verksamhetsberättelse 

 

Verksamhetsansvarig 

Yvonne Andersson, enhetschef hemtjänst yttre 
Sofie Djupman, enhetschef hemtjänst inre 

450 Hemtjänst 

Yttre hemtjänst och Treskillingen 
 

1. Vilka väsentliga händelser under året har påverkat 

kommunens invånare/brukare? (Både positiva och negativa 

är intressant att ta del av) 

Treskillingen har haft aktiviteter från frivilliga organisationer samt egna aktiviteter. 
Pensionärskören har deltagit med sång och musik, kyrkan har besökt oss regelbundet 
och 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 de 
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 finns två 
boulebanor på Treskillingen som utnyttjas flitigt av individerna. 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, i samband med boråd som representanter från 
treskillingen, politiken och verksamheten deltar vid eller direkt till enhetschef. 

2. Prognos för årets måluppfyllelse där det är möjligt att göra 

en sådan redan efter fyra månader (mål i budget och andra 

styrdokument från kommunfullmäktige). Här bör 

textinnehållet i så fall utvecklas; ej bara konstatera 

resultatet. Analys och trender är intressant att belysa. 

Treskillingen har dagliga aktiviteter av både personal och frivilligorganisationer 
såsom högläsning, promenader, bingo och gymnastik. Treskillingen har även 
underhållning och har haft utställning i samarbete med kommunens 
fritidskonsulent. Treskillingen har fått en så kallade padda där vi på digital väg 
tillsammans med individer kan utföra spel eller enklare uppgifter. 
 

3. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen? 

Verksamheten håller på och vidareutvecklar planeringssystemet 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 
mer korrekt kan beräkna personalbehov för att kunna ge individerna en säker och 
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god omvårdnad, det gör också att vi enkelt kan följa upp vilka insatser som är 
utförda.  

4. a Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

 
Under 2019 har hemtjänsten haft ett underskott på 4,2 miljoner. Det stora 
underskottet beror framförallt på personalkostnader som som inte ligger i balans 
med planerad budget.  Det har funnits ett behov av att ha extra personal utöver den 
planerade grundbemanningen både på yttre och inre hemtjänst.  
 
 
 
 
 
 
 

  

Utfall 

period 

Årsbudg

et 

Avv mot 

årsbudget 

450 Enhetschef ÄO 

Hemtjänsten 

   

         Intäkter                  -6 262 -5 595 667 

         Kostnader                 27 369 22 529 -4 841 

         RESULTAT                  21 108 16 934 -4 174 

                                      

         Intäkter                     

51114    Hemtjänst                 -275 0 275 

         Kostnader                    

51114    Hemtjänst                 10 060 7 768 -2 292 

         RESULTAT                  9 784 7 768 -2 016 

                                      

         Kostnader                    

51118    Nattpatrull               44 4 -40 

         RESULTAT                  44 4 -40 

                                      

         Intäkter                     

51134    Matservice -Hemtj, matlåd -752 -902 -150 

         Kostnader                    

51134    Matservice -Hemtj, matlåd 469 903 434 

         RESULTAT                  -283 1 284 

                                      

         Intäkter                     

51224    Treskillingen             -4 717 -3 929 789 

         Kostnader                    

51224    Treskillingen             15 985 13 051 -2 935 

         RESULTAT                  11 268 9 122 -2 146 
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                                   Utfall 

period 

Årsbudg

et 

Avv mot 

årsbudget 

         Intäkter                     

51234    Matservice -Treskillingen -315 -764 -449 

         Kostnader                    

51234    Matservice -Treskillingen 456 803 347 

         RESULTAT                  142 39 -103 

                                      

         Intäkter                     

61860    Lönebidragsanställningar  -203 0 203 

         Kostnader                    

61860    Lönebidragsanställningar  355 0 -355 

         RESULTAT                  153 0 -153 

 

b Vilka åtgärder vidtas för att åtgärda negativt ekonomiskt 

resultat? (om prognos visar negativt resultat) 

Ett arbete för scheman för personal justeras och anpassas är påbörjat för yttre 
hemtjänst och detsamma kommer även att göras för inre hemtjänst.  För att kunna 
anpassa bemanningen med kort varsel så kommer längre vikariat och resurser inte att 
läggas mer än max en månad i taget. En viktig del i arbetet för att få kontinuitet och 
använda de resurser som finns är att även nattpatrull ingår i hemtjänstens planering. 
Under året kommer även regelbundna genomgångar att ske kring aktuella 
biståndsbeslut. Utförs det som står i beslutet, gör man som personal mer eller 
mindre? Denna genomgång är viktigt för att kunna signalera om behov ändras och 
kunna anpassa planering efter det. Hemtjänsten måste ha ett aktivt arbete för att 
kunna fördela resurser på bästa sätt därför kommer även användning av in och ut 
checkning hos vårdtagare vara en viktig del i arbetet för att optimera planering. 
 

c Kommentarer och förklaringar till 

investeringsuppföljningen (om du har ekonomiskt ansvar för 

investeringar): 

 

5. Vilka väsentliga förändringar inom det ekonomiska 

ansvarsområdet är viktiga att känna till inför kommande 

budgetprocess? 

Se 4 b.  
 

6. Övriga upplysningar som anses väsentliga att omnämna: 

Fram till Juni 2020 kommer hemtjänsten att bemannas av två enhetschefer en för 
yttre hemtjänst och en för inre hemtjänst. 
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450 Enhetschef 

Treskillingen/Hemtjänsten 
 

Box: Öppen kommun 

Ansvar 450 
Individerna ska mötas av ett professionellt förhållningssätt med god kvalité och rätt servicenivå 

 

 
Delmål 
Sträva mot att individerna skall vara 
till minst 90 % nöjda av Hemtjänsten 
(år 2018 94%). 
 
Sträva mot att av individerna upplever 
till minst 63% att de beviljade 
hemtjänstinsatserna anpassas efter 
behov (2018 57%). 
 
Sträva mot att individerna upplever till 
minst 90% att hänsyn tas till åsikter 
och önskemål (2018 89%) 
Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 
inom äldreomsorgen. 
 
 

 
Aktivitet 
Alla insatser skall ske utifrån kommunens 
värdegrund. 
 
Alla individer skall ha en aktuell 
genomförandeplan. 
 
Alla individer med hemtjänstinsatser skall 
ha en utsedd kontaktperson.  
 
Planerade teamträffar och vårdplaneringar. 
 
Kontinuerligt arbete med rutiner och 
processer i kvalitetsledningssystemet. 
 
Dokumentera och åtgärda avvikelser, 
klagomål och synpunkter. 
 
 

Aktivitetsplan 
Detaljerade analyser av kommunernas kvalitet i korthets, KKIK, resultat 2018.  
 
 

Uppföljning och utvärdering 
Genomförandeplanen skall följas upp minst 2 gånger/år och vid förändringar i 
hälsotillstånd eller ändrade insatsbehov. 
Omvårdnadspersonalen samtalar löpande med individer och biståndshandläggare 
under året för att beslut ska vara aktuella och anpassade efter individens behov. 
Enhetschef dokumenterar klagomål och synpunkter och ger efter åtgärd 
återkoppling. 
 

 

 
Box: Kunskap & kompetens 

Ansvar 450 
Öka individens möjlighet att bo kvar i det egna hemmet och bibehålla sina funktioner. 



46 
 

 

 
Delmål 
Införa trygghetskameror som 
ersättning till fysiska tillsynsbesök. 
 
Att göra individen delaktig i att införa 
teknik i sin hemmiljö. 
 
Planera individernas besök på 
beviljade insatsers verkliga tidsåtgång 
istället för schablontider. 
 

 
Aktivitet 
Informera om trygghetskameror och få 
samtycke från minst en individ att installera en 
trygghetskamera. 
 
Utveckla planeringssystemet för 
hemtjänstinsatser (TES) så varje besök hos 
individerna kan loggas vilket ger den verkliga 
tiden. 
 

Aktivitetsplan 
Installera trygghetskamera och göra rutiner för användandet av kameror och övrig 
teknik. 
 
Uppföljning och utvärdering 
Månadsvis följa upp och jämföra beviljade insatstimmar (tas ut från VIVA) gentemot 
genomförda insatstimmar (tas ut från TES). 
 
Löpande utvärdering av hur individerna upplever användandet av tekniken. 
 
 

 

 Box: Möten & upplevelser 

Ansvar 450 
 

Det ska finnas mötesplatser och träffpunkter för äldre individer i kommunen 

 

 
Delmål 
Alla äldre individer boende i 
kommunen ska erbjudas och 
motiveras till aktiviteter som de kan 
mötas omkring. 

 
Aktivitet 
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. 
 

Aktivitetsplan 
Bjud minst 2 ggr/år in till boråd där representanter från de boende, verksamheten 
och politiken deltar för att diskutera önskemål om aktiviteter. 
 
Anordna underhållning minst 1g/månad på Treskillingen. 
 

Annonsera underhållning och aktiviteter på hissar och anslagstavla på Treskillingen.  
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Uppföljning och utvärdering 
Presentation av samtliga aktiviteter ska göras i den årliga verksamhetsberättelsen.  

 
Utfall av aktiviteterna och underhållningen sker löpande genom samtal med 
individerna. 

 

 

 

Box: Innovation & entreprenörskap               

Ansvar 450 
 

För att uppnå målet om innovationer och entreprenörskap skall utbudet av  
digitala tjänster för äldre ska öka.  

 

 
Delmål 
Äldre ska stimuleras till att 
använda ny teknik. 

 

 
Aktivitet 
Att minst en dag i veckan använda 
en surfplatta tillsammans med 
personalen. 

 
 

Aktivitetsplan 

Äldre personer bör stimuleras till användningen av ny teknik och 
erhålla information och ta del av sociala aktiviteter.  
Uppföljning och utvärdering 

Utvärdera bland individer och personal hur användandet fungerar 
samt hur mycket den används. 
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Verksamhetsberättelse 

 

Enhetschef Koppargården 

Maria Kjellnér. 

Koppargården 460 

Koppargården är ett vård- och omsorgsboende med tillgång till personal dygnet 
runt. Vård och omsorg ges utifrån den enskildes behov. Vi eftersträvar ett öppet 

och välkomnande klimat med gott bemötande och trivsam atmosfär för alla. 
Koppargården har 41 lägenheter fördelade på 4 avdelningar varav en avdelning är 

demensboende. Av dessa 41 lägenheter är 2 lägenheter med ”extra rum” som 
kan erbjudas som parboende.  

Koppargården har 29,05 årsarbetare och dessa är fördelade på dag-, kväll-, och 
nattpersonal. 

1. Vilka väsentliga händelser under året har påverkat kommunens 

invånare/brukare? (Både positiva och negativa är intressant att 

ta del av) 

Verksamheten skall främja för god tillgänglighet för boende, anhörig och övriga 
kommuninvånare. 
Vi har haft aktiviteter av frivilligorganisationer varav Röda korset tar med den enskilde 
som vill på promenad, Svenska kyrkan har haft gudstjänst en gång i månaden samt 
musikunderhållning med olika trubadurer. Vi leasar en avslappningsgungstol (Ergonova) 
tillsammans med Solgårdens äldreboende, gungstolen är ett komplement till aktivitet och 
ger individerna ett ökat välbefinnande och avslappning.  
Under påsken så fanns det god dryck till maten och annat snacks till kvällarna för att öka 
trivselfaktorn för de boende.  
Koppargården har en aktivitetsgrupp där vi planerar aktiviteter och månadsprogram för 
de enskilda. Under mars och april har Koppargården haft utställningar i entrén från 
förskolor och detta var mycket uppskattat bland de boende, de som hälsar på samt 
personalen. Det har även funnits ett ”till skänkes” bord i entrén som varit en guldkant i 
vardagen för de boende då de fått saker som livat upp samt fått se lite annat.  
Under mars och april har enhetschef och personal gjort i ordning ett rum för pyssel och 
hobby samt så har vi börjat plantera blommor och växter som ska placeras ut i sommar 
på vår innergård. I vårt nya pysselrum finns allt möjligt med mycket färg och olika 
texturer för att uppmuntra de olika sinnena. De boende kan sticka, virka, måla, sy samt 
lite träslöjd.  
Under hösten har Koppargården haft Loppis och Julmarknad ute i entrén där försäljning 
skett till förmån för de boende på Koppargården och deras jul- och nyårsfirande. Sakerna 
vi sålt har varit saker som skänkts eller tillverkats av personal och boende. Till jul- och 
nyår fanns det något extra gott till maten och kaffet och annat snacks till kvällarna för att 
öka trivselfaktorn och detta var mycket uppskattat. 
Koppargården har även högläsning någon till några dagar per vecka där de boende från 
olika avdelningar samlas och lyssnar på en bok. Detta är väldigt uppskattat och det är 
många som kommer och lyssnar med spänning.    
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För att säkerställa en god omvårdnad så arbetar personalen fortlöpande med ett 
kvalitetssystem med processer och rutiner. Koppargården har tagit emot flertalet 
studiebesök, feriearbetare, omvårdnadselever och sjuksköterskestudenter samt har 
under året haft en person som arbetar på en extra tjänst. 

 

2. Prognos för årets måluppfyllelse där det är möjligt att göra en 

sådan redan efter fyra månader (mål i budget och andra 

styrdokument från kommunfullmäktige). Här bör textinnehållet i 

så fall utvecklas; ej bara konstatera resultatet. Analys och 

trender är intressant att belysa. 

Koppargården ska erbjuda minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag 
under helgen och detta gör vi i dag i den mån som den enskilde själv vill delta. Det 
samma gäller under vardagar då det är två aktiviteter per dag. För att kunna 
erbjuda detta så har Koppargården inrett ett rum för pyssel, hobby och fritid där 
många sinnen kan beröras.  
Ett annat mål som skulle uppfyllas men som kan vara svårt att mäta i dagsläget är 
andelen som ofta besväras av ensamhet som skulle minskas från 18 % till 13 %. 
Men återigen kan Koppargårdens nya rum ses som en samlingspunkt dit flera 
kommer för att lyssna på högläsning, ta sig en kopp kaffe eller bara sitta och njuta 
av sällskapet.  

3. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen? 

Koppargårdens nästa projekt är att planera, pyssla om och göra mysigt på vår 
innergård. Vi har redan påbörjat plantering och odling av olika växter, plantor och 
blommor som ska kunna planteras ut så småningom. Det är några av de boende 
som tycker väldigt mycket om att vara ute så vi ska försöka göra innergården 
anpassad efter dem. Fortsatt arbete med innergården kommer att ske under 
2020 och då med hjälp av Riksbyggen.   

4. a Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

Budgeten är i balans och vi strävar efter en god ekonomisk hushållning.  
Trots att budgeten är i balans så påverkades den i början av året på grund av att 
det behövdes installeras dörrar på två av avdelningarna då detta krävdes för att 
säkerställa god omvårdnad för den enskilde samt upprätthålla en bra arbetsmiljö 
för personalen. En diskmaskin behövde köpas in till en av avdelningarna då deras 
gick sönder samt en ny tvättmaskin till tvättstugan där personalkläderna tvättas 
då den tidigare var tolv år gammal och gick sönder. Alla dessa kostnader är 
engångskostnader men påverkar ändå budgeten.  
De två första månaderna på året har även den extra resurs som varit insatt i 
december 2018 varit tvungen att fortsätta men att den nu är borttagen.  
Koppargården har även haft en personal extra som inte varit med i 
bemanningsplanen då det varit övertalighet i Kommunen. 
Trots ett negativt resultat gällande ökade kostnader för vikarier, introduktioner 
inför sommaren, ledsagning till olika besökstider samt övertid så ser prognosen 
lovande ut.  
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Utfall 

period 

Årsbudg

et 

Avv mot 

årsbudget 

460 Enhetschef ÄO 

Koppargården 

   

         Intäkter                  -4 855 -4 238 618 

         Kostnader                 23 610 22 934 -676 

         RESULTAT                  18 755 18 696 -58 

                                      

         Intäkter                     

51222    Koppargården              -3 222 -3 008 214 

         Kostnader                    

51222    Koppargården              21 490 21 043 -447 

         RESULTAT                  18 268 18 036 -232 

                                      

         Intäkter                     

51232    Matservice - Koppargården -1 633 -1 230 403 

         Kostnader                    

51232    Matservice - Koppargården 2 120 1 891 -229 

         RESULTAT                  487 661 174 

 

b Vilka åtgärder vidtas för att åtgärda negativt ekonomiskt 

resultat? (om prognos visar negativt resultat) 

Även om prognosen ser lovande ut kommer Koppargården fortsätta att sträva 
efter god ekonomisk hushållning och se över om det finns något man kan göra vid 
vikarietillsättning, schemaplanering och introduktioner.  

c Kommentarer och förklaringar till investeringsuppföljningen 

(om du har ekonomiskt ansvar för investeringar): 

Inga investeringar som är planerade förutom de som redan är gjorda.  

5. Vilka väsentliga förändringar inom det ekonomiska 

ansvarsområdet är viktiga att känna till inför kommande 

budgetprocess? 

Inga förändringar planerade.  

6. Övriga upplysningar som anses väsentliga att omnämna: 

Arbetsmiljöverket var på Koppargården för inspektion den 12 mars i år.  
Efter resultatet från arbetsmiljöverket så visade det sig att det finns en del områden som 
Koppargården behöver fortsätta arbeta med vilket i sin tur kan innebära ökade kostnader 
i form av utbildningar, vikarietillsättningar samt tid att implementera det nya.  
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460 Enhetschef Koppargården 

Box: Öppen kommun  

 Ansvar 460  
Ge stöd och hjälp utifrån den enskildes förutsättning och behov samt ta hänsyn till individens 
rättighet och självbestämmande. 

 

Delmål 

Sträva mot att de enskilda skall 

vara nöjda till minst 90 % vilket 

mäts genom att besvara 

”Kommunernas kvalitet i korthet”. 

 
Källa: Kommunernas kvalitet i korthet 2018. 

 
Alla enskilda skall ha en aktuell 

genomförandeplan. 

 

Ge alla individer säker och god 

vård. 

 

Tillgodose individens sociala och 

intellektuella behov. 

 

 

 

 

 

 

 

Utveckla stödet för anhöriga. 

 

Fortsätta att göra innergården till en  

trivsam och attraktiv mötes- 

plats. 

 

Aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

Den enskilde skall ha en utsedd 

kontaktperson.  

 

Planerade teamträffar och 

vårdplaneringar.  

 

Allt arbete/insatser skall ske utifrån 

kommunens värdegrund. 

 

Kontinuerligt arbete med rutiner och 

processer i kvalitetsledningssystemet. 

 

Dokumentera och åtgärda avvikelser, 

klagomål och synpunkter. 

 

Fortsätta arbeta med anhörigträffar. 

 

Samarbete med bland annat riksbyggen 

och eventuellt trädgårdsförening. 

 

 
Aktivitetsplan 

Den enskildes genomförandeplan skall följas upp minst 2 gånger/år och vid 

förändringar i hälsotillstånd eller ändrade insatsbehov. 

Det finns möjlighet att byta kontaktperson om den enskilde önskar. 

Alla medarbetare ska känna till och arbeta fortlöpande med rutiner och 

processer i kvalitetsledningssystemet. 

Anhörigträffar ska genomföras två gånger per termin. 

Ökat samarbete med föreningsliv, frivilligorganisationer samt skola och AME 

för att undersöka möjligheter att ta emot praktikanter.  
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Uppföljning och utvärdering 

Det är enhetschefens ansvar för att genomförandeplanerna är aktuella genom 

journalgranskning, egenkontroller samt att uppföljning sker genom teamträffar 

och vårdplanering. 

Enhetschef analyserar årliga enkätundersökningar och dokumentera klagomål 

och synpunkter och efter åtgärd ge återkoppling. 
 

Box: Kunskap & kompetens Ansvar 460

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

 

Delmål 
Få kunskap om träning och 
rehabilitering. Öka och behålla sin 
fysiska förmåga.  

 

 

 

 

 

 

Minska risken för fall och 

fallskador genom förbyggande 

insatser. 

 

Kvalitetsregister Senior Alert och 

BPSD (beteendemässiga och 

psykiatriska symptom vid demens). 

Upprätthålla målvärdet på 90 %. 

 
Källa: Kommunernas kvalitet i korthet 2018. 

               

 

Aktivitet 

Tillgång till daglig träning 

av personal. Vid behov 

kontakt med sjukgymnast, 

rehabiliterande 

undersköterskor och 

arbetsterapeut.  
Gemensam 
gruppgymnastik/aktivitet. 
 

 

 

 

Regelbunden uppföljning av 

Senior alert och BPSD. 

 

 

 

Aktivitetsplan 
Genom individuellt träningsprogram som anpassats till den enskilda 
med hjälp av rehab undersköterskorna. 
Rutiner med inplanerade dagar för riskbedömning och registrering i 
Senior Alert. 

Arbeta i samråd med anhörig med kvalitetsregistret BPSD för att 

öka välbefinnande samt att ge meningsfull tillvaro för enskilda 

med demens. 
Personalen skall tillsammans med de enskilda planera aktiviteter och 
regelbunden träning under veckan och året. 
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Uppföljning och utvärdering 

Analysera den årliga patientsäkerhetsberättelsen som innehåller 

”sammanställningen på avvikelser och fallrapporter”. 

  

Individuellt träningsprogram kan innebära signeringslistor som följs upp av 

arbetsterapeut eller sjukgymnast. Här är enhetschef tillsammans med all inblandad 

personal ansvarig för att arbete sker. 

  

Enhetschef ansvarar och redovisar resultatet på arbetsplats möten. 

Box: Möten & upplevelser Ansvar 460 
 

Mötesplatser och meningsfull tillvaro och främja en god hälsa. 

 

Delmål 
Alla enskilda på kommunens 
äldreboenden ska erbjudas 
underhållning/social aktivitet minst 
två gånger per dag. Bibehålla högt 
målvärde enligt Kommunernas kvalitet 
i korthet 2017 vilket var 100 %. 

 
Källa: Kommunernas kvalitet i korthet 2018. 

 

 

Alla enskilda erbjuds egen tid varje 

vecka med sin kontaktperson. 

 

 

Måltidernas betydelse för 

välbefinnande och för att uppnå 

god fysiskt aktivitet och ett 

välmående. Anpassa maten till 

varje individ. Målvärdet 2017 var 

73 % och målvärdet för 2019 

önskas öka till 80 %. 

 
Källa: Kommunernas kvalitet i korthet 2018. 

 

Våra regelbundna kost- och 

borådsmöten med kontakt politiker, 

enskild individ, anhörig och 

personal ger oss möjlighet att 

utbyta tankar och funderingar och 

förbättringar på vår verksamhet. 

Aktivitet 

Att tillsammans med  

föreningar, personal och enskilde 

veckoplanera underhållning och 

aktiviteter. 

 

Låta föreningar och skola  

använda utrymmen för diverse ändamål 

och skapa en mötesplats för  

både unga och äldre. 

 
 

 

Den stunden kan vara pyssel eller annan 

valfri aktivitet. 

 

 

Måltiden skall vara en  

god upplevelse för både  

kropp och själ. 

Vackert dukade bord med  

god vällagad/anpassad mat 

för varje individ ger en bra 

måltidsmiljö. 

 
 

 

Fortsatt samarbete med  

Kostenheten där kost- och borådsmöten 

planeras in två gånger per år. 
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Aktivitetsplan 

Fortsatt samarbete med studieförbund, föreningar och skola  

för att höra om vad de har att erbjuda de enskilda.  

Regelbunden kontakt med kostenheten. Anpassa matsedeln efter högtidsdagar, 

årstider, helger och olika temadagar. 

Uppföljning och utvärdering 

Anpassa underhållning och vara lyhörd för vad individen önskar. 

Utvärdera vad individen tycker om underhållning som erbjuds.  

Se hur stort intresset varit att få komma till underhållningen. 

Genom att återrapportera till kostenheten hur våra boende uppfattat matsedeln. 
 

Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 

460  
För att uppnå målet om innovationer och entreprenörskap skall utbudet av digitala tjänster för äldre 
ska öka.  

 

Delmål  

 

Äldre ska stimuleras till att använda 

ny teknik. 

 

 

             Aktivitet  

 

Att minst en dag i veckan 

använda en surfplatta 

tillsammans med personalen. 

 

.   

Aktivitetsplan  

Äldre personer bör stimuleras till användningen av ny teknik och erhålla 

information och ta del av sociala aktiviteter.  

Det behövs ny teknik för att detta ska fungera optimalt.  

 

 

Uppföljning  
      Utvärdera bland de boende och personal hur användandet fungerar samt 

hur mycket.  
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Verksamhetsberättelse 

 

Tjänstetitel budgetansvarig 

Enhetschef Gunilla Andersson 

Beskrivning av det ekonomiska ansvarsområdet 

Verksamhetens sjuksköterskor tillhandhåller sjukvårdsinsatser dygnet runt på våra 
särskilda boenden, korttidsplatser, gruppbostäder, dagrehabiliteringen och till de 
kommuninvånare som är inskrivna i hemsjukvården. De genomför även planerade 
besök åt Region Örebro län under kväll, natt och helg. Det innebär att verksamheten 
har ansvar för ca 200 patienter.  Sjuksköterskorna handleder/instruerar/utbildar 
även övrig personal i sjukvårdsfrågor. De utför också drogtester åt polisen, när inte 
Vårdcentralen är öppen. En av sjuksköterskorna är utbildad HLR (Hjärt- och 
lungräddning) instruktör och håller även HLR utbildningar till kommunens övriga 
verksamheter efter önskemål och tid. Sjuksköterskornas antal budgeterade 
årsarbetare är 9,90 som fördelas över hela dygnet. Kväll och natt mellan kl. 15:30-
06:45 samt helger finns en sjuksköterska i tjänst. 
Nattpatrullen som förutom en av sjuksköterskorna består av en undersköterska 
genomför planerade hembesök utifrån beslut enligt Socialtjänstlagen eller Hälso-och 
sjukvårdslagen samt att de svarar på inkommande trygghetslarm. 
Undersköterskornas antal budgeterade årsarbetare är 2,01. 

1. Vilka väsentliga händelser under året har påverkat 

kommunens invånare/brukare? (Både positiva och negativa 

är intressant att ta del av) 

Kommunen har under året startat upp ett Hemtagningsteam där syftet är att 
ge individen möjlighet till intensivare rehabilitering och flexibilitet i övriga 
insatser. Hemtagningsbeslutet sträcker sig över max 14 dagar och personen 
vistas under perioden antingen på korttidsplats eller i hemmet. Det finns då 
lite längre tid till återhämtning så att hen kan vara delaktigare i sin egen 
planering. Ibland kan det vara svårt att på sjukhuset uppskatta vad man 
behöver för stöd när man kommer hem. Det ger också biståndshandläggaren 
ett bättre underlag i den långsiktiga planeringen för personen. I teamet som 
sammanlagt består av tre personer ingår två sjuksköterskor och en 
arbetsterapeut. Hemtagningsteamet gör den första planeringen för personer 
som skrivs ut från slutenvården och är huvudansvariga att följa flödet i 
lifecare SP, det gemensamma planeringsunderlaget som kommunen har med 
Regionens slutenvård och Vårdcentralen.  
Under perioden har läsplattor med Viva applikationen implementerats i 
verksamheten. Sjuksköterskorna har genomgått utbildning och har nu 
möjlighet att dokumentera direkt vid hembesöket. I applikationen finns flera 
funktioner som underlättar arbetet så som exempelvis; bifoga foto och 
debitering. 
I satsningen på digital teknik så har 2 stycken läkemedelsautomater Dosell 
införskaffats på prov. Det har periodvis varit lite tekniska problem. Vi har haft 
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svårt att hitta personer som är villiga att prova tekniken. Kanske en del beror 
på personalens okunskap kring produkten och svårighet att motivera och tala 
för digitala stöd. 
En satsning på arbetet med inkontinensvård har genomförts. Sjuksköterskor, 
enhetschefer och omvårdnadspersonal har haft ett utbildningstillfälle med 
fokus på teamet och ansvarsområden. Syftet är att individen skall få en 
utredning så att optimalt skydd förskrivs relaterat till funktion, bekvämlighet 
och kostnad. 
 

2. Prognos för årets måluppfyllelse där det är möjligt att göra 

en sådan redan efter fyra månader (mål i budget och andra 

styrdokument från kommunfullmäktige). Här bör 

textinnehållet i så fall utvecklas; ej bara konstatera 

resultatet. Analys och trender är intressant att belysa. 

Klicka här för att ange text. 

3. Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen (Vilka åtgärder 

planeras för att förbättra måluppfyllelsen?) 

En lokal rutin är framtagen tillsammans med vårdcentralen för att öka antalet 
läkemedelsgenomgångar inom särskilda boenden och hemsjukvården. 
Kommunens sjuksköterska förbereder och lämnar underlag till läkaren vid 
rondtillfällen, 3-4 personer /vecka. 
En satsning på inkontinensvården. Utifrån det vårdprogram som är framtaget 
i samverkan regionalt, skall våra riktlinjer och rutiner uppdateras. 
Programmet Blåsdysfunktion-kliniska riktlinjer avsedda för Region Örebro län 
och kommunerna i Örebro län är klart och gäller från 191007. En 
utbildningsinsats med sjuksköterskor, enhetschefer och omvårdnadspersonal 
har genomförts. Den innehöll allt från utredning, förskrivning, handhavande 
av inkontinensprodukter samt rollfördelning i teamet. 

4. a Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

Underskott på sjukvårdsmaterial är en direkt följd av att vi vårdar allt fler i 
hemmet som tidigare låg kvar på sjukhusen. Vi har under året genomfört 191 
vårdkedjor där 65% var i behov av planering med förändrade insatser. Varav 
1,6% var komplicerade med planering på vårdavdelning innan hemgång. Av 
dessa 65% erbjuds samtliga alltid en samordnad individuell plan (SIP) där 
olika verksamheter är skyldiga att deltaga efter individens önskemål. Vilket 
kräver mer resurser. Personalkostnaderna är högre än föregående år men 
inom ram.  
Material förbrukningen har ökat och brister i kunskap om vad, samt tid för att 
debitera regionen för vissa produkter enligt överenskommelse uteblir. 
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Utfall 

period 

Årsbudg

et 

Avv mot 

årsbudget 

470 Enhetschef sjuksköterskor    

         Intäkter                  -420 -258 162 

         Kostnader                 10 008 9 723 -285 

         RESULTAT                  9 587 9 464 -123 

                                      

         Kostnader                    

51033    Bet.ansvar 

ÄDEL+Psyk/ÄDEL 

50 150 100 

         RESULTAT                  50 150 100 

                                      

         Kostnader                    

51041    Driftprojekt SOL o HSL    0 2 2 

         RESULTAT                  0 2 2 

                                      

         Intäkter                     

51118    Nattpatrull               -100 0 100 

         Kostnader                    

51118    Nattpatrull               1 226 1 384 158 

         RESULTAT                  1 126 1 384 258 

                                      

         Intäkter                     

51119    Sjuksköterskor -ord boend -321 -258 63 

         Kostnader                    

51119    Sjuksköterskor -ord boend 3 934 3 986 52 

         RESULTAT                  3 613 3 728 115 

                                      

         Kostnader                    

51120    Inköp sjukvårdsmaterial   199 87 -112 

         RESULTAT                  199 87 -112 

                                      

         Kostnader                    

51122    Inkontinensmaterial       497 523 26 

         RESULTAT                  497 523 26 

                                      

         Kostnader                    

51229    Sjuksköterskor -särsk bo  4 102 3 591 -511 

         RESULTAT                  4 102 3 591 -511 

 

b Vilka åtgärder vidtas för att åtgärda negativt ekonomiskt 

resultat? (om prognos visar negativt resultat) 
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Vi har utsett en person som är ansvariga för beställningar och som 
uppdateras i vad som vi ska tillhandahålla och vad som ska debiteras. 

c Kommentarer och förklaringar till 

investeringsuppföljningen (om du har ekonomiskt ansvar för 

investeringar): 

Inget att notera 

5. Vilka väsentliga förändringar inom det ekonomiska 

ansvarsområdet är viktiga att känna till inför kommande 

budgetprocess? 

Det jobbas nationellt mot en god och nära vård vilket troligen kommer att 
medföra ett större vårdansvar i hemmen. Ett behov av utökning av resurser i 
form av undersköterskor och sjuksköterskor samt teknisk utrustning kan bli 
en följd av detta. 

6. Övriga upplysningar som anses väsentliga att omnämna: 

Omsättningen på sjuksköterskor har fortsatt under året, 6 personer har slutat och 3 
nya har börjat. Att rekrytera samt behålla sjuksköterskor är ett bekymmer och 
bemanna verksamheten är tidskrävande. 
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470 Enhetschef Sjuksköterskor 

Box: Öppen kommun  

 Ansvar 470 
Det är lätt att komma i kontakt och samverka med oss i kommunens sjukvård 
sorganisation  

 

Delmål 
Samverka internt och externt för att 
på rätt nivå kunna tillhandahålla de 
sjukvårdsinsatser som krävs. 
 
 
 
 
 
 
Medverka till en säker in och 
utskrivning och genomförande av SIP 
(samordnad individuell planering).   
 

 

 

I samverkan med Region Örebro 

län verka för en god 

läkemedelsbehandling för äldre. 

Individer 75 år och äldre som bor 

på SÄBO (Särskilt boende) och har 

olämpliga läkemedel skall minska 

till 13% (16% 2017) och för de som 

har hemtjänst till 10,5% (13,3% 

2017) 

 

Aktivitet 
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-postadresser 

Använda beslutsstöd för att utifrån det 

avgöra och säkerställa rätt vårdnivå.  
 

 

Arbeta aktivt i det med Region Örebro 

län gemensamma planeringsverktyg 

Life Care SP utifrån ViSam:s 

arbetsmodell 

 

 

 

 

Läkemedelsgenomgångar tillsammans 

med ansvarig läkare och farmaceut, 

samt öka användande av BPSD registret 

(Beteendemässiga och psykiska symtom 

vid demens)i våra verksamheter 
 

Aktivitetsplan 

Hemsidan och samverkansportalen uppdateras i samband med personal 

förändringar.  

 

Bevaka händelser minst 4ggr/dygn och arbeta med planeringen i Life Care SP 

Utveckling och implementering av ett hemtagningsteam tillsammans med 

övriga verksamheter 

 

Kartlägga och utveckla en hemsjukvård bestående av både sjuksköterskor och 

undersköterskor 
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Läkemedelsgenomgångar förbereds och underlag lämnas till läkare minst 

1ggr/år. Tillsammans med övrig personal öka användandet av BPSD registret. 

 
Uppföljning och utvärdering 

Personalfördelning fast anställda, vikarier, bemanningssjuksköterska, 

undersköterskor. 

 

Flödet i Lifecare SP gällande utskrivning följs upp i Region Örebro läns 

resultatportal och delges såväl Länsdelsgrupp (chefsgrupp med socialchefer 

samt chefer från regionens primärvård och slutenvård i norra länet) och 

Vårdkedjegrupp (operativ grupp med representation från kommuner samt 

regionens primärvård och slutenvård i norra länet) för analys. 

 

I samband med egenkontrollen säkerställs att informationen på hemsidan är 

aktuell samt att verksamhetens processer och rutiner är uppdaterade i 

kvalitetsledningssystemet  

Box: Kunskap & kompetens 

 Ansvar 470 
 

Information om verksamheten skall finnas lättillgänglig. Utveckling av palliativa och inkontinensvården. 

 

Delmål 
Sprida information om vår verksamhet 
och uppdrag 

Aktivitet 
I broschyr och på hemsidan ge en beskrivning av vår 
verksamhet och ex på insatser som kan utföras. När kan 
man bli erbjuden hemsjukvård och hur det går till. 

Utveckla arbetet inom enheten gällande palliativ och 

inkontinensvård 

 

Skapa en Hemsjukvårdsorganisation med både 

sjuksköterskor och undersköterskor i arbetsgruppen 

som tillgodoser individernas behov av vård. 

 
Aktivitetsplan 
Uppdatering av hemsidan och broschyren vid förändringar 

Upprätta palliativa vårdplaner som utgår från förhållningssättet i de nationella och regionala 

riktlinjerna. All personal skall senast under 2019 genomgå en webb utbildning gällande 

palliativ vård som är gemensamt beslutad och inköpt i hela länet. 

 

Förändra och förbättra tillvägagångssättet vid utprovning av inkontinens hjälpmedel med 

hjälp av bedömning och utprovning enligt Nikolas utrednings underlag. Nikola är ett 

nätverk som tagit fram ett kvalitetsprogram vid inkontinens. Registrering och uppföljning i 

Senior alert. Samarbeta med den nya inkontinenssamordnaren som anställts gemensamt i 

länets kommuner. 
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Uppföljning och utvärdering  
 
Hemsidan kontrolleras 2 ggr/år (juni och december) av enhetschef 
 

Kontinuerligt göra uppföljningar från palliativa registret och Senior alert på APT med 

möjlighet att finna förbättringsområden 

 

Modulen för blåsdysfunktion /inkontinens skall användas på samtliga enheter vid 2019 års 

slut 

Box: Möten & upplevelser       Ansvar 470 
 

Individen skall mötas respektfullt med ett professionellt förhållningssätt Insatser och ordinationer 
utförs med stor hänsyn till individens behov och önskemål 

 

Delmål 
 

Aktivitet 
Alla som har hälso och- 

sjukvårdsinsatser har en vårdplan 

 
Klagomål/synpunkter och avvikelser 
dokumenteras, hanteras, åtgärdas  

 
 
Aktivitetsplan 

Granskning av journaler med innehållande vårdplaner görs 2 ggr/år. 

Vid ett av tillfällena är det genom kollegial granskning och vid det andra görs 

det av enhetschef 

 

Avvikelser sammanställs och analyseras kontinuerligt. 
 

Uppföljning och utvärdering 
 
Sammanställning av journalgranskningen görs av medicinskt ansvariga och 
presenteras i arbetsgruppen och förbättringsområden identifieras. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen skrivs 1 ggr/år av medicinskt ansvariga och 
verksamhetschef. Den innehåller b l a analyser och kommentarer gällande avvikelser 
på respektive område som redovisas från varje enhetschef. 
 

Klagomål/synpunkter och avvikelser återkopplas av enhetschef. Hemsidan och 

katalogen i samverkansportalen kontrolleras 2 ggr/år (juni och december) av 

enhetschef 
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Box: Innovation & entreprenörskap

 Ansvar 470 
 

Individen skall erbjudas en bättre service genom en utveckling av digitala tjänster 

 

Delmål 
Möjlighet till mobil dokumentation 
och inhämtande av dokumentation i 
ordinärt boende 
 

 

Säkerställa att de individer som har 

hjälp med läkemedel får sina 

läkemedel på rätt tid och kunna 

identifiera vem som utför 

överlämnandet. 

 

Möjlighet att erbjuda individer 

alternativet att själva kunna hantera 

sina läkemedelsintag med hjälp av 

en läkemedelsautomat, Dosell.  

Aktivitet 
Genom att använda de smarta 
telefonernas alternativt surfplattors olika 
möjligheter kunna korta ledtider och vara 
kostnadseffektiva 

 

Använda digital signering av läkemedel  

 

 

 

 

 

Ladda installerade läkemedelsautomater 

var 14:e dag 

 
 
Aktivitetsplan 
Ladda hem och använda den app som finns tillgänglig för beslutsstöd 
Att installera den app som möjliggör dokumentation  

och tillgång till information i vårt verksamhetssystem (Viva) 

 

Upphandla ett system för digitalsignering som är kompatibelt med vårt 

verksamhetssystem Viva 

 

Efter behov och önskemål från enskilda individer utprova och installera 

läkemedelsautomater   

 

 
Uppföljning och utvärdering 

Kontinuerligt följa arbetet gällande tillgänglighet, funktionalitet och 

tidsåtgång. För att i december 2019 göra en utvärdering hur det fungerat under 

året och hur vi går vidare.  
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Rehabenheten 
480 

 

Senada Sakic 

Faktaruta 
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 omvårdnadshjälpmedel. 
Antal årsarbetare: 8,25 som är fördelade på följande sätt:  
3,25 arbetsterapeut, 1,0 undersköterska dagverksamhet, 2,0 rehab-
undersköterskor samt 1,0 hjälpmedelstekniker och 1,0 vaktmästare. 
 
 

Händelser under året 
Kommunen har startar upp ett Hemtagningsteam där rehabilitering är en 
viktig del. En av enhetens arbetsterapeuter ingår i teamet som sammanlagt 
består av tre personer. Hemtagningsteamet gör den första planeringen för 
personer som skrivs ut från slutenvården. Syftet med teamet är att ge 
biståndshandläggaren bättre underlag för den långsiktiga planeringen för 
personen. Syftet är också att ge personen lite längre tid till återhämtning så 
att hen kan vara delaktig i sin egen planering då det kan vara svårt att på 
sjukhuset uppskatta vad man behöver för stöd när man kommer hem. 
Maj 2019 började en ny arbetsterapeut i gruppen vilket gav positiva effekter. 
Hon har arbetat innan i Regionen i ca ett år och bidrar nu med ny kunskap 
och energi till arbetsgruppen.  
Ny hjälpmedelstekniker anställdes under hösten och började arbeta i 
december. Han upplevs som en lyft i gruppen med sin 
problemlösningsförmåga. 
Rehabenhet har även fått ny enhetschef och jag har börjat i december 2019. 
Vi har under denna period identifierat ett behov av att förbättra hur vi 
arbetar med övrig personals kompetens kring ergonomi och hantering av 
hjälpmedel. All rehabiliteringspersonal fick en heldags utbildning i manuella 
förflyttningar av Modern Arbetsteknik vilket ger oss förutsättningar för att 
kunna vidare utbilda ergonomiombud samt övrig vårdpersonal. 
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Verksamhetsmått/nyckeltal 
 

 

Nyckeltal/verksamhetsmått Helår 

2019 

Helår 2018 Helår 

2017 

Helår 

2016        

Helår 

2015      

Antal hembesök av arbetsterapeut                                         887 1262 1069 1444 1375 

Antal polikliniska besök till arbetsterapeut 48 46 60 55 56 

Antal genomförda förebyggande 

hembesök 

10 0 6    7 11 

Totalt antal besök på dagverksamheten 1452 1465 1295   1269 1205 

Antal gäster i rehabiliteringsgruppen 22 24 26    29 25 

Antal gäster i sociala gruppen 4 6 5     4 7 

Antal gäster i demensgruppen 13 13 11     8 7 

Antal utförda arbetsorder ang. 

omvårdnadshjälpmedel 

150 176 203 231 283 

Antal insatser från rehab-undersköterska 937 1327 1165 - - 

Antal personer med insats från rehab 

undersköterska 

35 59 41 - - 

 

 

Gruppen har ett gott samarbete med Region Örebro läns 
sjukgymnaster/fysioterapeuter men samarbetet har påverkats negativt av att 
vårdcentralen har haft svårt att rekrytera och har under året haft flera 
vakanser gällande sjukgymnaster/fysioterapeuter. Att antal insatser från 
rehab undersköterskor har minskat kan bero på olika arbetssätt från olika 
sjukgymnaster/fysioterapeuter som kommer från Regionen. Muntliga 
arbetsorder från vårdpersonal via arbetsterapeuterna har även bidragit till 
att statistiken visar färre insatser än året 2018.  
Utförda arbetsorder angående omvårdnadshjälpmedel har under de senaste 
åren minskat i antal i det system där det är möjligt att ta ut statistik vilket 
beror på att arbetsorder allt oftare tas emot via mail då 
hjälpmedelsteknikerna nu har denna funktion i sina telefoner. 
Antal gäster på dagverksamheten har minskat vilket kan bero på att behovet i 
kommunen har minskat av olika anledningar. Enheten har planerat en ökning 
av gäster med tanke på utökning av verksamheten från fyra till fem dagar av i 
veckan. 
 
 
 
 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Enheten har hållit sig inom ramen för budgeten och nått budgetmålet. Vissa 
konton har gått minus och för att balansera dessa har det sparats in på annat. 
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Utfall 

period 

Årsbudg

et 

Avv mot 

årsbudget 

480 Enhetschef rehab             

         Intäkter                  -111 -77 34 

         Kostnader                 4 923 4 877 -46 

         RESULTAT                  4 812 4 800 -12 

                                      

         Intäkter                     

51117    Dagvård/arbetsterapi      -10 -2 8 

         Kostnader                    

51117    Dagvård/arbetsterapi      4 669 4 532 -137 

         RESULTAT                  4 659 4 530 -129 

                                      

         Intäkter                     

51121    Inköp omvårdnadshjälpmede -2 0 2 

         Kostnader                    

51121    Inköp omvårdnadshjälpmede 25 71 47 

         RESULTAT                  22 71 49 

                                      

         Intäkter                     

51137    Matserv - Dagvård/Arb.ter -99 -75 24 

         Kostnader                    

51137    Matserv - Dagvård/Arb.ter 104 75 -29 

         RESULTAT                  4 0 -5 

                                      

         Kostnader                    

51241    Omvårdnads hjälpmedel     126 182 56 

         RESULTAT                  126 182 56 

                                      

         Kostnader                    

51310    LSS Gruppb gemensamt      0 16 16 

         RESULTAT                  0 16 16 

 

Investeringsuppföljning 
Verksamheten har under året fått i uppdrag att köpa in vårdsängar till Koppargården 
och Solgården. Vi har köpt in tio sängar plus en hopfällbarsäng efter behovet på 
korttids.  
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Framtid och förväntad utveckling 

Öppen kommun 
På korttidsavdelningen på Solgården vistas rehab-personal regelbundet. Varje vecka 
genomförs rehab-rond för att säkerställa en patientsäker rehabiliteringsprocess för 
de enskilda som vistas på korttidsplatser. 
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 kvalité 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. 

Målvärde 

Att ha 90 % nöjda gäster och patienter samt hålla en god kvalitet: För att nå målet 
har varje gäst på Dagrehab en kontaktperson i vår verksamhet. Gästen har även en 
Rehabiliteringsplan eller genomförandeplan specifikt för sin vistelse på 
Dagrehabilitering/ Dagverksamheten. Alla personer som kommer till oss får 
information om möjligheten att lämna klagomål/synpunkter och att dessa 
hanteras/åtgärdas. 
Att vara en tillgänglig verksamhet: För att nå detta mål har Arbetsterapeuterna 
telefontid varje vardag och telefonmeddelanden avlyssnas dagligen. Hemsidan 
uppdateras vid behov och mail sänds vidare till kollega vid semester och längre 
frånvaro. 
Delta i samverkan internt och externt: Arbetsterapeuterna och rehab-
undersköterskor ska för att nå detta mål delta på teamträffar och vårdplaneringar 
vid behov. Träffar mellan arbetsterapeuterna, rehab-undersköterskor och Region 
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Örebro läns sjukgymnaster/fysioterapeuter sker regelbundet. Samverkansträffar 
mellan arbetsterapeuterna i norra länsdelen sker regelbundet samt 
samverkansträffar för hjälpmedelstekniker i länet som sker några gånger per år. 

Resultat 

Alla gäster på dagrehabiliteringen har en kontaktperson och en individuell plan 
(rehabiliteringsplan eller genomförandeplan beroende på inriktning). Gästerna får 
rutinmässigt även information om klagomål/synpunktshantering. 
Telefontiden fungerar bra och telefonmeddelanden avlyssnas dagligen. 
Arbetsterapeuternas mail sänds vidare vid semester och annan längre frånvaro 
enligt rutin. 
Intern samverkan sker på teamträffar, vårdplaneringar och rehab-ronder. Träff med 
sjukgymnasterna/fysioterapeuterna sker en gång var 14:de dag samt varje vecka på 
rehab-rond på korttidsavdelningen Ängen. Denna samverkan har upprätthållits trots 
situationen med bristen på sjukgymnast/fysioterapeut på primärvårdsnivå lokalt 

Analys 

Den ökade samverkan med Region Örebro läns sjukgymnaster/fysioterapeuter som 
skedde under föregående år och som bidrog till ett lyckat införande av rehab-
undersköterskor har under året försvårats på grund av brist på 
sjukgymnast/fysioterapeut. 

Vi har på lokal nivå arbetat hårt för att upprätthålla den samverkan som byggts upp 
och även pressat ansvarig organisation att följa överenskommelsen gällande 
ansvarsfördelning inom området rehabiliteringen. 

Åtgärder 

Vi fortsätter arbetet med att samverka internt och externt och verkar för att en god 
struktur finns för samverkan med framtida fysioterapeuter. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Våra gäster i dagverksamhet och dagrehabilitering ska ges möjlighet till planerade 
meningsfulla aktiviteter 

Bakgrund/anledning till målet 

Ge en stimulerande och aktiverande dag hos oss. 

Målvärde 

Öka välbefinnandet samt öka faktisk och upplevd självständighet 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 träna. 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 träningsgruppen och genom att de istället får 
komma en gång i veckan förebyggs detta problem. 
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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 rehab-
undersköterskor även fått lättare att överföra träningen på dagrehabilitering till 
egen träning i hemmet. 

Åtgärder 

Ge 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/dagverksamhet 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. 
Målet att erbjuda förebyggande hembesök har uppnåtts. På grund av en 
överbelastning på arbetsterapeuterna har rehab-undersköterskorna hjälpt till med 
tre förebyggandebesök på slutet av året så att alla tio förebyggande besöken 
genomförts. 

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. 
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Åtgärder 

Följa med i vår målgrupps utveckling och utveckla anpassade riktlinjer och rutiner. 
En bättre planering och ett färdigt informationsmaterial behöver finnas för de 
förebyggande hembesöken så att även arbetsterapeuter med begränsad kännedom 
om kommunen kan genomföra besöken och känna sig trygga i att de kan svara på 
frågor som personen har under besöket. 
 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Kunden och medarbetarna 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 

Införandet av mobil dokumentation (Viva applikationen) har genomförts.  
Vaktmästarsamverkan med övriga enheter sker i den utsträckning som det är 
möjligt. 

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.  

Åtgärder 

Omvärldsbevaka kring vilka ytterligare tekniska lösningar som kan vara lämpliga för 
verksamheten. Ge utrymme för vaktmästare och hjälpmedelstekniker att fortsätta 
delta på utbildningar och samverkansträffar. Informera om vaktmästarnas uppdrag 
till övriga verksamheter för att öka förståelsen för valda prioriteringar. 
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Verksamhetsberättelse 

 

Tjänstetitel budgetansvarig 

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten 

Beskrivning av det ekonomiska ansvarsområdet 

Ansvar 490 har bedrivit verksamhet i Servicegrupp, Byggteam, Syateljé, 
Transportgrupp, Stora Gården, samt på idrottsplatserna – Tallheden, 
Olovsvallen och Bergslagsvallen. Inom dessa verksamheter finns det enligt 
budget 3,0 årsarbetare handledare (varav en är assistent i projektet ”All in”), 
1,0 årsarbetare samordnare, samt 6,5 årsarbetare parkarbetare med 
placeringar i Servicegruppen, samt på idrottsplatserna. Utöver budgeterad 
personal hade verksamheterna vid årets slut 11 visstidsanställda 
medarbetare. Enheten har även haft ett antal personer placerade inom 
verksamheterna på praktik via socialtjänsten och det kommunala 
aktivitetsansvaret, arbetsträning via Arbetsförmedlingen, samt samhällstjänst 
via Frivården Örebro. 

1. Vilka väsentliga händelser under året har påverkat 

kommunens invånare/brukare?  

Införande av nytt arbetssätt, vilket innefattar en ny processmodell som 
används när individer avser ansöka om ekonomiskt bistånd.  

2. Årets måluppfyllelse  

”Budget 2019 och plan för 2020 - 2021” 
Mål: ”Kommunen ska bidra till att integrera så många som möjligt i 

arbetslivet” 

Delmål 1: Minst tio personer ska erbjudas ”Extratjänst” 
Resultat: Under 2019 anställdes inte några personer med stöd av Extratjänst. 
Analys: Kommunens verksamheter utförde ett gott arbete gällande 
anställningar inom insatsen Extratjänst. 40 pågående Extratjänster i slutet av 
2018 är ett mycket bra resultat för en kommun i Ljusnarsbergs kommuns 
storlek. Extratjänst togs dock bort som stöd till anställning i januari 2019. Det 
kom sedan tillbaka i slutet av året, men då endast riktat till utomeuropeiskt 
födda kvinnor. 
Åtgärder: I det fall kommunala enheter kan anställa inom insatsen Extratjänst 
blir det enligt tilldelning aktuellt att år 2020 anställa ett litet antal 
utomeuropeiskt födda kvinnor. 

Delmål 2: Minst 15 personer från Arbetsförmedlingen eller IFO ska erbjudas 
arbetsträning eller praktik, varav minst fem ska vara nyanlända.  
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Resultat: Under 2019 hänvisades 8 individer till arbetsträning via 
Arbetsförmedlingen och under samma period erhöll 19 individer social 
praktik via IFO. Endast 1 av dem räknades som nyanländ. 
Analys: Behov av social praktik och arbetsträning har begränsats på grund av 
att nyanlända inte varit aktuella till den insatsen. Personer som kom till 
kommunen då mottagandet var som störst räknas inte längre som nyanlända. 
Behovet av insatser och ekonomiskt stöd för de personer som fortfarande 
bor kvar i kommunen har dock ökat då de inte längre befinner sig inom 
etableringen. De har inte längre anpassade aktiviteter via 
Arbetsförmedlingen och heller inte samma storlek på ekonomisk ersättning 
från Försäkringskassan. 

Delmål 3: Minst tre personer ska erbjudas introduktionsjobb.  
Resultat: Det har inte anställts med hjälp av introduktionsjobb. 
Analys: Insatsen innebar för kommunen, i jämförelse med andra bidrag från 
AF, en hög egenkostnad. Anställningsstödet var endast aktuellt att använda 
om det kunde anses vara absolut nödvändigt.   

3. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen? 

Delmålen i ”Budget 2019 och plan för 2020 - 2021” är inte längre aktuella då 
förändringar gällande målgrupp, samt bidragsmöjligheter från 
Arbetsförmedlingen skett. Huvudmålet ”Kommunen ska bidra till att 
integrera så många som möjligt i arbetslivet” är givetvis fortfarande aktuellt. 
Nya delmål för 2020 är framtagna. De medel kommunen erhåller från 
projektet som Tillväxtverket finansierar kommer att fördelas om. Det innebär 
att det jämfört med 2019 kommer användas en något större del av 
tilldelningen till stärkande av insatser för vuxna invånare.  

4. a Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

Arbetsförmedlingen hänvisade få individer till enheten, vilket resulterade i 
låga intäkter för arbetsträningsplatser. Kommunens övriga enheter, som 
exempelvis fastighetsavdelningen och kostverksamheten, samt även Opera 
på Skäret och Samhällsbyggnad Bergslagen har köpt tjänster av AME. Intäkter 
av tjänsterna har uppvägt bristen av intäkter från Arbetsförmedlingen och 
kunnat täcka lönekostnader för visstidsanställda som tidigare uppburit 
ekonomiskt bistånd, vilka AME tidigare år debiterat IFO för. 2019 är första 
året IFO inte delfinansierat mellanskillnaden mellan verkliga lönekostnader 
och lönebidrag från Arbetsförmedlingen. 

  

Utfall 

period 

Årsbudg

et 

Avv mot 

årsbudget 

490 Arbetsmarknad/Integrati

on 

   

         Intäkter                  -8 150 -2 133 6 018 

         Kostnader                 11 575 5 915 -5 661 

         RESULTAT                  3 425 3 782 357 
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                                   Utfall 

period 

Årsbudg

et 

Avv mot 

årsbudget 

         Intäkter                     

60114    Etablering                -710 -78 632 

         Kostnader                    

60114    Etablering                678 78 -601 

         RESULTAT                  -31 0 31 

     

         Intäkter                     

61010    Arbetsledning             -603 -453 150 

         Kostnader                    

61010    Arbetsledning             2 986 2 519 -467 

         RESULTAT                  2 383 2 066 -317 

                                      

         Intäkter                     

61012    Övriga arbetsmarknadsåtgä -4 170 0 4 170 

         Kostnader                    

61012    Övriga arbetsmarknadsåtgä 3 803 0 -3 803 

         RESULTAT                  -367 0 367 

                                      

         Intäkter                     

61013    Servicegrupp              -2 661 -1 602 1 060 

         Kostnader                    

61013    Servicegrupp              3 831 3 033 -798 

         RESULTAT                  1 170 1 431 262 

                                      

         Kostnader                    

61310    Feriearbete skolungdom    277 285 8 

         RESULTAT                  277 285 8 

                                      

         Intäkter                     

61860    Lönebidragsanställningar  -6 0 6 

         RESULTAT                  -6 0 6 

 

b Vilka åtgärder vidtas för att åtgärda negativt ekonomiskt 

resultat? (om prognos visar negativt resultat) 

Inget att notera 

c Kommentarer och förklaringar till 

investeringsuppföljningen (om du har ekonomiskt ansvar för 

investeringar): 

Inget att notera 
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5. Vilka väsentliga förändringar inom det ekonomiska 

ansvarsområdet är viktiga att känna till inför kommande 

budgetprocess? 

Mycket talar för att Sveriges kommuner kommer få ta ett betydligt större 
ansvar för arbetsmarknadsåtgärder då Arbetsförmedlingen omorganiseras, 
digitaliseras och övergår till att bli en mer kontrollerande myndighet likt 
Försäkringskassan. Med anledning av det kommer Arbetsförmedlingen även 
använda sig av privata utförare. Små kommuner som till exempel 
Ljusnarsberg kommer med stor sannolikhet inte vara intressanta för de 
företag Arbetsförmedlingen kan komma att upphandla tjänster av. 
Underlaget av individer är inte tillräckligt stort för att det ska vara lönsamt för 
externa aktörer att etablera sig i vår kommun. Företag som tidigare varit 
utförare av uppdrag åt Arbetsförmedlingen, har på grund av att kostnader för 
personal, lokaler och resor överstigit intäkter, efter en kort tid avslutat sina 
verksamheter i Ljusnarsbergs kommun.  
För motverkande av att individer blir långvarigt arbetslösa och därmed 
bidragsberoende, kommer kommunen behöva utöka sin service till 
kommunmedborgare som står utanför arbetsmarknaden. Enbart den 
utökade digitaliseringen som Arbetsförmedlingen genomför innebär att 
individer behöver mer stöd från kommunens sida. En ökad service till det 
lokala näringslivet kan även det komma bli nödvändigt.  

6. Övriga upplysningar som anses väsentliga att omnämna: 

Antalet kunder Servicegruppen hade möjlighet att utföra gräsklippning hos 
2019 utgjorde 70 % av det antal som kunde erbjudas tjänsten 2017, 
respektive 2018. Av olika anledningar har Servicegruppen inte samma 
förutsättningar som tidigare att utföra arbete i förhållande till de behov som 
finns. Efterfrågan av tjänsterna gräsklippning och trimning med kommer 
finnas även under sommaren 2020. Då möjligheterna till att kunna tillgodose 
behovet förväntas utgöra en allt för stor utmaning, måste det inför 
kommande sommar fattas beslut om vad som ska gälla för utförande av 
tjänsterna.  

Öppen kommun 

Fritidsbanken 

Fritidsbanken är en verksamhet som lånar ut sport- och fritidsutrustning till 
kommunmedborgare. Information finns på www.fritidsbanken.se 

Bakgrund/anledning till målet 

En fritidsbank kan skapa förutsättningar till att fler personer ges möjlighet till att 
prova på utrustningskrävande aktiviteter.  
Genom verksamheten utökar kommunen sina möjligheter till att ge personer i 
behov av till exempel social praktik eller arbetsträning, en placering där de kan 
medverka i aktiviteter så som insamling, reparationer och utlån av utrustning. 

Målvärde 

http://www.fritidsbanken.se/
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Lån av utrustning ska fördubblas från att verksamheten pågått i 3 månader tills den 
varit aktiv i 6 månader. 
4 personer ska på deltid ha påbörjat praktik eller arbetsträning inom 3 månader från 
det att verksamheten börjar med förberedande aktiviteter så som färdigställande av 
lokal och insamling av utrustning. 

Resultat 

Aktiviteten genomfördes inte under 2019. 

Analys 

Inför 2019 fanns det inte underlag till beslut angående inrättande av en fritidsbank. 

Åtgärder 

Underlag togs fram under året och ett positivt beslut gällande uppstart av 
Fritidsbanken togs på Kommunfullmäktige den 12 december. 

Öppen kommun 

Fokus – egen försörjning                              

Att tillsammans med individ- och familjeomsorgen skapa av en modell som syftar till 
att minska behovet av ekonomiskt bistånd. 

Bakgrund/anledning till målet 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är höga. Samverkan mellan IFO och AME måste 
öka. 

Målvärde 

Senast den 1 maj 2019 ska alla nya ärenden som avser ansökan om ekonomiskt 
bistånd gå via en arbetsmarknadskonsulent.  
Senast den 1 maj 2019 ska alla som ansöker om ekonomiskt bistånd tilldelas en 
praktikplats hos eller via AME första vardag efter att träff med 
arbetsmarknadskonsulent skett. Undantag sker då sökande ingår i en aktivitet hos 
Arbetsförmedlingen eller på grund av särskilda skäl som exempelvis medicinska 
orsaker. 

Resultat 

Alla individer som hänvisats från IFO har erhållit en praktikplats hos AME, i annan 
kommunal verksamhet eller hos en privat arbetsgivare. Vissa av de som var inskrivna 
hos Arbetsförmedlingen har även de kunnat hänvisats till 
arbetsmarknadskonsulenten och hade därmed kunnat ta del av processmodellen. 

Analys 

Kommunen kan inte längre nöja sig med att sökande av ekonomiskt bistånd är 
inskrivna hos AF och har en handlingsplan hos dem. Den stora reduceringen av 
handläggare hos AF har lett till att deras kontakt med arbetssökande påtagligt 
försämrats. 

Åtgärder 

Inskrivna hos Arbetsförmedlingen, som har en handlingsplan men inte är inskrivna i 
program, måste även de tillhöra målgruppen som kan vara aktuella för 
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processmodellen. Det är viktigt då reformering av Arbetsförmedlingen pågår, 
förändringar skett och fortsätter att ske.  
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Verksamhetsberättelse 

510 

Tjänstetitel budgetansvarig 

Skolchef 

1. Beskrivning av det ekonomiska ansvarsområdet 

 

Under verksamhetsområdet återfinns följande verksamheter: 
Kulturverksamhet, bibliotek, fritidsgård, skolskjutsar, elevassistenter, 
skolledning, vaktmästare. 
Det ingår även ett ekonomiskt ansvar för elever som går hos fristående 
huvudmän och i andra kommuner inom förskola, grundskola och gymnasiet. 
Antal årsarbetare i budget: 14,40 
Skolledning   4,00 
IT-pedagog:   0,50 
Assistenter/resurslärare:  3,75  
Skolskjutsverksamhet:  1,00 
Bibliotek inkl. skolbibliotek: 2,50 
Fritidsledare/fritidsassistent: 0,65 
Vaktmästare   2,00  

  
 

2. Vilka väsentliga händelser under året har påverkat 

kommunens invånare/brukare? 

 

Inom biblioteksverksamheten har projektet stärkta 
bibliotek pågått under hela 2019. Projektet som syftar till att uppdatera 
bibliotekets lokal och inredning såväl som de digitala resurserna. Efter ett par 
månaders renoveringsarbete, då biblioteket var stängt, öppnade vi 
biblioteket på nytt i mitten av december. Lokalen och inredningen var då helt 
omgjord, en väldigt synlig förändring är att barnhörnan lyfts fram i lokalen 
och har en mer central roll. Vilket är helt i linje med den biblioteksplan, för 
2020–2023, som arbetats fram under den senare delen av året.  
  

Under året har den nya ledningsorganisationen på 
Kyrkbacksskolan beslutats och rekrytering av rektorer har 
skett. Från hösten 2019 består Kyrkbacksskolan av två skolenheter som är 
uppdelade åldersmässigt mellan F-5 och 6-9, med ett gemensamt 
ledningsstöd i form av biträdande rektor och verksamhetsutvecklare. 
Grundtanken med den nya organisationen är att rektorerna ska ha en reell 
möjlighet att arbeta med det pedagogiska ledarskapet och kunna agera 
verksamhetsnära.  
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Fritidsgårdens verksamhet har under året varit lokaliserad i lokaler på andra 
våningen i Pärlan. Öppettiderna har varit tre kvällar i veckan samt var tredje 
fredag. Verksamheten har också varit delaktig i de lovverksamheterna som 
genomförts för barn och ungdomar under året. Antalet besökare har varit 
förhållandevis lågt under året.   
 
 

3. Kommentarer till ekonomiskt utfall: 

 

Ansvaret visar ett stort negativt utfall vilket om det balanseras mot utfallet i 
övrig bildningsverksamhet motsvarar ett litet överskott. 
Kommentarer för enskilda verksamheter: 
03520 Felaktig kontering av personal. 0,5 tjänst ska belasta Musikskola 
32010-30 Biblioteksverksamhet som helhet är i balans. 
40791-43592  

Köp av plats oavsett huvudman inom förskola, förskoleklass och 
fritidshem är enligt budget sammanlagt, men med avvikelser 
mot budgeterat. 

44082 Överskott på grund av intäkt som borde legat på ansvar 544. 
44088 Underskott beroende på överbemanning. Under 2019 flyttades 

samtliga anställningar av elevassistenter (44088) till ansvar 510 
från att tidigare även funnits på ansvar 544, vilket i sig 
generera nästan hela underskottet för 2019, -2 334 tkr. 
Bildnings- och sociala utskottets begärde tidigt en ekonomisk 
återrapport som redovisade vid junimötet, där bedömdes 
underskottet för nämnd verksamhet uppgå till mellan 1 400 tkr 
- 4 000 tkr beroende på vilka åtgärder som skulle kunna vidtas. 

44092 Högt budgeterat. 
45091-93 Fler elever genomför sin skolgång mer än tre år vilket ökar 

kostnaderna. 
45094 Budget saknades för 2019 
45391 Budgeterat för ett för litet antal elever. 
61321 Verksamheten budgeterad på annat ansvar, endast kostnaden på 

510. 

 

 

4. Framtid och förväntad utveckling 
 

Inom ramen för projektet stärkta bibliotek, att förste bibliotekarien är 
tillbaka i verksamheten samt att personalgruppen har samsyn har öppnat 
för att ta nästa steg för bibliotekets verksamhet. Det gäller digitala resurser, 
utveckling av innemiljön, programverksamhet och aktiviteter med 
samarbetsparter. Alla delar i att få biblioteket till en central mötesplats i 
kommunen och stimulera språkutvecklande insatser på flera områden  
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Antalet besökare, på fritidsgården, har varit förhållandevis lågt under året 
vi gör att vi planerar för att genomföra någon form av nystart under 2020 
för att kunna nå fler barn och ungdomar. Fritidsgården har möjligheten att 
vara en arena där vi kan nå och stötta som en del av helheten runt 
kärnverksamheten.  

 

De interkommunala ersättningarna i kommunen kommer på gymnasial nivå 
öka något beroende på att vi har fler elever i gymnasieskolan. En förklaring 
till detta är att flera elever genomför gymnasiet på fyra år. 

 

Ledningsorganisationen på våra två skolenheter har fungerat bra under 
hösten och är något vi avser att arbeta vidare med under 2020 på samma 
sätt. Under året kommer finansiering av detta kunna ske med riktade 
statsbidrag. 

 

5.  Investeringsredovisning 

 

Multiarenan överskred budget på grund av mer omfattande 
markberedningsarbeten än beräknat. Den färdigställdes under årets sista 
månad och kommer vara en bra arena både för rastaktiviteter och inom 
ämnet idrott och hälsa. 

Kod 

Projekt 
 

Redovisning 
 

Jan 19 - Dec 19 

Årsbudget 
 

Återstår av 
årsbudget 

3016 Utemiljöer multiarena 667,4 500 167,4 
Totale
r  667,4 500 167,4 

 

 
 
 

6. Aktivitetsplaner 

Box: Öppen kommun    
Biblioteket ska erbjuda en god service till alla boende i kommunen 

 

Målvärde 

De tjänster som erbjuds av biblioteket ska 
uppfattas som attraktiva av de som 
utnyttjar biblioteket. 

Resultat 

Verksamheten har arbetat för att möta de 
behov som funnits men konkret 
faktaunderlag saknas. 
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Analys 

Under året har bibliotekets tjänster omfattat, utöver utlåning av olika medier, att bidra med 
det som efterfrågats av besökare. Det är saker som hantera ärenden via dator, vägleda 
besökare till rätt instanser inom och utom kommunen, skriva ut och kopiera dokument. 
Vidare har det fungerat som en samarbetspart mot föreningar och genomför 
programverksamhet i begränsad form. 

Åtgärder 

Inför 2020, utveckling av samarbeten och programverksamhet. Riktade aktiviteter mot de 
områden som många besökare har uttryckt behov av stöd, exempelvis hantering av digitala 
resurser. 

Box: Kunskap & kompetens   

Alla elever ska nå kunskapsmålen i skolan 

 

Målvärde 

Att kunna erbjuda våra barn och 
ungdomar olika arenor för att få stöd i sin 
kunskapsutveckling. 

Resultat 

Det har erbjudits insatser under året inom både 
bibliotekets och fritidsgårdens verksamhet. 
genomföras under året.  

Analys 

De läsfrämjande insatser som genomförts har varit riktat mot yngre barn i form av 

berättarstund men även bokprat har genomförts.  

Läxläsningen på fritidsgården har endast haft enstaka besökare under året. 

 Åtgärder 

Utveckla programverksamhet och aktiviteter för biblioteket. Vi kommer även arbeta med 
Bokstart som är ett samarbete med BVC, förskola och regionen för att tidigt skapa goda 
vanor och stimulera språkutveckling.  
 
Fritidsgårdens läxhjälp kommer under 2020 att kopplas samman med en läxhjälp som 
planeras att genomföras inom ramen för skolan. 

Box: Möten & upplevelser  

  

Biblioteket ska vara en mötesplats för boende i kommunen 

 

Målvärde 

Biblioteket ska arbeta för att vidga 
gruppen som utnyttjar dess tjänster. 

Resultat 

Vi ha inte lyckats nå fler målgrupper under 
året, åldersstrukturen har varit likartad 
som tidigare. 

Analys 
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Det huvudsakliga arbetet under året har varit att bibehålla tidigare aktiviteter. Det med 
anledning av fokus för utvecklingsarbetet har varit inriktat på den renovering som 
genomförts av lokal och inventarier.  

 

Åtgärder 

Nästa steg är möjligt at ta med en riktningsförändring i utvecklingsarbetet mot att nå nya 
målgrupper. Vi har redan under inledningen av 2020 upplevt att den nya miljön i biblioteket 
har lockat bland annat tonåringar i större utsträckning. 

 

 

Box: Innovation & entreprenörskap 

   

Bibliotekets kunder ska erbjudas en bättre service genom att utveckla sina digitala tjänster 

 

Målvärde 

Andelen som lånar e-böcker ska öka. 

Resultat 

Ökat från 0 till 85 lån mellan 2018 till 2019 

Analys 

Då tjänsten inte var tillgänglig under 2018 så har utlåningen av självklara skäl ökat i 
förhållande till 2019, då det var 85 utlåningar. Noteras bör att tjänsten endast varit 
igång under andra delen av 2019.  

Åtgärder 

Balansering av tjänsten kan behövas utifrån att finansieringen kan påverka inköpen av fysiska 
medier till biblioteket. Nuläget en kostnadsgräns på 30 kr/e-bok vilket får betecknas som 
lågt, då nysläppta böcker kostar 100 kr/e-bok. Begränsningen ekonomiskt innebär följder för 
utbudet av böcker. 

 

Box: Innovation & entreprenörskap 

   

Kommunens ungdomar ska ges möjlighet att utveckla entreprenörskap 

 

Målvärde 

Att ungdomar får möjlighet utveckla 
entreprenörskap. 

Resultat 

Det har funnits ett par aktiviteter inom 
ramen för fritidsgården verksamhet som 
erbjudit möjligheter att utveckla 
entreprenörskap.  
 

Analys 

Dessa har varit feriepraktik i sommarlovskiosk och arrangemanget av en EPA-träff. Båda 
genomförda under sommaren.  
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Åtgärder 

Planering för kommande insatser inom området under 2020 kommer med delaktighet av de 
ungdomar som besöker fritidsgården. 
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Verksamhetsberättelse 

 

Tjänstetitel budgetansvarig 

Rektor förskola-Josefina Hedborg 

Beskrivning av det ekonomiska ansvarsområdet 

Förskolan, ansvar 520 

I Ljusnarsbergs kommun finns tre förskolor med totalt 160 barn. Garhyttan och Skogsgläntan 

i Kopparberg och Åstugan i Ställdalen.  

Inom ansvarsområde förskola arbetar ca 30 personal-förskollärare och barnskötare. 

Förskolan har en specialpedagog på 40% 

Utvecklingsledare på 20% 

1. Vilka väsentliga händelser under året har påverkat kommunens 

invånare/brukare? (Både positiva och negativa är intressant att ta del av) 

Från den 1 juli 2019 fick förskolan en ny läroplan; Lpfö/ 18. I och med den nya läroplanen så 

ändrades titeln förskolechef till rektor. I augusti 2019 tillträdde ny rektor för förskolan i 

Ljusnarsberg.  

Arbetet har genomsyrats av att arbeta med implementeringen av nya läroplanen och 

framförallt begreppen undervisning och utbildning som är nya i förskolans arbete, men också 

att kartlägga vilken utveckling som behöver göras i förskolan i Ljusnarsberg. Dokumentation 

och digitalisering är stora utvecklingsområden. Ett arbete i att säkerställa och modernisera 

förskolans dokumentationsverktyg har startat. Högläsning för att stärka barns språk i 

svenska för såväl de barn med svenska som modersmål som barn med annat modersmål är 

ett annat utvecklingsområde.  

Förskolan har en utvecklingsledare på 20% för att kvalitetssäkra utbildningen vilken 

finansieras via statsbidrag; Kvalitetssäkrande åtgärder. 

Kvalitetsmåtten för förskolan har setts över under hösten - nya indikatorer som speglar 

dagens förskola har börjat tagits fram av skolchef och rektor.  

Gällande kön till förskolan så har inte alla vårdnadshavare kunnat erbjudas plats inom ramen 

för 3 månader, som är kommunens mål. Antalet barn som bor i skyddat boende är en del i 

det, men även ett ökat tryck på platser generellt. 
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2. Prognos för årets måluppfyllelse där det är möjligt att göra en sådan 

redan efter fyra månader (mål i budget och andra styrdokument från 

kommunfullmäktige). Här bör textinnehållet i så fall utvecklas; ej bara 

konstatera resultatet. Analys och trender är intressant att belysa. 

Målet att erbjuda alla vårdnadshavare förskoleplats inom tre månader har inte kunnat 

uppfyllas. Det finns inte luft i verksamheten, de platser som finns fylls omgående på.  För att 

nå målet med att erbjuda plats i förskolan inom tre månader behöver det utökas med ett 

antal platser i tätorten Kopparberg. 

3. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen? 

Inga åtgärder är planerade i dagsläget, många barn kommer att lämna förskolan för att börja 

förskoleklass, men kön fylls på kontinuerligt.  

4. Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

I det stora hela har förskolan rymts inom budgetramen. Differenser finns mellan de olika 

verksamheterna vilket främst kan förklaras med att personal inte är bokförda under rätt 

verksamhet. 40753-överskott beroende på att bidrag från Arbetsförmedlingen är bokförda 

under denna verksamhet. 40751-samtliga statsbidrag för verksamheten är bokförda under 

denna verksamhet. 40760-underskott - nedlagd verksamhet som ändå bär 

personalkostnader. 

 

  

Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

520 Förskolechef                 

         Intäkter                  -5 840 -2 573 3 267 

         Kostnader                 18 389 15 391 -2 998 

         RESULTAT                  12 549 12 819 269 

                                      

         Intäkter                     

40751    Gem adm förskola          -3 795 -2 353 1 442 

         Kostnader                    

40751    Gem adm förskola          167 120 -47 

         RESULTAT                  -3 629 -2 233 1 396 

         Intäkter                     

40753    Föreskoleverksamhet       -1 728 0 1 728 

         Kostnader                    

40753    Föreskoleverksamhet       541 71 -471 

         RESULTAT                  -1 186 71 1 257 
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  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Intäkter                     

40754    Särsk stödinsats förskola 0 -219 -219 

         Kostnader                    

40754    Särsk stödinsats förskola 446 540 94 

         RESULTAT                  446 321 -125 

         Kostnader                    

40756    Förskolevht Skogsgläntan  2 678 2 986 308 

         RESULTAT                  2 678 2 986 308 

         Kostnader                    

40757    kompetens.utv förskola    2 65 64 

         RESULTAT                  2 65 64 

         Intäkter                     

40758    Förskolevht Garhyttan     -242 0 242 

         Kostnader                    

40758    Förskolevht Garhyttan     7 048 5 024 -2 024 

                                      

         Kostnader                    

40759    Förskolevht Åstugan       4 141 4 186 45 

         RESULTAT                  4 141 4 186 45 

         Kostnader                    

40760    Förskolevht Asyl          415 2 -413 

         RESULTAT                  415 2 -413 

         Kostnader                    

40761    Matservice - Förskolor    1 520 1 031 -489 

         RESULTAT                  1 520 1 031 -489 

         Kostnader                    

40771    Fastighetskostn förskola  1 207 1 366 160 

         RESULTAT                  1 207 1 366 160 

         Intäkter                     

42501    Fritidshem                -32 0 32 

         Kostnader                    

42501    Fritidshem                210 0 -210 

         RESULTAT                  178 0 -178 

         Kostnader                    

43501    Förskoleklass 6-åringar   2 0 -2 

         RESULTAT                  2 0 -2 

         Intäkter                     

44085    Komp.utv+försk.kl+fritids -42 0 42 

         Kostnader                    

44085    Komp.utv+försk.kl+fritids 14 0 -14 

         RESULTAT                  -28 0 28 
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5. Aktivitetsplaner 

 

Box: Öppen kommun    

Kommunen ska verka för att man snabbt kan erbjuda en barnomsorgsplats utifrån önskemål och 
behov. 

 

 

Målvärde 

Att kunna erbjuda barnomsorgsplats 
då vårdnadshavare har behov 

Resultat 

Målet att erbjuda plats då vårdnadshavare 
har behov har inte uppfyllts.  

 

Analys 

Inte tillräckligt med platser i förskolan för att kunna erbjuda vårdnadshavare plats 
vid behov. 

 
Åtgärder 

Inga åtgärder har vidtagits under året. 

Box: Kunskap & kompetens   

All personal är väl förtrogen med barngruppens behov så att barns utveckling och lärande 
är optimalt. 

 

Målvärde 

All personal ska använda vårt 
dokumentationsmaterial som säkerställer 
att vi arbetar enligt förskolans uppdrag. 

Resultat 

Svårbedömt mål då personalen inte varit 
involverad i aktivitetsplanen och det har därför 
inte kunnat utvärderas. Personalen 
dokumenterar i det material som finns 
tillgängligt. 

 

Analys 

Involvera personal i aktivitetsplanerna. 

 
Åtgärder 

Involvera personal i aktivitetsplanerna. 
Införande av digital plattform för dokumentation samt utbildning för personal kring 
dokumentation är på gång. 
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Box: Möten & upplevelser    

Antalet besökare ska öka på Familjecentralen och deltagare i föräldraskapsutbildningen 
Cope eller l 
liknande föräldrastöd ska erbjudas 

 

Målvärde 

Alla vårdnadshavare ska ha tillgång till en 
Familjecentral/öppen förskola samt 
erbjudas föräldrastödsutbildning. 

Resultat 

Familjecentral/öppen förskola finns inte i 

kommunen. Man har erbjudit 

familjecentralsliknande verksamhet i 

samarbete med Region Örebro län genom 

olika tematräffar. ABC-föräldrastöd har 

erbjudits vårdnadshavare i kommunen (inte 

Cope som 2019 aktivitetsplan angav, ABC har 

varit ett föräldrastöd i vår kommun sedan 

2018) och det har varit stort deltagande på de 

tillfällen som ordnats. 

Analys 

På de familjecentralsliknande träffarna har det varit relativt få besökare, då det inte funnits 
en bestämd plats där aktiviteterna ägt rum.  

Föräldrastöd är något många vårdnadshavare har behov av för att utveckla och bli trygga i 

sitt föräldraskap.  

 

Åtgärder 

Fortsatt undersökning av möjligheten att etablera en Familjecentral i Ljusnarsberg. 

Box: Innovation & entreprenörskap   

Personalen ska använda sig av ett entreprenöriellt förhållningssätt och vara goda 
förebilder för barn och föräldrar. 

 

Målvärde 

Att alla barn möts på den nivå de är och 
utmanas optimalt. Att barn utvecklar sin 
förmåga att bygga, skapa och konstruera 
med hjälp av olika tekniker, material och 
redskap. 

Resultat 

Svårbedömt mål då det inte finns ett uttalat 
eller bestämt arbetssätt kring 
entreprenöriellt lärande i förskolan i 
Ljusnarsberg.  
(I förskolans läroplan Lpfö/18 står att 
utbildningen i förskolan ska ta hänsyn till 
barns olika förutsättningar och behov och 
anpassas till alla barn i förskolan, 
utbildningen ska lägga grunden för ett 
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livslångt lärande och utgå från det enskilda 
barnet) 

 

Analys 

Går inte att analysera då pedagogerna i förskolan inte involverats i aktivitetsplanerna. 

Åtgärder 

Utveckling av hur de insatser som ska genomföras enligt aktivitetsplanerna 
implementeras i verksamheten.  
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Verksamhetsberättelse 2020 

 

Tjänstetitel budgetansvarig 

Rektor F-5 Torbjörn Gustafsson, med ansvarsområde 542 

T.f. rektor 6-9 Torbjörn Gustafsson, med ansvarsområde 544 

Beskrivning av det ekonomiska ansvarsområdet 

Kyrkbacksskolan är uppdelad i två ansvarsområden. 

Ansvarsområde F-5 (542) är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till år 5, 

grundsärskola och ett fritidshem. På rektorsområdet går ca 210 elever varav 92 är pojkar och 

118 flickor. Eleverna är uppdelade i två paralleller per årskurs. 

På fritidshemmet är cirka 90 inskrivna barn, det kommer omkring 40 barn på fritidshemmet i 

snitt per dag. 

Grundsärskolan bedriver verksamhet från år 1 till 10. Just nu finns inga elever i de lägre 

årskurserna. Eleverna går i åk 4-8. 

Ansvarsområde 6-9 (544) är en grundskola med verksamhet från år 6 till år 9 samt 

kulturskolan och Kyrkbacksskolans elevhälsa. På rektorsområdet går ca 167 elever varav 92 

är pojkar och 75 flickor. Eleverna är uppdelade i två paralleller per årskurs. 

Kulturskolan har 67 spelande elever och en kör med omkring 40 elever.  

På skolan finns skolledning med biträdande rektor, verksamhetsutvecklare och rektor. Varje 

arbetslag har en arbetslagsledare som håller i arbetslagsmöten och deltar i skolans 

ledningsgrupp. Inom skolverksamheten arbetar administratör, pedagoger, resurspersoner, 

elevhälsoteam, studie och yrkesvägledare, IKT-pedagog, It-stödjare, skolvärdinna, 

studiehandledare på modersmål och extra tjänster. 

Det är omkring 70 - 75 anställda inom ansvarsområde 542 och 544 tillsammans. 

 

 

1. Vilka väsentliga händelser under året har påverkat kommunens 

invånare/brukare? (Både positiva och negativa är intressant att ta del av) 

Antalet asylelever har förändrats under våren, i januari fanns 35 asylelever på skolan och 

sista april omkring 5 elever. Antalet elever som bor på skyddat boende har ökat under 

samma tid och är nästan på samma nivå som antalet som asylelever har slutat. På de 

skyddade boendena finns fortfarande asylelever. Det totala antalet elever har minskat på 

skolan under våren. 

Skolans nya matsal invigdes under våren och uppskattas av alla.  
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Skolverksprojektet ”Nyanlända elevers lärande” och att svara på skolinspektionens 

synpunkter, har varit prioriterat under våren. Skolinspektionen har som en del i det även 

haft uppföljningsbesök i slutet av april. Under hösten arbetade man på skolan med 

skolinspektionens krav vilket gav resultatet att skolinspektionen tog bort hotet om vite på 

huvudmannanivå. 

Beslut togs i juni, av KS, att Kyrkbacksskolan ska bli två skolenheter och till hösten anställdes 

två rektorer med skolledarerfarenhet.  

Kulturskolan har under året startat en dansgrupp, gruppen har blivit mycket populär och är 

ett positivt tillskott inom kulturverksamheten. 

Arbetet med att iordningställa lokaler för grundsärskolan på Kyrkbacksskolan blev precis 

klara före jul och en invigning planeras i början av vårterminen 2020. 

 

 

2. Prognos för årets måluppfyllelse där det är möjligt att göra en sådan 

redan efter fyra månader (mål i budget och andra styrdokument från 

kommunfullmäktige). Här bör textinnehållet i så fall utvecklas; ej bara 

konstatera resultatet. Analys och trender är intressant att belysa. 

De mål som angetts för verksamheten innehåller utfall av betyg och behörighet i årskurs 9 

samt resultaten på nationella prov i årskurs 3 i slutet av läsåret. Målen har inte uppnådda. 

Att höja meritvärdet är ett arbete som behöver ske under en längre period, ett sådant 

arbete kan ta flera år och är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Regelbundna 

analyser av elevernas resultat och elevernas uppfattning om sin studiero kommer ligga till 

grund för vidare åtgärder.  

 

3. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen? 

 

Skapa en budget som stämmer överens med verksamhetsansvaret. Då blir det lättare att 

göra budgetuppföljningar på respektive rektorsområde vilket medför att rätt resurser kan 

sättas in utifrån budget och behov. 

Tjänstefördelningen behöver komma igång tidigt under åren 2020 så att resurserna kan 

fördelas enligt resursbehoven. 

 

 

a Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 

Skolan gjorde ett positivt resultat under året och verksamheten har rymts inom 

budgetramen. Pedagoger som går i pension har inte återbesatts fullt ut. Personal som haft 
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en anställning utan att det har funnits medel för anställningen har planerats för i befintlig 

budget under hösten. 

Budgetuppföljningar och analys av anställningar med mera har gjorts regelbundet. Men 

eftersom kostnader och intäkter inte bokförts på rätt verksamhet under året så har utfallet 

på dessa uppföljningar varierat under året. Vissa verksamheter har budget funnits på 542 

medan kostnaderna bokförts på 544 och omvänt. Detta har medfört en återhållsamhet 

under hösten. 

Skolverksprojekt och statsbidrag gör att vi får mer intäkter än beräknat. 

44041 kostnader för skolmåltider har varit högre än budgeterat. Kostnaden varierar 

beroende på hur många elever som går på skolan. Samtidigt så ligger det ett överskott på 

42561 där inga kostnader för måltider på fritids blivit konterade under året. Det förklarar en 

del i underskottet på 44041. 

44062 kostnad för skolpsykolog har blivit högre än budgeterat, vilket beror på att 

skolpsykologen arbetat på konsultbasis och genomfört utredningar utifrån behov. 

44301 Kostnaderna för grundsärskolan har varit högre än budgetramen, en förklaring till 

detta är att verksamheten har varit högre bemannad än budgeterat pga att flytten till 

Kyrkbacksskolan blev försenad. 

  

Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

542-

544 
Kyrkbacksskola F-9    

         Intäkter                  -14 874 -4 796 10 078 

         Kostnader                 47 250 39 125 -8 125 

         RESULTAT                  32 376 34 329 1 953 

                                      

         Kostnader                    

03520    Pedagogisk vht , IT       50 0 -50 

         RESULTAT                  50 0 -50 

         Kostnader                    

03741    Facklig verksamhet        1 0 -1 

         RESULTAT                  1 0 -1 

         Intäkter                     

33010    Musikskoleverksamhet      -191 -129 62 

         Kostnader                    

33010    Musikskoleverksamhet      1 666 2 106 440 

         RESULTAT                  1 475 1 977 502 

         Intäkter                     

37110    Fritidsgård               -129 0 129 

         Kostnader                    

37110    Fritidsgård               162 43 -119 

         RESULTAT                  33 43 10 
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  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Kostnader                    

37500    Lovverksamhet             0 11 11 

         RESULTAT                  0 11 11 

         Kostnader                    

39100    Simskolor                 0 26 26 

         RESULTAT                  0 26 26 

42501    Intäkter                     

         Fritidshem                -485 -400 85 

         Kostnader                    

42501    Fritidshem                37 7 -30 

         RESULTAT                  -448 -393 55 

         Intäkter                     

42503    Fritidshem-

Kyrkbacksskola 

-167 0 167 

         Kostnader                    

42503    Fritidshem-

Kyrkbacksskola 

1 886 2 076 190 

         RESULTAT                  1 719 2 076 357 

         Kostnader                    

42561    Matservice - Fritidshem   0 132 132 

         RESULTAT                  0 132 132 

         Intäkter                     

43501    Förskoleklass 6-åringar   -24 0 24 

         Kostnader                    

43501    Förskoleklass 6-åringar   1 365 1 530 166 

         RESULTAT                  1 341 1 530 190 

         Kostnader                    

44010    PRAO                      1 33 33 

         RESULTAT                  1 33 33 

         Intäkter                     

44011    Grundskola undervisning   -11 781 -2 809 8 973 

         Kostnader                    

44011    Grundskola undervisning   21 888 15 705 -6 183 

         RESULTAT                  10 106 12 896 2 790 

         Kostnader                    

44012    Svenska ll                506 426 -80 

         RESULTAT                  506 426 -80 

         Kostnader                    

44014    Specialundervisning       1 151 2 018 868 

         RESULTAT                  1 150 2 018 868 
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  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Kostnader                    

44015    Särskilda stödinsatser    0 4 4 

         RESULTAT                  0 4 4 

         Intäkter                     

44016    Specialpedagoginsatser    -35 0 35 

         Kostnader                    

44016    Specialpedagoginsatser    1 479 1 431 -49 

         RESULTAT                  1 445 1 431 -14 

         Intäkter                     

44017    Övriga stödanordningar    1 0 -1 

         Kostnader                    

44017    Övriga stödanordningar    306 164 -142 

         RESULTAT                  307 164 -143 

         Kostnader                    

44021    Skolbibl +böcker+tidskrif 28 28 -1 

         RESULTAT                  28 28 -1 

         Kostnader                    

44023    Läromedel + förbr.mtrl    1 131 669 -463 

         RESULTAT                  1 131 669 -463 

         Kostnader                    

44027    Kult.akt+stud.besök+ mm   118 76 -42 

         RESULTAT                  118 76 -42 

         Kostnader                    

44028    IT                        97 16 -82 

         RESULTAT                  97 16 -82 

         Kostnader                    

44041    Skolmåltider              3 209 2 667 -542 

         RESULTAT                  3 209 2 667 -542 

         Intäkter                     

44061    Skolhälsovård             -79 -79 0 

         Kostnader                    

44061    Skolhälsovård             835 620 -215 

         RESULTAT                  756 542 -215 

         Kostnader                    

44062    Skolpsykologverksamhet    87 128 42 

         RESULTAT                  87 128 42 

         Intäkter                     

44063    Skolkurators.vht          10 0 -10 

         Kostnader                    

44063    Skolkurators.vht          579 616 37 

         RESULTAT                  589 616 27 
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  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Intäkter                     

44071    Skolfastigheter           -1 379 -1 379 0 

         Kostnader                    

44071    Skolfastigheter           6 199 5 791 -407 

         RESULTAT                  4 820 4 413 -407 

         Intäkter                     

44081    Administration            -300 0 300 

         Kostnader                    

44081    Administration            1 386 778 -608 

         RESULTAT                  1 085 778 -308 

         Intäkter                     

44084    SYV                       -2 0 2 

         Kostnader                    

44084    SYV                       667 355 -313 

         RESULTAT                  665 355 -311 

         Intäkter                     

44085    Komp.utv+försk.kl+fritids -310 0 310 

         Kostnader                    

44085    Komp.utv+försk.kl+fritids 74 0 -74 

         RESULTAT                  -236 0 236 

         Intäkter                     

44088    Elevassistenter gr.skola  0 0 0 

         Kostnader                    

44088    Elevassistenter gr.skola  3 0 -3 

         RESULTAT                  3 0 -3 

         Intäkter                     

44301    Särskola                  0 0 0 

         Kostnader                    

44301    Särskola                  2 327 1 671 -656 

         RESULTAT                  2 327 1 671 -656 

         Kostnader                    

47271    Skolfastigheter           11 0 -11 

         RESULTAT                  11 0 -11 

 

 

Kommentarer och förklaringar till investeringsuppföljningen (om du har 

ekonomiskt ansvar för investeringar): 

Vissa kostnader för anpassning av lokalerna för grundsärskolan vid verksamhetsflytten till 

Kyrkbacksskolan har förekommit. Dessa har skett utöver planerade  
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4. Vilka väsentliga förändringar inom det ekonomiska ansvarsområdet är 

viktiga att känna till inför kommande budgetprocess? 

Förståelse för skolans uppdrag och organisation. Se över skolans tilldelningssystem, 

nyckeltal. Det går många elever med NPF problematik och elever med stort behov av särskilt 

stöd. Resurser behöver finnas så att vi ger eleverna den lagstadgade rätten till särskilt stöd 

som skolan är skyldig att ge dem.  

Antalet elever i skyddat boende har ökat under året. Det behöver finnas en organisation 

inom skolan som har rätt kompetens och möjligheter att ta emot dessa elever.  

 

5. Aktivitetsplaner: 

Box: Öppen kommun    

  

Skolans ska vara välkomnande och präglas av öppenhet. 

 

Delmål 

 

Elever och vårdnadshavare ska 

känna att skolan är en naturlig del 

av samhället och deras vardag. 

Resultat 

  

Under vårterminen har skolan har 

erbjudit föräldrar att delta i skolråd. 

Elever och vårdnadshavare har varit på 

utvecklingssamtal/ämnessamtal under 

både höst och vår.  

Under hösten hade skolan en serie 

med föreläsningar som vände sig till 

elever och lärare på skoltid och 

vårdnadshavare och andra 

intresserade på kvällstid. 

Analys 

Målet har uppnåtts, planen var att ha ett skolråd under hösten men skolan satsade på att 
involvera vårdnadshavare på annat sätt. En del i denna satsning har varit att erbjuda 
vårdnadshavare att ta del av en föreläsningsserie utifrån aktuella frågor som berör barm och 
unga. Tyvärr har deltagandet inte varit så stort på föreläsningarna.  

Åtgärder 

Elevers och vårdnadshavares uppfattning om skolan mäts i årliga enkäter under 
oktober/november varje år. Föreläsningsserierna kommer att fortgå under våren 2020, en 
satsning på att marknadsföra och bjuda in till föreläsningarna kommer att genomföras. 
Under 2020 arbetar skolan med fritidsgården för att göra skolan till en positiv mötesplats 
även utanför skoltid. 
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Box: Kunskap & kompetens    

Alla elever som går ut år 9 ska vara behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. 

 

Delmål 

Alla elevers resultat på nationella 

proven i årskurs 6 och 9 ska öka 

jämfört med när de gjorde 

nationella prov i år 3 och 6. 

 

Att skolan erbjuder aktiviteter 

som stärker elevernas möjligheter 

att nå målen. 

  

 

Resultat 

Resultaten för alla elever har inte ökat i 

jämförelse med föregående gång eleverna 

genomförde nationella proven.  

 

 

Skolan har bland annat erbjudit lovskola vid 

läsårsslut. Övriga aktiviteter har legat inom 

ordinarie verksamhet.  

Analys 

Målet har inte uppnåtts. Målet är högt ställt jämfört med utgångsläget och kräver 

ett långsiktigt arbete. 

 

 Åtgärder 

Uppföljning av genomförda aktiviteter ska finnas med skolans systematiska 

kvalitetsarbete. Utvärdering av resultaten görs av rektor i samverkan med övrig 

personal och resursfördelningen sker utifrån de analyser som genomförs av 

elevresultaten.  

Stärka lärarnas kompetens och arbeta för att nå full behörighet inom alla ämnen 

och åldrar. 

 

Box: Möten & upplevelser        

 

Alla elever ska uppleva skolan som en trygg och stimulerande miljö. 

 

Delmål 

Att trygghetsenkäter visar att 

elever känner sig trygga i skolan 

och på fritidshemmet. 

Resultat 

Trygghetsenkäten visar att eleverna känner 
större trygghet i slutet av 2019 än under våren. 
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Likabehandlingsplanen ska vara 

känd för alla elever och föräldrar. 

 

Eleverna känner till planerna för att minska 
kränkning och skapa en trygghet och studiero. 

Analys 

Målet är delvis uppnått. Enkäten om trygghet och studiero visar att eleverna känner en 
större trygghet i slutet av året. Resultatet är fortfarande inte tillfredställande.  
 
 

Åtgärder 

Värdegrundsarbete ska vara en naturlig del i all verksamhet som eleverna deltar i. 
Trygghetsteamet behöver arbeta både med aktuella händelser och genomföra förebyggande 
arbete.  

 
 

 

Box: Innovation & entreprenörskap  
 

Skolan ska präglas av ett entreprenöriellt förhållningssätt med en öppenhet för ny 
teknik. 

 

Delmål 

All personal använder sig av 

lärplattformen It´s learning och 

att föräldrar har kunskap om 

den. 

 

 

 

Resultat 

Förstelärarna har under hösten haft en 

utbildning för personalen i It´s learning 

  

Föräldrar har informerats om 

lärplattformen och får inloggning. 

 

Analys 

Målet har uppnåtts. 

Åtgärder 

Arbetet med utbildning i lärplattformen kommer att fortgå med fler funktioner kopplat till 
pedagogernas uppdrag. 
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Verksamhetsberättelse 

 

Tjänstetitel budgetansvarig 

Rektor Kommunal vuxenutbildning och Särskild utbildning för vuxna 

1. Beskrivning av det ekonomiska ansvarsområdet 

Vuxenutbildningen bedriver i egen regi svenska för invandrare (SFI), kurser på 
grundläggande- och gymnasial nivå i historia/matematik/samhällskunskap, yrkesutbildning 
inom vård- och omsorg samt samhällsorientering för nyanlända på arabiska. 
Närundervisningen är förlagd till Kopparhyttans lokaler. I syfte att komplettera 
utbildningsutbudet köps distansutbildning in från ett utbildningsföretag. Vuxenutbildningen 
ingår även i ett samarbete med länets övriga kommuner kring yrkesutbildningar för vuxna, 
vilket innebär att länets totala utbildningsutbud är fritt sökbart för kommunens invånare. 
Inom ramen för detta samarbete erbjuder vuxenutbildningen i Ljusnarsbergs kommun nio 
utbildningsplatser på distans till barnskötare eller elevassistent.  Vuxenutbildningen har 
också ansvarat för att ge kommunens invånare studie- och yrkesvägledning. 
 
Antal budgeterade årsarbetare: 11,33 fördelat på 10,33 lärare/handledare samt 1 studie- 

och yrkesvägledare. Bemanningen är oförändrad i jämförelse med 2018. 

2. Vilka väsentliga händelser under året har påverkat kommunens 

invånare/brukare? (Både positiva och negativa är intressant att ta del av) 

Historia och samhällskunskap på grundläggande- och gymnasial nivå har återigen kunnat 

erbjudas i form av närundervisning (på plats i Kopparberg). En omorganisation hösten 2017 

gjorde att den möjligheten upphörde. 

Genomströmningen av elever på vård- och omsorgsutbildningen har ökat. 2018 motsvarade 

produktionen av utbildning 7,8 årsstudieplatser och 2019 15,4 årsstudieplatser. Det har 

alltså skett en kraftig ökning av genomförd utbildning inom vård- och omsorg, vilket är 

positivt då de råder arbetskraftsbrist inom området.  

Den 1 januari 2019 trädde utbildningsplikten ikraft för vissa nyanlända inom 

etableringsprogrammet. Det har inneburit att 16 individer under hela eller delar av året 

erbjudits aktiviteter inom Vuxenutbildningen utöver ordinarie kurser (vanligtvis SFI) i syfte 

att rustas ytterligare för vidare studier och/eller anställning.  

3. Kommentarer till ekonomiskt utfall 

47201 Överskott pga. vakans i bemanningsplanen. Tjänst tillsatt jan 2020. 

47281 Underskott pga. lönebidragsanställning som ej finns med i bemanningsplanen. 

Verkligt underskott när intäkterna för arbetsledning (AF:s bidrag) beaktats -

86,9. 

47351 Mindre del av överskott pga. vakans i bemanningsplanen. Tillsatt jan 2020. 

Större del av överskott utgörs av obudgeterat statsbidrag för genomförd 
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yrkesvuxutbildning. Kostnaderna för yrkesvuxutbildningen finns på verksamhet 

47392. 

47391 Köp av vuxenutbildning från annan kommun har inte varit aktuellt under 

perioden, därav överskott. 

47392 Köp av vuxenutbildning från fristående skola finns inte budgeterat, därav 

underskott.  Eftersom vi heller inte kunnat tillsätta vakans i bemanningsplanen 

har vi i ökad utsträckning tvingats köpa kurser. 

47411 Ingen särvuxundervisning har bedrivits under året, därav överskott. Viss 

lönekostnad har dock felaktigt belastat denna verksamhet under del av året.  

Skolan har ett ansvar att informera potentiella elever om möjligheter och aktivt 

verka för att personer ska delta. Har ej gjorts under 2019 och kommer 

prioriteras 2020. 

47611 Underskott pga. dubbel lönekostnad del av år i och med omplacering. 

Därutöver har tre personal fortbildat sig med i huvudsak bibehållen lön som till 

största delen täckts av statsbidrag. Kommunens kostnad för personalens 

fortbildning har endast utgjort en mindre del av lönekostnaden. 

47810 Ingen verksamhet har bedrivits. 

61010 Ersättning från AF för lönebidragsanställning. 

 

 

  

Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

550 Rektor Komvux                

         Intäkter                  -5 150 -3 834 1 316 

         Kostnader                 7 710 7 002 -708 

         RESULTAT                  2 560 3 168 608 

                                      

         Intäkter                     

47201    Komvux grund åk 1-9       -631 -459 172 

         Kostnader                    

47201    Komvux grund åk 1-9       439 1 042 603 

         RESULTAT                  -192 583 775 

                                      

         Kostnader                    

47221    Skolbibl+böcker+tidskr    0 2 2 

         RESULTAT                  0 2 2 
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                                   Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Kostnader                    

47271    Skolfastigheter           227 226 -1 

         RESULTAT                  227 226 -1 

                                      

         Intäkter                     

47281    Fördelad gem verksamhet   -24 0 24 

         Kostnader                    

47281    Fördelad gem verksamhet   355 0 -355 

         RESULTAT                  331 0 -331 

                                      

         Intäkter                     

47282    Skolledning vuxenutb      6 0 -6 

         Kostnader                    

47282    Skolledning vuxenutb      148 185 37 

         RESULTAT                  153 185 32 

                                      

         Intäkter                     

47284    SYV                       -303 -303 0 

         Kostnader                    

47284    SYV                       585 613 28 

         RESULTAT                  282 310 28 

                                      

         Kostnader                    

47285    Kompetensutv vuxenutb     8 26 18 

         RESULTAT                  8 26 18 

                                      

         Intäkter                     

47351    Gymasie vuxenutbildning   -1 100 -848 252 

         Kostnader                    

47351    Gymasie vuxenutbildning   1 125 1 223 98 

         RESULTAT                  25 375 350 

                                      

         Kostnader                    

47391    Köp Gy-vux.utb -annan 

kom 

0 339 339 

         RESULTAT                  0 339 339 
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  Utfall 

period 

Årsbudget Avv mot 

årsbudget 

         Intäkter                     

47392    Köp Gy-vux.utb -frist skl -43 0 43 

         Kostnader                    

47392    Köp Gy-vux.utb -frist skl 856 0 -856 

         RESULTAT                  813 0 -813 

                                      

         Kostnader                    

47411    Särvux - undervisning     69 115 46 

         RESULTAT                  69 115 46 

                                      

         Intäkter                     

47611    Sfi - undervisning        -2 811 -2 224 586 

         Kostnader                    

47611    Sfi - undervisning        3 646 2 829 -818 

         RESULTAT                  835 604 -231 

                                      

         Kostnader                    

47810    Uppdragsutbildn Fd Lärcen 0 150 150 

         RESULTAT                  0 150 150 

                                      

         Kostnader                    

47871    Utb.lokal - Abrahamsgå    253 253 0 

         RESULTAT                  253 253 0 

                                      

         Intäkter                     

61010    Arbetsledning             -244 0 244 

         RESULTAT                  -244 0 244 

                                      

         Kostnader                    

61321    Kommunalt aktivitetsansva 1 0 -1 

         RESULTAT                  1 0 -1 

 

 

4. Framtid och förväntad utveckling 

Efterfrågan på svenska för invandrare är beroende av många variabler, flera tämligen 

svårprognosticerade. Statistiken visar dock att efterfrågan på SFI-utbildning i kommunen 

varit konstant de senaste två åren trots stor genomströmning med både in- och utflyttning. I 

genomsnitt har ca 70-80 individer varit inskrivna samtidigt. Även antal individer som någon 

gång under året läst kurser på grundläggande- och/eller gymnasial nivå har varit detsamma 

de sista två åren (strax över 200 personer).  Det har inneburit att efterfrågan på studie- och 
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yrkesvägledning också varit fortsatt hög. Under 2020 kommer vi prioritera vårt uppsökande 

uppdrag genom exempelvis ökat samarbete med AME och IFO. 

I syfte att öka genomströmningen av elever som når slutmålet för utbildningen inom vård- 

och omsorg, så sattes en lägsta studietakt till halvfart för alla elever som antogs från och 

med våren 2018. För att möta elevernas ökade stödbehov anställdes även en handledare på 

halvtid från och med november 2018. I augusti 2019 lades hela utbildningen upp på 

lärplattformen It’s Learning. Eftersom antalet producerade poäng inom vård- och 

omsorgsutbildningen dubblerats från 2018 till 2019, så tror vi oss vara på rätt väg. Planen för 

2020 är att fortsätta utveckla utbildningen genom att vårdläraren fysiskt träffar eleverna 

oftare samt att upplägget för veckans obligatoriska träff modifieras. Det är också viktigt med 

en fortsatt samverkan i Vård- och Omsorgscollege. 

Fr.o.m. 2020 kommer all samhällsorientering på modersmål att erbjudas inom ramen för det 

gemensamma samarbete som kommunen ingick i 2019. Samarbetet innebär större 

möjligheter att tillgodose efterfrågan på utbildning även i andra språk än arabiska. 

Nackdelen kan dock bli att elever tvingas resa till Lindesberg eller Örebro för att delta i 

utbildning. 

Under 2020 kommer det återigen bli möjligt att läsa svenska som andra språk på plats i 

Kopparberg. En möjlighet som upphörde i och med omorganisationen 2017. Svenska som 

andraspråk är det mest efterfrågade ämnet inom Vuxenutbildningen på grundläggande- och 

gymnasial nivå. 

 

Under det kommande året kommer också en kartläggning av behov och möjligheter 

beträffande särskild utbildning för vuxna att göras.  

5. Investeringsredovisning 

Inga investeringar 2019. 

6. Uppföljning av aktivitetsplanerna 

Se följande sidor. 
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Box: Öppen kommun    

Stärka demokratikompetensen hos eleverna 

 

Målvärde 

Ge eleverna möjlighet till praktisk 

erfarenhet av demokratiarbete. 

   

(1) Inrätta ett jämställt elevråd som 
träffas två gånger per termin 
(men en första träff under 
vårterminens senare del och 
därefter 2ggr/termin). 

Resultat 

Under vårens inledning förberedde 

den pedagogiska personalen eleverna 

genom att fokusera på området 

demokrati. Kursrepresentanter valdes 

och beredningsmöten genomfördes. 

Därefter har tre elevrådsträffar hållits. 

Jämställdhetsperspektivet har 

beaktats vid val av 

klassrådsrepresentanter, vilket 

inneburit att fördelningen mellan 

kvinnor och män varit jämn. 

Analys 

Målvärdet är uppnått med avseende på att ett elevråd inrättats där elever fått möjlighet till 
praktiskt demokratiarbete både före, under och efter träffarna. Uppslutningen har varit 
mycket god från elever som studerar på SFI. Deltagande elever på grundläggande- och 
gymnasial nivå dock varit färre.  

Åtgärder 

Elevrådsträffar kommer fortsatt att genomföras vid två tillfällen per termin. Värdet av detta 
är inte bara en stärkt demokratikompetens hos eleverna, utan även en möjlighet att utbyta 
tankar och idéer om verksamheten samt delge varandra information. 

Box: Kunskap & kompetens   

Öka elevernas kunskaper om utbildnings- och arbetsmarknaden 

 

Målvärde 

Ge eleverna kunskap om olika 

branscher och yrken i teori och 

praktik kopplat till den egna 

kompetensutvecklingen. 

 
(1) Vid minst fyra tillfällen per år ska 

företrädare för arbetslivet eller 
andra utbildningsanordnare 
bjudas in till vuxenutbildningen 

Resultat 
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alternativt studiebesök 
genomföras. 

 
(2) Studie- och yrkesvägledaren 

startar gruppvägledning under 
året med minst 8 deltagare. 

 
Jämställdhetsperspektivet beaktas vid 
båda aktiviteterna ovan. 

Den pedagogiska personalen har 

samordnat och genomfört 

studiebesök/föreläsningar i grupper 

och kurser där det varit lämpligt. 

Kontakterna med det offentliga har i 

år bestått av Polisen, Regionhälsan, 

Vårdcentralen, Folktandvården samt 

kommunal konsumentvägledning och 

biblioteksverksamhet. Företag som 

besökts är: Bryggeriet, Bandstål, 

Macromold, Värket, Ringsvets och 

Ställbergs mekaniska. Kontakterna 

med organisationer/föreningar har 

omfattat Svenska kyrkan och Örebro 

läns idrottsförbund. 

Sammanfattningsvis kan konstateras 

att målvärdet är uppfyllt när det gäller 

genomförda studiebesök och 

föreläsningar med företrädare från 

arbetslivet. 

Målvärdet är däremot inte uppnått med 
avseende på att gruppvägledning inte kunnat 
genomföras under året. Orsakerna till det beror 
på att efterfrågan på individuell vägledning 
varit fortsatt hög, varför det prioriterats. 

Analys 

Studiebesöken och föreläsningarna har bidragit till en ökad kunskap hos 

eleverna om utbildnings- och arbetsmarknaden. En möjlig positiv bieffekt 

kan också vara att med en tydligare egen målbild, blir resan mot målet bli 

både enklare och snabbare. 

 Åtgärder 

Den utåtriktade verksamheten kommer att fortsätta. I mån av tid kommer gruppvägledning 
att genomföras. 

Box: Möten & upplevelser    

Vuxenutbildningen ska utgöra en kreativ miljö där ökad kunskap bidrar till nya upplevelser 

 
Målvärde Resultat 
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Att elever delar med sig av sina 

studieerfarenheter till blivande 

elever och att dessa får möjlighet 

att ställa frågor till elever och 

personal.  

 
(1) Anordna öppet hus en gång 

under året. 

Personal och elever genomförde en 

Öppet hus dag i början av maj. Målet 

är såtillvida uppfyllt. 

Analys 

På grund av att uppslutningen av besökare var mycket begränsad, så kom få 

möten mellan blivande elever och nuvarande tillstånd. Då Öppet hus även 

genomförts ett tidigare år, med samma resultat, kan vi konstatera att 

formen förmodligen inte är den rätta för Vuxenutbildningen.   

Möjlighet att få utbyta tankar och erfarenheter mellan elever i olika kurser 

och ämnen finns redan i och med de öppna aktiviteterna; språkcafé och 

handledning. Iordningställandet av lärsalen har också bidragit till att skapa 

fler mötesplatser för elever.  

Åtgärder 

Se ovan. 

 

 

 

 


