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Chef: Charlotte Dahlbom 

 

 

Verksamhet 

Socialtjänstens verksamhet omfattar äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt funktionsstöd. 

Socialtjänsten har som uppdrag att inom dessa områden 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).  

 

Totalt antal anställda:  156,66 årsarbetare exkl. kontaktpersoner (10) och ledsagare (2) 

 

 

Individ och familjeomsorg:  
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) 

 

Aktuell statistik:  

Ekonomiskt bistånd 242 hushåll jan-okt (276 hushåll under hela 2019), varav 65 st. jan-okt (88 st helår 2019) 

var barnfamiljer.  

 

Antal orosanmälningar barn 374 st. jan-sept (293 st helår 2019). Av dessa har inletts utredningar på 90 st. jan-

sept. (112 st. helår 2019) 

 

Ekonomisk redovisning 

belopp tkr

Summa intäkter -23 443 -31 484 -23 071

Personalkostnader 90 456 99 305 87 663

Övriga kostnader 43 031 51 006 46 515

Summa kostnader 133 488 150 311 134 178

NETTOKOSTNAD 110 044 118 827 111 107

Avvikelse 2020 Budget/Prognos -8 783
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Familjehemsplacerade barn 23 st. jan-okt (15 st. helår 2019) 

 

Utredningar på vuxna gällande missbruk 47 st. jan-okt (44 st. helår 2019)  

 

Arbetsmarknadsenheten (AME):  
Enheten bedriver verksamhet vars primära syfte är att ge individer stöd till att gå från 

försörjningsstöd till egen försörjning. Verksamhet som bedrivs är Servicegrupp, Byggteam, Syateljé, 

Transportgrupp, Stora Gården, samt på idrottsplatserna Tallheden, Olovsvallen och Bergslagsvallen. 

Inom dessa verksamheter finns det enligt budget 3,0 årsarbetare handledare 1,0 årsarbetare 

samordnare, samt 10,75 årsarbetare med olika former av anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. 

De arbetar som parkarbetare i servicegruppen och på idrottsplatserna, samt servicepersonal som 

sköter transport av mat, livsmedelsinköp till äldre, tvätt med mera. Utöver budgeterad personal har 

verksamheten även ett antal visstidsanställda medarbetare. Enheten har utöver de anställda haft 

personer placerade på praktik via socialtjänsten och det kommunala aktivitetsansvaret, samt på 

arbetsträning via Arbetsförmedlingen. Enheten har också förstärkts med hjälp av medel från 

Tillväxtverket för att öka mottagandet av de som anvisas från försörjningsstöd till AME. AME har 

uppdraget att ge ett individuellt stöd och hjälp med planering för att bryta beroendet av 

försörjningsstöd     

Aktuell statistik: ? (107) inkl. feriepraktikanter under 2020 (2019) 

 

Äldreomsorg 
Biståndshandläggning enligt SoL äldre och funktionsnedsatta (centralt)  

 

Tre enheter: 

- Koppargårdens äldreboende med heldygnsvård 41 lägenheter  

 

- Solgårdens äldreboende med heldygnsvård 25 lägenheter + 8 korttidsplatser (3 lgh. 

konverteras under november och december till permanenta platser)  

 

- Hemtjänst yttre och Treskillingens trygghetsboende (60 lägenheter i trygghetsboendet)   

134 personer med hemtjänst inkl Treskillingen varav 33 personer med enbart trygghetslarm 

(20201102) 

 

 

Hälso- och sjukvård 

 
Sjuksköterskeenheten  

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå dygnet runt 

för alla som bor på våra särskilda boenden, vistas på dagverksamhet samt de i ordinärt boende som är 

inskrivna i hemsjukvården (vilket gäller personer som inte själva eller med ledsagning kan ta sig till 

vårdcentralen). Ansvaret omfattar även boende och daglig verksamhet inom funktionshinderområdet.   

Sjuksköterskeenheten är indelade i 5 ansvarsområden. Kvällar, nätter och helger tjänstgör en 

sjuksköterska i kommunens hemsjukvård. Enheterna ser ut som följer:  

- Koppargården 41 boende 

- Solgården 25 boende + 7-8 korttidsplatser 
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- Hemsjukvården Norr + Bergsmansvägen ca 30-35 patienter 

- Hemsjukvården Söder + Kata ca 30-35 patienter 

- Hemsjukvården Treskillingen ca 30-35 patienter 

 

Rehabiliteringsenheten 

 

- Enheten består av arbetsterapeuter, dagverksamhet för dementa/socialt/rehabilitering och 

hjälpmedelstekniker/ inre vaktmästeri. Insatser ges till samma målgrupp som 

sjuksköterskeenheten har ansvar för (se ovan)  

- Utför även arbetsterapeutiska insatser på uppdrag av regionen för personer som inte tillhör 

den kommunala hälso- och sjukvården. Detta görs i utbyte mot att regionen har ansvar för att 

erbjuda fysioterapi till de personer som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för.     

 

Funktionsstöd 

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. 

 2 gruppbostäder (4+5) 

 Daglig verksamhet  (23)  

 Kontaktpersoner (12) 

 Ledsagare (2) 

 Externa boendeplaceringar (3)  

   

Verksamhetsmål/indikatorer 
Verksamhetsmålen utgår från de övergripande politiskt beslutade målen i kommunfullmäktige. Sätts 

till internbudget 2021 i januari. 

Verksamhetsförändringar (kan ändras pga beslut i KS och Kf) 
De tre viktigaste utmaningarna att ta hänsyn till kommande år bedöms vara följande: 

 

• Äldreomsorgen växer 

• Socioekonomin 

• Kompetensförsörjning 

 

Budgetförslag 2021 

Budgetförslaget 2021 innebär en reducering av ledningsresurs centralt med 1,0 årsarbetare och en 

överföring av undersköterskeresurs från rehabenheten till hemtjänsten och en minskad 

vaktmästarresurs med 0,5 åa. Det möjliggör en nödvändig förstärkning av hemtjänst med 2,0 

årsarbetare för att möta en ökad efterfrågan. Förslaget innebär också att vaktmästarresurs som idag 
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finns på enheten minskas med 0,5 och tjänsten köps via avtal med fastighetsavdelningen eller 

Riksbyggens organisation på plats. Arbetsterapeutresurs utökas med 0,25 direkt vid årsskiftet med 

hänvisning till det utökade åtagandet för planering vid hemgång. Vidare ska en fördjupad analys 

genomföras med fokus på hur arbetsterapeuter ska kunna ta ett större ansvar för utveckling av 

välfärdsteknik och rehabiliterande förhållningssätt inom kommunens vård och omsorg.  

Konsekvensbeskrivning av ramar 2021-2023 
Det nu liggande budgetförslaget för 2021 innebär att behovet av en nödvändig förstärkning av 

hemtjänsten med 2,0 åa tillgodoses. Vidare förstärks arbetsterapeut i förslaget med 0,25 åa vid 

årsskiftet för att tillgodose behovet av utökad resurs till planering inför hemgång från slutenvården.  

Behovsanalysen som gäller en ytterligare utökning av arbetsterapeutresurs kommer att genomföras    

under första kvartalet 2021.   

Försörjningsstöd 

Kostnaden för försörjningsstöd redovisar ett stort underskott för år 2021. De satsningar som 

påbörjats under 2020 för att minska kostnaden bedöms inte ha full effekt under 2021. I 

budgetförslaget redovisas en oförändrad nivå vilket bedöms innebära svårigheter att klara budgetram 

2021 fullt ut. En orsak till ökningen är att fler personer som haft en anställning via extratjänst nu står 

utanför arbetsmarknaden utan annan försörjning samt en generellt försvagad arbetsmarknad på grund 

av pandemin.  

En möjlighet kan vara att fortsätta satsningen i projektet ”Kom-i-jobb” där personer med 

försörjningsstöd får en anställning som berättigar till A-kassa efter 6 månader. Regeringen har fattat 

beslut om att förlänga rätten till A-kassa redan efter 6 månaders anställning istället för normalt krav 

på 12 månaders anställning    

          

Hållbar kommun 
Här föreslås att kommunen inköper elcyklar för att till viss del ersätta hemtjänstens bilar i tätorten. 

Vidare förslås fler resfria möten och med den teknikutveckling som sker så kan fler vårdplaneringar 

ske i vårdtagarens hem och på distans. Detta förutsätter ett väl utbyggt nät och ett ökat stöd från 

specialistkompetens inom IT-området.  

 

 


