
[919] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 118 
Au§ 84 
Bos§ 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

Dnr KS 0008/2016 

Ekonomisk analys utifrån kvartalsrapport 1, 2016 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen inkom med kvartalsrapp01t 1, ekonomisk rapport per 
den 31 mars 2016. Den ekonomiska prognosen för helåret 2016 visade på ett 
resultat med 26 580 000 kronor vilket är 1 324 000 kronor lägre resultat än 
budgeterat. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 3 maj 2016 § 43 godkänna 
rappo1ten. 

Allmänna utskottet har att analysera det prognostiserade resultatet för de 
verksamhetsområden som ingår i deras ansvarsområde. Arbetsmarknadsenheten 
inklusive integration prognostiserar ett underskott med 971 000 kronor. Enhetchef 
Kent Liljendahl informerar om den ekonomiska utvecklingen inom enheten samt 
planeringen för framtiden. Bland annat planeras en nystait vad gäller samarbetet 
individ- och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen och Servicegruppen. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen inkom med kvartalsrappo1t 1, ekonomisk rapport per 
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den 31 mars 2016. Den ekonomiska prognosen för helåret 2016 visade på ett resultat 
med 26 580 000 kronor vilket är 1 324 000 kronor lägre resultat än budgeterat. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 3 maj 2016 § 43 godkänna 
rapporten. 

Bildningschef Anders Nordlund informerar att prognostiserat underskott för 
bildningsverksamheterna beräknas, efter närmare ekonomisk analys, kunna 
elimineras via återsökning av större summor för mottagande av asylsökande än vad 
som tidigare antagits. Rektor Claudia Kraft anger att grundskolans prognostiserade 
underskott kan härledas till mottagandet av asylsökande barn. 

Juslerandes sign . 

. rtJF;~ 
Utdragsbestyrkande 
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Förskolechef Karin Alstermark anger att utöver ökade kostnader för asylsökande 
barn inom förskoleverksamheten, beror det prognostiserade underskottet för 
verksamheten på ändrad debitering för kost. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar uppdra åt socialchef 
Ewa-Marie Ernlund Svensk presentera en genomgripande uppföljning av den 
ekonomiska situationen inom de sociala verksamheterna samt föreslagna åtgärder 
med anledning av prognostiserat underskott i kvaiialsrapport per den 31 mars 2016 
vid bildnings- och sociala utskottets sammanträde den 2 juni 2016. Vidare beslutar 
bildnings- och sociala utskottet hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson redovisar de överväganden som gj01is med anledning av 
kva1ialsrapporten. 

Förslag 
Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen besluta att 

• asylsökande ungdomar som fyller 18 år under asyltiden skall övergå till 
statlig verksamhet och att inget bistånd utgår från kommunen om inte 
speciella omständigheter föranleder annat, 

• beviljade hemtjänsttimmar skall följas upp i kommunstyrelsen tillsammans 
med övriga nyckeltal från vård- och omsorgsverksamheterna, 

• uppdra åt bildnings- och sociala utskottet att återkomma till 
kommunstyrelsen med en översyn över vård- och omsorgsverksamheternas 
ekonomi och förslag på anpassningar 2016 till de begränsade resurserna, 

• uppdra åt kommunchef följa upp de uppdrag rörande prioriteringsordning 
för individ- och familjeomsorgen som givits honom på kommunstyrelsens 
sammanträde den 30 mars 2016 § 78 

• uppdra åt socialchef utvärdera alternativa sätt att verkställa föreslagna beslut 
enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från 
Örebro kommun, 

• uppdra åt kommunchef utarbeta en handlingsplan för hur platserna på 
HVB Bergsgården skall fyllas med ensamkommande barn som är placerade 
i familjehem eller hem för vård och boende på annan 011, 

• uppdra åt socialchef att utvärdera effekten av missbruksplaceringar våren 
2015, 

• uppdra åt kommunchef att äten-apportera sitt uppdrag om att säkerställa 
återsökning av ersättningar från Migrationsverket, 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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• uppdra åt socialchef att göra en analys av de ökade 
försö1j ningsstödskostnaderna, 

• i övrigt uppdra till utskotten att vidta de åtgärder som krävs för att anpassa 
verksamheterna till den av kommunfullmäktige beslutade budgeten, 

• återrapportering skall ske av personalsituationen inom individ- och 
familjeomsorgen, 

• samtliga ovanstående uppdrag skall återrapp01ieras skriftligen till 
kommunstyrelsen vid sammanträde den 15 juni 2016, samt 

• återrappo1ieringen av uppdragen kan utgöra grund för eventuella åtgärder 
för att minimera underskottet i konununen verksamhetsåret 2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Bildningschef Anders Nordlund 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk 
Tillförordnad enhetschef Gunilla Snellman 
Enhetschef Margareta Emnegard 
Enhetschef Lillemor Ardesjö 

Utdragsbestyrkande 
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Årsredovisning 2015 Ks §56, återrapportering 

Uppdraget 

Kopparberg 2016-06-07 

I samband med Kommunstyrelsens behandling av kommunens årsredovisning 2015 gavs 
undertecknad i uppdrag att bland annat säkerställa återsökningen av ekonomiska medel från 
Migrationsverket. Anledningen var att under 2015 hade återsökningen ej fungerat 
tillfredsställande. Verksamheten för flyktingmottagande överskred budget med 4 566 tkr i 
2015 års bokslut, vilket förutom 452 tkr som avser övertalighet på IFO, tillskrevs brister i 
rekvirering av statsbidrag från Migrationsverket. Def utgjorde ungefär 40 procent av 

förklaringen till verksamheternas totala underskott 2015. 

Rutiner för återsökningsförfarandet 
Utredaren på ekonomiavdelningen samordnar återsökningsförfarandet. En kartläggning av 
alla typer av ersättningar som går att återsöka har gjorts enligt 2015 års budgetuppdrag. 

Uppföljning sker i ett Excel-ark med olika flikar för olika typer av ersättningar. Anteckningar 
om avslagsbeslut och allt annat relevant görs i speciell kolumn. Det är enkelt för vem som 
helst som är van vid Excel att följa processen och förstå hur stora fordringar kommunen har 
på staten. 

Än så länge är kvaliteten beroende av att utredaren är kunnig i IFO:s verksamhetssystem för 
att själv kunna ta fram de underlag som behövs för återsökning. Alla handlingar sparas i 
pärmar med register där det är lätt att följa vilka barn som det har rekvirerats ersättning för. 

Ett gediget arbete har gjorts för att komma i kapp med återsökningarna från föregående år. 

Bedömningen är att det mesta har återsökts men att det fortfarande finns risk att enstaka 
mindre belopp har missats. I dagsläget gås lönelistor igenom för att rekvirera ersättning för 
kostnader som betalats ut via lönesystemet. Innan sommaren bör den absoluta merparten 
vara återsökt. I höst räknar ekonomiavdelningen med att återsökningsförfarandet ska vara i 
fas. 
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Det återsöktes 817 tkr för placeringar av EU-medborgare och asylfamilj 2015 som bedömdes 
osäkra och därför inte togs upp som intäkt i 2015 års bokslut. Dessa ersättningar erhölls 
under våren och påverkar utfallet 2016 positivt. 

Ytterligare 1243 tkr har återsökts för institutionell vård barn och unga under 2016 för 
perioden 20140101-20150922. Troligen ger Migrationsverket avslag för 93 tkr som avser 
umgängesresor, hotellövernattningar, observationstillfällen med mera, vilket är kostnader 
som kommunen inte varit ålagda att stå för. 

Avseende familjehemsvård barn och unga har 297 tkr återsökts under 2016 för perioden 
20150101-20150122. Avseende perioden 20151203-20160331 har det återsökts 304, 7 tkr 
för att täcka kostnader för övrig vuxenvård (ej missbruk) vilket nästan täcker det aktuella 
underskottet på den verksamheten. 

I möten med enhetschef och socialchef har det uppdagats att flera LSS-placeringar kan 

innebära rätt till ersättning från Migrationsverket. Om placeringarna uppfyller kraven enligt 
lagstiftningen har kommunen rätt till ersättning. 

Angående placeringar av barn och andra på ankomstboendet i Ställdalen har det återsökts 
bidrag för att täcka samtliga kostnader. Svårigheterna här har varit att relatera kostnaderna 
till barnen. Till exempel finns avtal som skiljer sig från andra avtal och ibland saknas 
placeringsbeslut. I kontakt med det enda jourhemmet nyligen har kommunen kunnat utröna 
placeringsdatum för respektive barn där och övrig information som krävts för att återsöka 
dessa kostnader. 

Övriga bidrag för familjehemsplaceringar som har rekvirerats under 2016, men som till 
största del avser kostnader som uppstod 2015, är 4 027 tkr för asylbarn och 3 615 tkr för 
barn med permanent uppehållstillstånd. När det gäller dessa placeringar finns nedtecknat 
belopp som möjligen inte ersätts av Migrationsverket. Ca 20 tkr avser 
omkostnadsersättningar, 173 tkr för att Migrationsverket inte ersätter högre belopp än 1,9 
tkr per dygn för asylsökande på HVB och 152 tkr därför att beslut inför 18-årsdagen saknas. 

Sammanfattningsvis förväntas ett tillskott till kommunen med följande belopp: 
Ensamkommande barn 
Ensamkommande barn 
Ankomstbarn boendet i Ställdalen 
Ej ensamkommande barn 
LSS-placeringar 
Övrig vuxenvård 
Familjehemsvård barn 
lnstitutionsvård barn 

Totalt 

7 297 tkr 

försök att rekvirera 651 tkr (är dock ej anvisade) 

ev. ca 75 procent av kostnaden för tre placeringar? 
304, 7 tkr 151203-160331, fortsätter? 
297 tkr 150101-150122, finns mer? 
1 967 tkr 140101-150922, finns mer? 

9 866 tkr (exkl. ankomstbarn och LSS} 



~ LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

Övriga synpunkter 

3 

Efter analys av det ökade antalet vårddygn inom flera verksamheter har ökningen till stor del 
kunnat härledas till flyktingmottagandet och ofta har kommunen rätt till ersättning för dessa 
placeringar. Om placeringarna inte uppfyller kraven enligt lagstiftningen kan det generellt 
ifrågasättas om kommunen överhuvudtaget ska betala för placeringarna. 

Till exempel har Migrationsverket egna skyddade boenden. Omkostnadsersättningar och 
bidrag till annat som ska täckas av dagersättningen från Migrationsverket ska kommunen 
inte betala. Ungdomar som har fyllt 18 år ska göra en egen ansökan om fortsatt placering. 
Om de fortfarande inte har fått permanent uppehållstillstånd ska de hänvisas till 
M igrationsverkets anläggningsboenden. 

Att följa lagstiftningen uppfyller inte enbart kraven på en ekonomi i balans utan bidrar även 
till en rimligare arbetsbelastning för de anställda. I efterhand hade det varit bättre att ha is i 
magen beträffande ankomstboendet. Otaliga resor har gjorts till och från Ställdalen, som 
kommunen inte kommer att få ersättning för, och som Migrationsverket hela tiden har 
ifrågasatt. 

Avseende försörjningsstöd har per den 31 maj utbetalats 1058,1 tkr till lFO ifrån 
schablonintäkter som kommunen erhållit under 2016. Det finns möjligheter att återsöka 
extra kostnader för försörjningsstöd. Detta utreds för närvarande. 

I takt med att ersättningarna avseende 2014-2015 betalas in till kommunen är det relevant 
att anta att kommunens resultat kommer att se betydligt bättre ut än vad som har antagits i 
prognoserna hittills 2016. Det är också relevant att ta med ersättningar från 
Migrationsverket i prognoserna, vilket sällan görs i dagsläget. Undertecknad anser att om 
ersättningsförordningen ger kommunen rätt till ersättning är ersättningen inte osäker till sin 

uppkomst. 

Slutligen ska även vikten av en öppen dialog mellan IFO och administrationen påtalas. Det 
var exempelvis ganska nyligen som undertecknad fick kännedom om att flera LSS-placeringar 
avsåg nyanlända invånare. En öppen dialog är förutsättningen för att rekvirera de bidrag som 

kommunen har rätt till. 

Bo Wallströmer 
Kommunchef 
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Prioritering av handläggning av asylsökande barn och nyanlända, 
olika verksamheter med mera 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-30 § 78 om en prioriteringsordning inom 
handläggningen av asylsökande och nyanlända ensamkommande barn. Syftet var att 
underlätta den ansträngda situationen för handläggarna. 

Antalet ensamkommande har sedan beslutet fattats minskat kraftigt. Handläggarna har fysiskt 
flyttat till Stora Gården. Handläggarna är på väg att komma ikapp. En assistent har 
visstidsanställt för att avlasta handläggarna. 

Behovet av en prioriteringsordning är på väg att minska. 

I möten med handläggarna har framkommit behov av kompetensutveckling. Det framkom 
även att underhållet av verksamhetssystemet varit eftersatt under längre tid och att en 
uppdatering skulle kunna underlätta administrationen. Handläggarna har genomgått utbildning 
i verksamhetssystemet VIV A under våren. Konsult från VIV A bekräftade att systemet var 
mycket eftersatt. 

Bo Wallströmer 
Kommunchef 



Platser på HVB Bergsgården 

Utsluss lägenheter (Stödboende) Antal platser 8 st 

Riggards (Stödboende) Antal platser 14 st 

Annexet HVB Antal platser 16 st 

Stora huset HVB Antal platser 18 st 

Summa 56 st 

I dagsläget har vi 34 st ungdomar inskrivna på HVB Bergsgården. 

Vi håller på att renovera fläktsystemet i Stora huset och Annexet och det beräknas vara 
klart till 1: a juni. 

Stödboendet är inte heller klart men vi räknar med att få tillträde den 10 maj. 

Vi har dessutom en kontakt med socia ltjänsten att ta emot 2 ungdomar från familjehem 
snarast, jag räknar med att dessa 2 finns på plats senast 1 :a juni. 

Under maj månad har vi dessutom en asylsökande ungdom som fyller 18 år och kontakt 
har redan tagits med Migrationsverket om att han ska flyttas till förläggning den 25 maj. 

Vi har dessutom en ungdom i utsluss som delar lägenhet med en annan ungdom i en 
enrummare. Vi räknar med att han skall få en egen enrumslägenhet senast 1 :a juni då 
en av ungdomarna i utsluss har behov av att backa ett steg och ska flytta till vårat 
stöd boende. 

Enligt mina beräkningar bör det se ut såhär den 1:a juni 2016 

Utsluss Antal platser 

Stödboende Antal platser 

Annexet Antal platser 

Stora huset Antal platser 

Summa 1:a juni lediga platser 

Utflyttning under 2016 

8 st 

14 st 

16 st 

18 st 

1 utslusslägenhet blir ledig 1 september 2016 

1 Utslusslägenhet blir ledig från 15 januari 2017 

Fullbelagt 

Fullbelagt 

8 belagda platser 

5 belagda platser 

21 platser 

2 stöd boende platser blir lediga från 1 :a december 2016 med anledning av 2 asylsökande 
som blir 18 år i slutet av november 

1 plats i Stora huset blir ledig från 1 :a december med anledning av att 1 asylsökande 
som fyller 18 år i slutet av november 2016 



Kravet för de som kommer nya från andra HVB eller familjehem är att alla måste bo den 
första tiden i Stora huset, även om man har ålder inne för stödboende eller utsluss. Allt 
för att vi som verksamhet skall lära känna ungdomen 

Det ser med andra ord väldigt bra ut med platser. 

Jag vill påpeka att naturligtvis kan saker hända, t.ex. att MV snabbar på med 
asylutredningar och då har vi kanske inte några som faller för "18-års-strecket" 

HVB Bergsgården 2016-05-04 Mia Lejonqvist / Enhetschef 
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Redovisning av uppdrag. 
Bakgrund: 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2016 ( Ks 118 §) att uppdra till undertecknad 
effekten av missbruksplaceringar våren 2015. 
Beslut jml SoL 4 kap. 1 § gällande bistånd till vuxna i form av vård (placering/omplacering) i 
hem för vård eller boende eller i familjehem fattas är delegerat till utskott. S.k. 
kompletterande beslutanderätt enligt L VM 13 § - beslut om omedelbart omhändertagande - är 
delegerat till kommunstyrelsens ordförande, till ordförande i bildnings - och sociala utskottet 
samt till vice i ordförande i samma utskott. 

Genomgång av material: 
Undertecknade har gått genom beslut fattade av Bildnings - och social utskottet under 
perioden 2015-01-01 - 2015-06-30 med avseende på beslutjml SoL 4:1 § gällande bistånd till 
vuxna i form av vård i hem för vård eller boende riktat inom missbruksvård. 
Av genomgången framkommer att utskottet behandlat elva individärenden inom området 
under den aktuella tiden. Totalt har utskottet, under tidsperiod, beviljat 1 667 vårddygn 
inklusive eftervård, varav en del verkställts efter 1 juli 2015. 
Vidare framkommer att det i fyra fall under nämnda period anmälts att ordförande alternativt 
vice ordförande fattat beslut i ärenden av nämnda slag. Vid samtliga tillfällen har beslutstiden 
varit tre månader eller något mer. Antalet vårddygn som anmälts genom ordförande beslut 
uppgår till 411. Åtta olika vårdgivare har anlitats varav två har uttalad behandling enligt 12 
stegs filosofin, vilket är en av de metoder/ insatser som rekommenderas då åtgärden bedöms 
ha god effekt, en låg kostnad per effekt om den erbjuds i form av gruppbehandling. 
Av för dagen aktuell ärendegenomgång framkommer att sex ärenden är avslutade, två har 
pågående slutenvårdsinsatser och resterande tre ärenden insatser i form av kontakt på 
hemmaplan. Undertecknad har, av tidsskäl, inte gått genom journaler eller annan 
dokumentation i respektive ärende och har därför inte kännedom om och i så fall vilka 
standardiserade bedömningsmetoder för utredning och uppföljning som använts. 
Antalet vårddygn per person varierar mellan 28 -275, i genomsnitt 150,5 dygn vilket 
motsvarar ca 5 månader/person. 

Någon djupare analys av genomförd vård under våren 2015 utöver ovan redovisade har inte 
gjorts. För framtiden är det viktigt att utveckla kommunens vård och stöd vid beroende. Som 
stöd i detta framtida arbete finns bland annat nationella riktlinjer framtagna. Vidare 
rekommenderar Socialstyrelsen användning av ASI-intervju (Addiction Severity Index). 
ASI är en standardiserad och strnkturerad intervju/bedömningsmetod som främst är avsedd 
för användning i missbruks- och beroendevården vid utredning och uppföljning. Instrumentet 



rekommenderas av Socialstyrelsen för vuxna personer med missbruks- eller 
missbruksrelaterade problem men bör inte användas för personer under 18 år. Metoden 
förvaltas och utvecklas av Socialstyrelsen. Myndigheten står också för utbildning till utbildare 
som arbetar i offentlig regi. ASI kan också användas för systematisk uppföljning av 
klientgruppers behov och förändring. De klientuppgifter som då sammanställs bildar ett 
underlag för planering och utveckling av insatser. 
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Redovisning av uppdrag. 
Bakgrund: 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2016 ( Ks 118 §) att följa upp beviljade 
hemtjänsttimmar tillsammans med övriga nyckeltal från vård- och omsorgsverksarnheterna. 

Sammanställning av beviljade hemtjänsttimmar jan 2016 - maj 2016 
Månad Antal beviljade hemtjänsttimmar 
Januari 3 290,7 timmar 

Februari 

Mars 

April 

Maj 

3 143,93 timmar 

3 631,88 timmar 

3 654,91 timmar 

3 483,54 timmar 

Insatserna omfattar bäddning, dusch, förflyttning, hygienstädning, hårvård, inköp av 
dagligvaror, iordningställande/framdukning av måltid, ledsagning fritid och kultur, 
läggning/uppstigning, matbricka, matdistribution, måltidshjälp, personlig omvårdnad, 
post/bank och apoteksärende, promenad, på- och avklädning, renbäddning, städning 1 rok, 
städning 2 rok, städning 3 rok, tillsynsbesök, tvätt och enklare klädvård samt övriga service 
insatser. Beräkning av tidsåtgång av varje insats är enligt schablon. 

Det finns sedan tidigare eri resursfördelningsmodell som baserar sig på antalet arbetstimmar 
för ordinarie personal och vikarier. Denna modell användes senast i april 2015 och kräver 
manuell genomgång av enhet$chefer. Analys av ovan redovisade siffor med stöd av denna 
modell kommer att presenteras på nästkommande BOS samt därefter månatligen. 

Kopparberg den 9 juni 2016 




