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Inledning
Socialförvaltningen arbetar med familjer och enskilda personer som behöver stöd, hjälp, vård och
omvårdnad i olika livssituationer. Arbetet bedrivs inom tre verksamhetsområden; Vård och Omsorg
(VoO), Omsorgen om Funktionshindrade (OoF) och Individ och familjeomsorgen (IFO). Det finns
ett stort engagemang i verksamheten. Ett gott utvecklingsarbete bedrivs inom förvaltningen och en
god lyhördhet finns gentemot den enskilde personen som får ta del av våra tjänster. Vi har dessutom
ett gott samarbete med andra vårdgivare, övriga förvaltningar, kommuner, andra myndigheter, intressenter och dess organisationer.
Under året har dessa egenskaper ställts på prov. Den stora ström med flyktingar som sökt sin tillflykt
till vårt land har mycket starkt belastat socialförvaltningens medarbetare och organisation. Inom
kommunen har ett tillfälligt boende för asylsökande öppnats. Verksamheten för ensamkommande
barn har mer än tredubblats under sex månader i slutet av året. Bara sista kvartalet togs 40
ensamkommande barn emot i Degerfors. Många både inom socialförvaltningen och i kommunen i
övrigt har gjort stora ansträngningar för att göra det möjligt. Två tillfälliga boenden har öppnats på
Västergården plan 5 och i Åtorp. Handläggarna på socialkontoret har arbetat föredömligt med
utredning och placering av de ensamkommande. Personal har rekryterats och anställts i boendena och
personalen som varit med i arbetet en tid har fungerat som mentorer för de nya medarbetarna som
med mycket kort introduktion hamnat i nya arbetsuppgifter. Situationen skulle inte varit hållbar om
den hade bestått över längre tid. Den avmattning på nya anvisade barn som inträtt efter årsskiftet är
därför nödvändig och välkommen. Socialnämndens ambition att de barn som anvisats kommunen ska
bo inom kommunens gränser och i kommunalt drivna boenden har kunnat uppfyllas.
Även detta år har det kommunala mottagandet av personer med uppehållstillstånd kraftigt överstigit
de överenskomna 30 platserna. Totalt 85 personer har tagits emot under året. Huvuddelen så kallade
självbosättare.
Flyktingmottagningen har ekonomiskt ansträngt förvaltningen inte minst när det gäller
arbetsmarknadsverksamhet och försörjningsstöd. Det extra statsbidrag som kommunen erhållit under
2015 har bidragit till att det ekonomiska resultatet för året hamnar i stort sett på budget. Kommunens
sociala investeringsfond har fortsatt bidragit till arbetsmarknadsprojektet Vägen vidare som på ett
framgångsrikt sätt hjälpt framförallt nyanlända närmare arbetsmarknaden. Projektet har förlängts till
att bedrivas under hela 2016. Inom FINSAM (Finansiella samordningsförbundet i Karlskoga och
Degerfors) har ett för alla myndigheter (socialtjänsten, gymnasieskolan, psykiatrin,
arbetsförmedlingen och försäkringskassan) gemensamt mottagningsteam startats med uppdrag att se
till så att personer med rehabiliteringsbehov inte hamnar mellan stolarna utan slussas till de
verksamheter som svarar mot de behov man har. Dessutom har två coachingteam startats med
uppdrag att motivera och stödja personer i deras väg mot arbetsmarknaden och självförsörjning. Ett
av coachingteamen har sin hemvist i Degerfors. Uppstarten av verksamheten är mycket lovande och
har visat på ett uppdämt behov av en samordnad och enkel ingång till rehabiliteringsinsatser.
Förvaltningens största resurs är dess medarbetare. Utifrån det ökande antal barn som finns inom
verksamheten för ensamkommande barn har också personalen ökat i antal. Idag är vi ca 390
medarbetare inom förvaltningen. De tjänster vi levererar skapas i mötet mellan människor där de
anställda ska försöka tillgodose enskildas behov. Under året har med stöd från personalkontoret ett
IT-baserat kompetensinventerings och kompetensstyrningsverktyg införts kallat KOLL. Genom detta
kan vi på ett medvetet och planerat sätt dels kartlägga den samlade kompetens alla medarbetare har
och styra de kompetensutvecklingsinsatser som behövs på ett strategiskt sätt.
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Under året har bemanningen på våra demensboenden med medelsvår demens höjts.
Sysselsättningsgraden för våra sjuksköterskor har även den höjts. Väntetiden på plats i särskilt boende
är även 2015 för lång. Trots nya boendeplatser under 2014 har inte väntetiden kunnat sänkas.
Framförallt finns förklaringen i ett allt mer ökat behov av korttidsplatser vilket leder till att
boendeplatser får tas i anspråk för detta ändamål. Projektet – hemgång lasarettet – har lett till att
vårdplaneringsprocessen i samband med utskrivningar från lasarettet har förtydligats och säkrats.
Arbetet med att personer ska få större möjlighet att själva bestämma över sina liv och de insatser de
erbjuds från förvaltningen har fortsatt. Inom Omsorgen om Funktionshindrade har ett arbetssätt
med en evidensbaserad metod kallad Delaktighetsmodellen visat sig vara framgångsrik. De första
vägledarna utifrån metoden har nu också utbildats inom Vård och Omsorg.
Utvecklingen av e-tjänster inom förvaltningen har fortsatt under 2015. Inom ramen för
Degerforsmodellen finns en etjänst för föräldrastöd – Föräldraguiden. För samordning av insatser för
enskilda med sammansatta behov har ett it-stöd för utarbetande av Samordnade individuella planer
(SIP) tagits fram. Digitaliseringen av trygghetslarmen på Särskilt boende har slutförts liksom den
fortsatta utbyggnaden av digitala larm inom hemtjänsten. Mobil utförardokumentation inom
hemtjänsten och hemsjukvården är påbörjad.
Den nationella satsningen med särskilda insatser för de ”mest sjuka äldre” har avslutats. Glädjande
kan vi konstatera att i Degerfors har de arbetssätt som införts implementerats väl och lever vidare
trots avsaknaden av prestationsbaserade ersättningar. Särskilt kan arbetet med BPSD (Beteende och
psykiska symtom vid demenssjukdom) och den palliativa vården framhållas där vi visar goda resultat i
de kvalitetsregister som finns.
Förvaltningen har under 2015 infört en ny struktur för ledning och styrning. Verksamhetsplanens
inriktningsmål omsätts till indikatorer som målsätts. Strategiska aktiviteter för att uppnå
måluppfyllelse fastställs. Månadsvis följs mål och aktiviteter upp i ledningsgrupp och på
underliggande områdesnivå. Socialnämnden får två gånger per år information om arbetet med
måluppfyllelse från respektive verksamhetsområde. Måluppfyllelsen sammanfattas och utgör
tillsammans med en omvärlds- och nulägesanalys underlag för kommande års målarbete.

Måluppfyllelse
Socialnämnden har i sin verksamhetsplan för 2015-2017 fastlagt tre övergripande inriktningsmål för
förvaltningens arbete. Dessa är:
1. Socialnämndens verksamhet kännetecknas av att den bidrar till ökad självständighet för
de enskilda som är i behov av denna.
2. Socialnämndens verksamhet kännetecknas av att de insatser som ges utgår från de
enskildas behov, samordnas och bildar en helhet.
3. Socialnämndens verksamhet kännetecknas av att kvaliteten i den är säkerställd och håller
en hög nivå.

Under 2015 inleddes arbetet med att uppfylla dessa mål. Allmänt kan sägas att den övervägande
delen av genomförda strategiska aktiviteter har fullföljts enligt den planering som gjorts. Däremot
är måluppfyllelsen i de indikatorer som satts upp varierande. Måluppfyllelsen avseende sänkning
av utskrivning av olämpliga läkemedel till äldre är mycket god. Sänkningen är större än de 2%
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som var målsättningen. Likaså överträffas målsättningen vad gäller användning av
smärtskattningsinstrument inom den palliativa vården. Bland de mål som inte uppnås kan kötiden
till Särskilt boende och utbetalt försörjningsstöd särskilt nämnas. I de fallen är förvaltningen långt
ifrån måluppfyllelse.
Kommunens övergripande mål
Förvaltningen har under 2015 genomfört följande med utgångspunkt från de
kommunövergripande målen antagna i den strategiska planen:
1. Degerfors måste bryta den negativa befolkningstrenden.
Genom flyktingmottagningen bidrar socialförvaltningen till att kommunens befolkningsutveckling
under 2015 var positiv. Under året mottogs 85 nya kommuninvånare på detta sätt. Genom ett
positivt mottagande kommer fler att stanna kvar i kommunen och bidra till dess utveckling.
Genom en uppskattad verksamhet med gott renommé hjälper socialförvaltningens verksamhet till att
sprida en positiv bild av Degerfors som kommun och bostadsort.
2. Alla elever ska ha behörighet att kunna söka vidare till ett nationellt program på gymnasiet.
Genom arbetet i Degerforsmodellen stärks samverkan mellan kommunens olika verksamheter som
berör barn och ungdomar. Under 2015 kan särskilt nämnas den samverkanskonferens som
genomfördes med inriktning på hur vi gemensamt kan arbeta med att stärka barns rätt till en god
skolgång. Socialtjänsten genomför ett aktivt arbete för att stödja utsatta barns skolgång. Inom
verksamheten för ensamkommande barn sker ett aktivt arbete i samarbete med gymnasieskolan som
syftar till att ungdomarna kan få ett slutbetyg från gymnasiet.
3. Alla större beslut, som kommunfullmäktige fattar under mandatperioden 2011-2014, ska vara
utformade så att de två ovan prioriterade målen för perioden beaktas. Dessa, och andra mål, ska
förverkligas samtidigt som kommunens ekonomi ska vara i balans.
Socialnämnden redovisar ett resultat i enlighet med budget för 2015.

Ingmar Ångman
Socialchef
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Sammanfattning patientsäkerhetsarbetet under 2015.
Under 2015 har patientsäkerhetsarbetet följt planeringen i Patientsäkerhetsberättelsen 2014.
Ett förbättringsförslag var att börja mäta patientsäkerhet i verksamheten genom QUSTA
(Quality, Uppföljning, Säkerhet, Tillsyn och Ansvar) - Kvalitetsinstrument för granskning av
kommunal hälso- och sjukvård. Under 2015 har detta inte hunnits med men är ett av målen i
patientsäkerhets och kvalitetsarbetet under 2016.
PPM (punktprevalensmätning) basala hygien- och klädrutiner utfördes under våren.
Förbättring i jämförelse med mätning 2014 ses inom alla områden utom punkten ”andel
korrekt arbetsdräkt”. Trots förbättring ligger dock Degerfors kommun under genomsnittet
på flera punkter och det visar vikten av att kontinuerligt arbeta med basala hygien och
klädfrågor.
Nattfastemätning (tid från kvällsmålet och nästa dags första mål) gjordes under en veckas tid
på utvalda enheter på särskilt boende. Resultatet visade på att nattfastan var > 11 timmar på
de flesta enheter. En rutin har tagits fram med åtgärdsförslag för att minska nattfastan. Ny
mätning sker under 2016.
All personal har under året fått möjlighet till utbildning i att skriva avvikelser i Treserva.
Under hösten har chefer, arbetsterapeuter och sjuksköterskor fått utbildning i analys av
avvikelser. Antalet avvikelserapporteringar i Treserva har efter utbildning ökat och
analysarbetet har påbörjats i teamen.
Arbetet med fallprevention har fortlöpt under året. Personal på särskilda boende har fått
utbildning i att leda sittgympa med de personer som bor på enheterna. Det har köps in två
Actileg (Träningscykel för två) som ska uppmuntra till fysisk aktivitet vilket är
evidensbaserad att förebygga fall.
Målet för 2015 var att inom palliativ vård använda smärtskattningsinstrument. Resultatet
blev att det gjordes i 35 % av fallen. Arbetet fortgår att få in detta som rutin i
omvårdnadsarbetet.
Visam beslutstöd ska vara ett instrument för att undvika onödiga inläggningar på sjukhus.
Det ska även göra bedömningen av vårdtagare oberoende av vilken sjuksköterska som gör
bedömning. Visam beslutsstöd används inte som tänkt i verksamheten, fortsatt arbete sker
för implementering. Utbildning i Visam beslutsstöd sker under 2016. Verksamhetsutvecklare
för närsjukvårdsområde väst Jan Persson kommer även att hålla i information för
enhetschefer, biståndshandläggare, arbetsterapeuter och sjuksköterskor.
Ann-Christin Leeman Andersson
MAS (Medicinskt ansvarig
sjuksköterska)
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Kvalitetsarbete
En viktig del av kvalitetsarbetet under året har varit implementeringen av
kompetenskartläggnings och kompetensstyrningsverktyget KOLL. Systemet är införskaffat
av personalkontoret med tanke på att det i framtiden ska kunna användas i alla kommunens
förvaltningar. Under 2016 kommer de första resultaten ur systemet att kunna hämtas.
Arbetet med att följa upp verksamheten i förvaltningen har utvecklats under året. Genom
den modell för ledning och styrning av verksamheten som införts följs mål och strategiska
aktiviteter upp månadsvis på lednings- och verksamhetsnivå.
Arbetet med att fortlöpande beskriva och analysera verksamhetens processer har fortsatt
under året. Projektet med säker hemgång är ett bra exempel på detta där denna process
kartlagts på ett detaljerat sätt. Det har lett till ett betydligt mer enhetligt arbetssätt i
vårdplanering vid utskrivning från sjukhusvård. Den årliga GAP-analys som ledningen
genomför avseende ledningssystemets olika delar är ytterligare ett sådant exempel. Analysen
ligger till grund för kommande års kvalitetsplan.
Arbetet med avvikelsehantering har under året utvecklats. Allt fler avvikelser registreras i
verksamhetssystemet Treserva. I allt större utsträckning följs de också upp och analyseras.
Arbetet med avvikelserna behöver fortsätta under 2016.
Inom Omsorgen om Funktionshindrade och Vård och Omsorg har kvalitetsinspektioner
genomförts på boendena. Dessa har utgått från ett omfattande frågeformulär där
utomstående personal har granskat om verksamheten fungerar enligt de regelverk som finns.
De brister som funnits har dokumenterats i en handlingsplan för att förbättra dessa.
Något projekt för att åstadkomma fler heltider i verksamheten har inte kommit till stånd
under 2015. Socialnämnden har valt att avvakta resultatet från det projekt som pågår inom
folkhälsoförvaltningen. Projektet inom folkhälsoförvaltningen har förlängts till 2016 års slut.
Måluppfyllelse indikatorer som målsatts
Socialnämnden fastställde i sin verksamhetsplan för 2015 ett antal indikatorer som målsattes.
Dessa utgick från de tre inriktningsmål som angivits ovan på sidan 4. Måluppfyllelsen av dessa är
som följer:
God måluppfyllelse
Acceptabel måluppfyllelse
Målet inte uppnått
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Inriktnings

Indikator

Kommentar

mål
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1 ökad självständighet Sänkt ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten är lägre
än i flera andra kommuner i
närområdet men har inte sänkts.

1 ökad självständighet Sänkt försörjningsstöd

Försörjningsstödet har ökat
jämfört med 2014

1 ökad självständighet Ökad andel med inflytande på
tidpunkt för insats inom VoO

Sämre resultat i
brukarundersökning 2015
jämfört med 2014

1 ökad självständighet Sänkt kötid till SÄBO plats

Kötiden är oförändrat hög

2 insatser utifrån
enskildas behov

Sänkt användning av olämpliga
läkemedel för äldre

2 insatser utifrån
enskildas behov

Minskat antal fall bland äldre

2 insatser utifrån
enskildas behov

Ökad användning av
smärtskattningsinstrument i
palliativ vård

2 insatser utifrån
enskildas behov

Minskat antal avvikelser i
samverkan

Måttet har inte fungerat.
Registrering av avvikelser sker
inte i denna kategori.

2 insatser utifrån
enskildas behov

Minskat antal icke verkställda
behov

Oförändrat antal rapporter till
IVO.

3 säkerställd kvalitet

Andelen heltider ska hållas
oförändrad

Inga riktade aktiviteter mot
målet under 2015.

3 säkerställd kvalitet

Antal avvikelser oförändrade

Satsning på ökad användning av
avvikelsehanteringssystemet lett
till fler registreringar.

3 säkerställd kvalitet

Minskat antal klagomål

Informationsinsats kan behövas.

3 säkerställd kvalitet

Minskat antal Lex Sarah och Lex
Maria

Oförändrat antal

Ekonomi i balans

Nollresultat

Registrering av fall i
avvikelsesystemet ökat med
anledning av satsning på att öka
registreringen.
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Vård och Omsorg (VoO)
De fem värdighetsgarantier som finns framtagna utgör en av grunderna för arbetet inom VoO.
Garantierna är en praktisk förlängning av Socialförvaltningen värdegrund och de tydliggör vad
det innebär för den enskilde personen. Olika insatser handlar inte bara om vad som ska göras
utan hur, när och på vilket sätt.
Ett mått på hur väl vi lyckas med värdighetsgarantierna visar sig i den årliga
brukarundersökningen. Det är den enskilde personen eller dess närstående som besvarar enkäten.
Inom hemtjänsten är 91% av brukare sammantaget nöjd med den vård- och omsorg som utföres
och 95% blir ofta/alltid bra bemötta av personalen. Inom SÄBO är 75% av brukarna
sammantaget nöjd med den vård- och omsorg som utföres och 90% blir ofta/alltid bra bemötta
av personalen. 68% av brukarna på Letälvsgården och 86% på Västergården är nöjda med maten
som serveras.
Under året har olika rutiner utarbetas tillsammans med kostenheten för att förbättra
måltidssituationen och hur man kan öka smakupplevelsen för brukarna, t.ex. enklare matlagning
på enhetena. 2014 var 55% nöjda med maten.
Väntetiden till SÄBO från ansökan till erbjuden plats var under året 149 dagar. Till
demensboende var medeltiden 166 dagar och till omvårdnadsboende 122 dagar. Medeltid från
ansökan till beviljat beslut var 60 dagar och från beviljat beslut till erbjuden plats var medeltiden
91 dagar.
Antalet permanenta platser inom SÄBO är 109 st. Antalet korttidsplatser var 13(15).
Minskning till 13 korttidsplatser har ej varit möjlig att genomföra. Trots det har behovet av
platser inte räckt till. Utskrivningsklara från slutna vården har vid vissa tillfällen inte kunnat
beredas plats utan sammanlagt 46 dygn till kostnad av 4666:-/dygn har enskilda personer varit
kvar inom slutna vården som bedömts utskrivningsklara.
Genom gott samarbete med Karlskoga kommun har det möjliggjorts tillgång till korttidsplats på
Treklövern med sammanlagt 22 dygn, till en kostnad av 2200:-/dygn
En förklaring är att enskilda personer som vistas på korttidsplatser har stort omsorgsrehabilitering och vårdbehov
Omsättning på platser i SÄBO 2012-2015
2012

2013

2014

2015

50 st

31 st

34 st

34 st

Genomförda aktiviteter
Kvalitetsinspektioner har genomförts på sammanlagt fyra enheter på Västergården. Resultat kommer
att presenteras för övriga enhetschefer då det framkommit att man har behov av att gå igenom
gemensamma rutiner.
Delaktighetsmodellen/slingan har genomförts på omvårdnadsboende med fem boende. Metodiken är
en form av dialog mellan boende och personal. Denna metod har varit mycket uppskattad av de
enskilda personerna som deltagit. Under 2016 finns planer att genomföra modellen på fler
boende enheter.
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Föreskriften SOSFS 2014:5 innebär generellt skärpta krav gällande dokumentationen såväl under
utredning som vid genomförande och uppföljning av insatser. Syftet är att stärka den enskildes
rättssäkerhet och att underlätta arbetet vid uppföljning, egenkontroll och statlig tillsyn av
verksamheten. All omvårdnadspersonal och enhetschefer har under året fått utbildning.
Nytt heltäckande larmsystem med positionslarm har installerat inom SÄBO Letälvsgården och
Västergården. Positionslarmen ger möjlighet till ökad frihet och självbestämmande för den
enskilde individen.
BPSD - registrets syfte är att minska Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens och det
lidande detta innebär, samt att öka livskvalitén hos personer med demenssjukdom. I Degerfors
kommun är 30 st BPSD administratörer totalt utbildade. NPI skattningsskala (Neuro Psychiatric
Inventory), gör det möjligt att bedöma hur ofta BPSD förekommer och hur mycket det påverkar
personen med demenssjukdom. Degerfors kommun har högre NPI jämfört med övriga
kommuner i Örebro län. Trots detta har andelen personer med olämpliga läkemedel i kommunen
minskat från 60% 2014 till 48% 2015 av de personer som är registrerade i BPSD. Detta tyder på
att personer med demenssjukdom genom arbetet med BPSD för ett bemötande som bättre svarar
mot deras behov.
Projektet ”Bemanning utifrån behov” har påbörjats. Ambitionen är att organisationen ska
anpassas till individens behov samt minska klyftan dag/natt. Genom samordnare för finskt
förvaltningsområde har utbildning till omvårdnadspersonal i vårdfinska samt olika aktiviteter på
SÄBO för finskspråkiga boende skett.
Måluppfyllelse
Gemensamt
Mål: Samtliga personalgrupper inom social omsorg- och vård som möter den enskilde personen
ska alltid bära namnskylt.
Resultat: 100% följsamhet.
Hemtjänsten
Uppföljning har skett två gånger under året. Resultat från nov.
Mål: alla vårdtagare med omvårdnadsinsatser har aktuell genomförande plan. Påbörjad inom tre
veckor
Resultat: 100 % följsamhet
Mål: meddelas vem som blir kontaktperson inom två veckor efter insatsstart
Resultat: 100% följsamhet.
Mål: meddelande om hjälpen blir tidigarelagd/försenad mer än 30 min
Resultat: 76% följsamhet (brukarundersökningen 2015)
SÄBO
Uppföljning har skett två gånger under året. Resultat från nov.
Mål: alla vårdtagare med omvårdnadsinsatser har aktuell genomförande plan. Påbörjad inom tre
veckor efter inflytt
Resultat: 100% följsamhet
10
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Mål: meddelas vem som blir kontaktperson innan inflyttning
Resultat: 100% följsamhet
Mål: inbjudan till ankomsamtal ska lämnas inom en månad efter inflyttning
Resultat: 100% följsamhet
Mål: meddelande om hjälpen blir tidigarelagd/försenad mer än 30 min
Resultat: Letälvsgården 33% och Västergården 67% följsamhet (brukarundersökningen 2015)
Korttidsenheten
Mål: alla vårdtagare med omvårdnadsinsatser har aktuell genomförande plan. Påbörjad inom fyra
dagar efter ankomst
Resultat: 50% följsamhet. Alla har en aktuell genomförande plan men inte inom fyra dagar detta
är pga. den höga arbetsbelastningen som varit på Slussen
Mål: meddelas vem som blir kontaktperson vid ankomsten
Resultat: 100% följsamhet
Viktiga händelser under året:
Medicinteknikern har under året planlagt och utarbetat rutiner vid införandet av nya larmsystemet
inom SÄBO och gett personal utbildningar.
SÄBO – särskilt boende
Arbete med att hitta aktiviteter för att ge den enskilde personen en meningsfull tillvaro pågår
ständigt. På Letälvsgården kan nämnas Pubkvällar och nostalgidag med gamla fordon.
Enhet Lunden har två korttidsplatser vilket inte är optimalt då övriga boende på enheten och
deras närstående upplever att det är rörigt av och till på enheten.
Två medarbetare har avslutat en två årig utbildning distans utbildning på Yrkeshögskolan till
specialist undersköterska inom demensvård vilket är en stor tillgång för verksamheten.
Grindstugans enheter inrymmer nu många boende som är relativt fysiskt pigga med stort
rörelsebehov, samtidigt som man har minnessvårigheter. Många är också känsliga för
förändringar i miljön, tex plötsliga rörelser och oväntade ljud. Detta ställer stora krav på
personalen som måste vara mycket lyhörda och försöka ligga steget före, för att grupperna ska
fungera.
Gruppgymnastik genomförs på alla omvårdnadsboendeenheter. Deltagandet i arbetet med
delaktighetsmodellen har varit mycket positivt för de personer som deltagit. Arbete med ARP:en
har lett till en bättre fördelning av personal under året.
Korttidsenheten
Av totalt 81 inskrivna personer under året blev 60% utskrivna. till hemmet och 14% till SÄBO.
Övriga är avlidna eller har fått fortsatt vård på lasarettet. De personer som inte kan återgår till
hemmet får en ”väntan på plats” till SÄBO.
Beläggningen totalt på Slussen har varit 118% (räknat på åtta platser). I praktiken har 10 platser
varit i drift under större delen av året.
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Solrosen har fyra korttidsplatser främst växelvård för personer med demensliknande symptom.
Beläggningen 95%
Sjuksköterskor/arbetsterapeuter
Det är hög arbetsbelastning för både arbetsterapeut- och sjuksköterskegruppen både inom SÄBO
och hemsjukvården. Vårdtagarna har ett behov av omfattande medicinska/rehabiliterande
insatser. Kortare vårdtider inom slutna vården är en orsak att arbetssituationen är ansträngd.
Svårigheter finns att hinna med tid för handledning/undervisning i vårdlagen.
Stort fokus har lagts på ”säker hemgång” för båda grupperna
Rehabverksamheten
Totalt har ett 70-tal personer deltagit i Dagrehabs verksamhet. Gästis är öppet fem dagar i veckan
och har totalt 26 personer inskrivna.
Hemvården
Arbete har pågått under året för att effektivisera hemvårdnadsarbetet. Målet har varit att skapa ett
gott samarbete mellan vårdlagen där man hjälper varandra att klara av perioder av hög
arbetsbelastning .I Åtorp har vårdlaget startat caféverksamhet på Tallmon. Det varit mycket
lyckat och skapat en mötesplats för personer i hemvården inom området.
Nattorganisationen
Nattpersonalen har under sista halvåret inte varit med på teamträffarna. Detta för att ekonomin
inte tillåtet detta. Det riskerar att leda till att nattpersonalen inte får den information man behöver
för att kunna ge rätt insatser för den enskilde.
Framtiden/utveckling
Ett planeringssystem behövs inom hemvården fortsatt arbete så och att resurserna fördelas där
det bäst behövs.
En statlig utredning har lämnat förslag om ändring i betalningsansvarslagen vilket innebär kortare
tider mellan besked om utskrivning och att betalningsansvar inträder. Bedömningen är att
förslaget kan komma att träda i kraft under 2017.
Tvätt av personalens arbetskläder ska enligt föreskriften SOSFS 2015:10 göras på arbetsplatsen
vilket kräver omklädningsrum med duschmöjlighet inom hemtjänsten.
Hjälpmedelsombud ska utses och utbildas på varje enhet.
Ing-Marie Henningsson
Verksamhetschef
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Individ- och familjeomsorg (IFO)
Under 2015 har hela individ- och familjeomsorgen arbetat med gemensamma mål:
 Kvaliteten ska vara säkerställd med att personalen har rätt kompetens
Målet var att personalen i verksamheten ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Varje
enhet ska ha en kompetensutvecklingsplan på gruppnivå. IFO ska ha en samlad
kompetensutvecklingsplan. Målet är uppfyllt och under 2015 har arbete påbörjats med att
använda kompetenskartläggningsverktyg som ett stöd i det fortsatta arbetet.
 Kvalitet och arbete med ständiga förbättringar ska säkerställas
Målet var att under 2015 arbeta med avvikelsehantering både internt och externt och följa
utvecklingen.
Icke-verkställda beslut skulle vara så få som möjligt. Målet är inte uppfyllt fullt ut.
Avvikelsehanteringen är ett utvecklingsarbete för hela förvaltningen. Inom IFO har
biståndsenheten erhållit utbildning och arbetar med avvikelser. Inom IFO är biståndsenheten den
del som kommit längst. Fortsatt arbete behövs under 2016 i övriga grupper. Icke-verkställda
beslut följer verksamheten noggrant men är svårt att helt kunna påverka, viktigt att fortsätta följa
utvecklingen.


För att uppfylla SN inriktningsmål 1+2+3 behöver vi veta vad enskilda, grupper
och samarbetsparter tycker.
Målet var att genomföra brukarundersökningar. Resultaten skulle bidra till kommande målarbete
och strategiska aktiviteter. En brukarundersökning har genomförts inom ekonomiskt bistånd
under oktober/november 2015. Majoriteten av de som besvarat enkäten på ekonomiskt bistånd
är nöjda när det gäller tillgänglighet och bemötande. Det finns en del att vidareutveckla och ta
fasta på som framkommer i enkätsvaren bl.a. att mer aktivt efterfråga den enskildes egna
synpunkter på hur dennes situation skulle kunna ändras.
Resultatet från Lyftets (öppen missbruksvård) brukarundersökningar och uppföljningar har gåtts
igenom på gruppnivå med samtliga handläggare. Resultatet har använts för att få bättre
matchning av deltagare.
Inom övriga områden har barn- och ungdomsgruppen under första halvåret 2015 haft ett
utvecklingsarbete som handlar om uppföljande barnsamtal.


De insatser som ska ges till dem som utsatts för våld i nära relation eller bevittnat
våld, ska utgå från enskildas behov, samordnas och bilda en enhet.
Projekt våld i nära relation har pågått under hela 2015. Projektet drivs i samverkan med
Karlskoga kommun och finansieras via utvecklingsmedel från Socialstyrelsen. Under 2015 har
handlingsplan och rutiner utarbetats och presenterats för medarbetare och politiker. Rutinerna
har implementerats i arbetsgrupperna och lagts in i förvaltningens kvalitets- och ledningssystem.
Personalen har fått kompetensutveckling i form av utbildningssatsningar och genom att
projektledarna har en konsultativ roll till personalen.
Enheten för försörjning och arbete
Målet för 2015 har bl.a. varit att ungdomar med långvarigt beroende av försörjningsstöd erbjuds
väg till egen försörjning. Försörjningsstödet ska ges under kortare tid. Särskild satsning ska ske
för ungdomar som har psykisk ohälsa.
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Försörjningsstödet har under 2015 ökat i kostnader jämfört med föregående år. 561 hushåll har
vid något tillfälle, under kortare eller längre tid, varit aktuella på ekonomiskt bistånd. Av dessa
utgör 166 hushåll ekonomiskt bistånd flykting. Totalt 263 hushåll/ärenden har avslutats under
året av dessa 561.
Andelen ungdomar i åldern 20-25 med försörjningsstöd har minskat med 8 hushåll jämfört med
året innan, vilket är i enlighet med de mål verksamheten haft.
En behovskategorisering gällande alla hushåll som var aktuella på försörjningsstöd under
november månad har genomförts, med syfte att få en helhetsbild av vilka behov av insatser som
finns. En presentation av resultatet från kartläggningen sker till Socialnämnd under vår/sommar
2016. Underlaget är sedan tänkt att användas för att öka förutsättningarna för att i framtiden
bättre kunna rikta insatser.
Projekt Vägen vidare är förlängt och har haft goda resultat under 2015, flertalet som deltagit och
avslutat har erhållit anställningar hade när de påbörjade projektet försörjningsstöd.
Finsamprojektet Samordnat stöd har avslutats vid halvårsskiftet 2015. Det fick en naturlig
fortsättning i gemensamt mottagnings– och coachingteam inom ramen för Finsam som startade
upp 2015-07-01. Alla myndigheter inom den finansiella samordningen är representerade i båda
teamen. Mottagningsteamet har under hösten haft ett högt antal besökare som sökt kontakt för
hjälp och stöd att komma vidare i sysselsättning.
Det Finsamfinansierade projektet Språka har initierats under juni 2015 och påbörjades under
oktober 2015. Deltagarna läser svenska på halvtid och har praktik på resterande tid. Projektet har
finansiering till och med 2016-12-31. Degerfors kommun har tillgång till 10 platser av totalt 30
under 2016.
Två stora samlokaliseringar har skett i syfte att minska kostnader och effektivisera verksamheten.
Systugans verksamhet har flyttat till nya gemensamma lokaler med Daglig verksamhet på
Sveagatan. Systugan och Servicelaget har arbetat fram en fungerande samverkan. 21:ans
verksamhet har samlokaliserats med Kvarnberg.
En av de stora utmaningarna under 2015 inom arbetsmarknadsverksamheten har varit att finna
bra och fungerande metoder för att möta upp ett flertal nya målgrupper, bl.a. personer från
etableringen och ensamkommande ungdomar. Under året har ett 10-tal
yrkeskompetensbedömningar genomförts som en ny insats. Rutiner och tillvägagångssätt för
genomförandet har arbetats fram under året. Yrkeskompetensbedömningarna har ställt nya högre
krav både vad gäller dokumentation och arbetsledning. Ytterligare en ny insats som tillkommit
inom arbetsmarknadsverksamheten under året och riktar sig till personer inom
etableringsuppdraget är språkpraktik.
Planeringsarbete omkring den nya anställningsformen/insatsen Extratjänster, som riktar sig till
personer inom FAS 3, har pågått under hösten 2015. En kartläggning har gjorts gemensamt med
arbetsförmedling för att få fram de personer som kan vara aktuella för extratjänst. De första
anställningarna påbörjas i början av 2016.
När det gäller målgruppen ungdomar har en kartläggning gjorts samt en gemensam ansökan, med
Karlskoga kommun och arbetsförmedlingen, om statsbidrag till Delegationen för Unga gällande
de nya arbetsmarknadsåtgärderna Utbildningskontrakt och Trainee-jobb. En gemensam
överenskommelse om arbetssätt omkring målgruppen och de aktuella insatserna har upprättats.
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Med anledning av att arbetsförmedlingen riktat medel till en rad nya insatser valde verksamheten
att inte arbeta vidare med frågan om socialt arbetskooperativ under 2015.
Feriepraktik har genomförts under sommaren med 99 ungdomar totalt som erhållit anställningar
inom kommunens olika verksamheter.
Missbruksvård
Målet har varit att enskilda med missbruksproblem ska erbjudas insatser som bidrar till ökad
självständighet. Behov av institutionsvård ska minskas med förebyggande insatser.
Under första halvåret 2015 var antalet vårddygn på institution högt vilket också medförde höga
kostnader. Vid två tillfällen har samtliga placeringar gåtts igenom på socialnämndens utskott. Det
var flera enskilda med stora omfattande vårdbehov som placerades på institution och där det inte
var möjligt att tillgodose behovet i öppenvård. Under andra halvåret 2015 stabiliserades
situationen. Öppenvårdsbehandlingen Lyftet i samverkan med Karlskoga kommun har pågått
under 2015 med totalt 15 deltagare som fullföljt behandlingen, varav 9 var från Degerfors.
Avtalet med RIA Hela människan om boendelösningar och öppenvårdsinsatser för enskilda har
pågått under hela 2015. Två personer har på helårsbasis haft omfattande öppenvårdsinsatser från
RIA. Ytterligare några personer från Degerfors har deltagit i sysselsättningsåtgärder och
aktiviteter i RIA:s regi som skett i samverkan med Socialförvaltningen. De har också erbjudit
boendelösningar i Degerfors åt två personer som annars skulle ha varit helt bostadslösa.
Personalen har getts kompetensutveckling i utrednings- och behandlingsmetoder. Det har varit
bl.a. ADDIS samt att förstärka föräldra- och barnperspektivet i beroendevården.
Barn- och ungdomsvård
Målet för barn- och ungdomsgruppen för 2015 var att placerade barn ska ges samma
förutsättningar som andra barn (BBIC:s vision), arbetet skulle inriktas särskilt på placerade barn.
Barn som är föremål för förhandsbedömningar och utredningar skulle särskilt uppmärksammas.
Inom barn- och ungdomsgruppen pågick under första halvåret 2015 ett utvecklingsarbete
gällande placerade barn. Barnkonventionen och barns rätt till att komma till tals och barns
delaktighet var punkter på utbildningssatsningar och metoddagar. Alla barn har under 2015
erbjudits uppföljande barnsamtal efter avslutad vårdnadsutredning. Däremot har inte
arbetsgruppen haft möjlighet att sammanställa och analysera resultatet och arbeta med
verksamhetsutveckling. Erbjudande om uppföljande barnsamtal kommer att ske även 2016.
Från och med juli 2015 har arbetssituationen i arbetsgruppen förändrats drastiskt. Under andra
halvåret 2015 har arbetet präglats av att lösa akuta behov av placeringar av ensamkommande
barn.
Vid 2015 års slut har Degerfors kommun ansvar för 95 ensamkommande barn placerade inom
HVB eller i familjehem. 70 av dessa 95 är asylsökande. Under perioden juli-december 2015
anvisades 60 ensamkommande barn till Degerfors kommun, d.v.s. merparten av totalantalet.
Under 2015 har samverkansinsatserna Pinocchio och IOR pågått och familjecentralen har varit i
drift. I slutet av 2015 har ett uppstartsarbete inletts med att bygga upp s.k. Social insatsgrupp,
SIG, i kommunen.
Under september 2015 genomförde IVO en planerad tillsyn av barn- och ungdomsverksamheten
i Degerfors kommun. IVO uppmärksammade då att det var många delar som var välfungerande i
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verksamheten. Bl.a. hölls tidsgränser för förhandsbedömningar och utredningar. Vidare fanns
god kompetens hos personalen och att personalen erhöll kompetensutveckling. De brister som
IVO uppmärksammade var bl.a. att det fanns vissa brister i dokumentationen vilket påverkade att
IVO gjorde andra bedömningar i ärenden än vad nämnden hade gjort. Vidare fanns brister i
kravet på skyndsamhet samt att följa vården av barn. Åtgärder har kommer att vidtas under 2016
för att komma tillrätta med bristerna.
Biståndsenhet
Målet med införande av ÄBIC har fått skjutas fram ett år på grund av att leverantören av
verksamhetssystemet inte kan tillhandahålla den modul som krävs. Den handlings- och
utbildningsplan som de lokala processledarna utarbetat är därför reviderad. Biståndsenheten har
ändå under året haft ett pågående förberedelsearbete i frågan. Arbetet med vidareutveckling av
arbetsprocesser, arbetssätt och rutiner har fullföljts. Deltagande i ”säker hemgång” har skett och
projektet är idag en integrerad del i det vardagliga arbetet och man följer Visam-modellen
gemensamt med vård- och omsorg.
Svårigheterna med att uppföljningar inte sker enligt gällande föreskrifter kvarstår.
Inom biståndsenhetens verksamhet har det under 2015 varit en belastad arbetssituation. Det har
varit hög ärendebelastning för både LSS-handläggare och biståndshandläggare. Det är fortsatta
sjukskrivningar i arbetsgruppen som försvårar situationen. Under 2015 har bostadsanpassningen
flyttats från Vård- och omsorg till IFO vilket ger samordningsvinster då tjänster har kunnat
kombineras.
Vida världen, boende för ensamkommande
Målet 2015 för Vida Världen var att ungdomarna ska uppnå så goda skolresultat som möjligt
utifrån deras förutsättningar. Vid utskrivning från Vida Världen ska de ungdomar som inte
uppnått grundskole- och/eller gymnasiebehörighet ges insatser för att förhindra beroende av
försörjningsstöd.
För Vida Världen skedde en dramatisk förändring fr.o.m. juli 2015 och framåt. Beskrivning av
situationen med antalet ensamkommande finns under rubrik barn- och ungdom. Då
placeringarna av de ensamkommande sker uteslutande i egen regi så ställde det ökade antalet
anvisningar enorma krav på Vida Världens verksamhet. Akuta boendelösningar tillskapades
tillsammans med att mer långsiktiga boendealternativ behövde lösas. Lokaler, bemanning,
transporter och logistik ställde krav på en flexibel verksamhet och kompetenta och arbetsvilliga
medarbetare. Vida Världen var i början av 2015 en verksamhet som bestod av två boenden:
Odelbergsvägen och utslussen och kommunen hade tagit emot 35 ensamkommande barn. I
december var antalet 95 och Vida Världen bestod förutom av de två tidigare formerna av: två
akuta boendelösningar i Åtorp med 24 platser i avvaktan på lokaler i Degerfors, ett tillfälligt
boende på Västergården med viss överbeläggning, utbyggnad av Odelbergsvägen samt tre
pågående byggprojekt: Liavägen, Gärdesvägen och Slingan 6.
Trots den stora omställningen så har verksamheten arbetat med skolresultat och samarbete med
skolan, det har fungerat då ansvaret för dessa frågor har lagts på utsluss-verksamheten.
Marina Lichterman
Verksamhetschef
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Omsorgen om funktionshindrade (OoF)
Under 2015 har flera strategiska aktiviteter genomförts inom Omsorgen om funktionshindrade
kopplade till Socialförvaltningens inriktningsmål. De strategiska aktiviteterna och resultatmålen
inom Omsorgen om funktionshindrade har följts upp varje månad vid socialförvaltningens
månadsgenomgång och rapporterats till Socialnämnden vid två tillfällen under 2015.
Måluppfyllelse
De mål som gällt för verksamheten under 2015 har utgått från socialnämndens inriktningsmål
och de förvaltningsövergripande målen. Ett av målen är att i verksamheten arbeta utifrån
evidensbaserade metoder och därför har utbildningsinsatser för personal genomförts i olika
sådana metoder:
Utbildningsinsatser
ESL - Ett självständigt liv vid stödboendet Muttern. Ett arbetssätt som rekommenderas av
socialstyrelsen och som syftar till att ge rätt insatser och bemötande utifrån kartläggning och
bedömning för personer med psykiska funktionshinder.
Integrerad psykiatri – även det inom stödboendet Muttern. Ett arbetssätt med den enskilde som
utgångspunkt där olika vårdgivare samordnar sina insatser till en helhet. Metoden sker i
överenskommelse mellan kommunerna och sjukvården i länet. Även brukarorganisationerna har
medverkat i utformningen av överenskommelsen.
Supported employment – ett arbetssätt för att öka möjligheten för personer med funktionshinder
att etablera sig på arbetsmarknaden. Metoden används inom Daglig verksamhet samt vid
Kamraten (IFO).
Kvalitet och arbete med ständiga förbättringar
Kvalitetsundersökningar genomförs inom socialförvaltningen som en del att ständigt utveckla
och förbättra verksamheten. Syftet med undersökningarna är en del i vår egenkontroll och ska ge
Socialnämnden ett underlag på styrkor och förbättringsområden inom olika verksamheter och
insatser. Undersökningen inom omsorgen genomfördes på gruppbostäder enligt LSS.
I undersökningen fann man behov av att vidta förbättringsåtgärder inom ett par områden såsom
rutiner vid introduktion av nyanställda, kännedom om Lex Sarah, kunskap och utförandet av
social dokumentation och avvikelsehantering. Förbättringsbehoven berörde inte all personal utan
riktade insatser har skett under åren där behov av utbildning har identifierats.
Under 2014 utbildades två medarbetare till Vägledare enligt Delaktighetsmodellen. Under 2015
har metoden etablerats och används nu kontinuerligt inom omsorgens verksamheter, två
”slingor” vid varje boende inom omsorgen har genomförts. Syftet med metoden är att stärka de
enskildas möjligheter och förmåga att bestämma över sina liv. Genom arbetet med
Delaktighetsmodellen så ökar vi personalens förståelse för sitt uppdrag. Det innebär att vi kan få
ett mer jämlikt möte mellan den enskilde och anställd personal inom omsorgens verksamheter.
Inom omsorgens verksamheter har man under 2015 börjat använda en ny modell för
genomförandeplanering genom införande av sk strukturmappar. Modellen utgår från den som
man använder inom Förvaltningen för funktionshindrade i Örebro kommun. Arbetet med
strukturmapparna syftar till att stärka ett gemensamt arbetssätt hos personal och anställda inom
omsorgen gentemot enskilda. Det uppnås genom att man får en tydligare beskrivning hur själva
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stödet ska utformas och tydligt dela upp det i olika områden. Implementeringen av
strukturmappar kommer att fortsätta ske under 2016.
In-Print - ett sätt att kommunicera med brukarna med hjälp av bildstöd. Särskilt användbart för
personer med kommunikativa svårigheter har börjat införas i verksamheten vid gruppbostäder
och i daglig verksamhet.
PUSS – ett arbetssätt för att arbeta med sex och samlevnadsfrågor för personer med
funktionshinder. Behov av arbete med sådana frågor är starkt särskilt när antalet yngre personer i
gruppbostad har ökat.
Pict-o-stat är ett enkätverktyg för brukarundersökningar särskilt utformat för funktionshindrade.
Arbetet med Pict-o-stat har under 2015 inte varit så omfattande men planeras ta ny fart under
2016.
Samordnat stöd
Projektet samordnat stöd startades 1 januari 2014. Syftet med projektet var att personer med
funktionsnedsättning, som idag finns långt från den öppna arbetsmarknaden, ska få ett
samordnat stöd som stärker personens möjligheter till arbete, sysselsättning eller utbildning.
Projektet avslutades den 1 juni 2015 och övergick till integrerad samverkan, med ett
Mottagningsteam och Coachingteam, där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Degerfors
kommun och Karlskoga kommun samverkar. Målgruppen bestod av personer i åldern 18 – 65 år
som upplevde ett behov av stöd och samordning inom flera livsområden som: arbete och
sysselsättning, utbildning, sociala relationer, ekonomi, boende och stöd i kontakt med
myndigheter.
Robert Cederholm
Verksamhetschef
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Årets resultat
Socialnämndens bokslut i siffror (tkr)
Intäkter
Kostnader
varav kostnader för arbetskraft
varav kapitalkostnader
Verksamhetens nettokostnad
Budgetram
Avvikelse

2013

2014

2015

53 673

61 417

69 233

-242 164

-260 729

-272 633

-168 374

-182 124

-192 053

-1 089

-1 148

-1 228

-188 491

-199 312

-203 401

187 012

195 520

203 065

-1 479

-3 792

-336

-949

-306

952

1 236

varav Vägen vidare
Nettoinvestering

956

Kommentarer
Socialnämnden redovisar i bokslut för 2015 ett underskott om lite drygt 0,3 mkr varav nästan allt
(306 tkr) härleds till projektet Vägen vidare där socialnämnden har fått tillåtelse att redovisa ett
underskott. Resultatet förbättrades genom tilläggsbudgetering av flyktingpengar och riktade
statsbidrag på totalt 2,1 mkr.
Avvikelserna 2015 fördelar sig mellan socialnämndens verksamhetsområden enligt
följande:
Övergripande verksamhet
Vård och omsorg
Individ- och familjeomsorg

+3 613 tkr
-939 tkr
-2 172 tkr

Omsorg om funktionshindrade

-838 tkr

Avvikelser totalt

-336 tkr

Varav ”Vägen vidare” inom ramen

-306 tkr

för sociala investeringsfonden
Avvikelse i ordinarie verksamheter

-30 tkr

Övergripande verksamhet
Överskottet i den övergripande verksamheten uppkommer framför allt p.g.a.:
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Tilläggsbudgetering flyktingpengar

+1,7 mkr
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Riktade statsbidrag

+0,4 mkr



Förändrad löneuppräkning

+0,5 mkr



Ej utnyttjade personalåtgärder

+0,4 mkr

Vård och omsorg
Verksamhetsområdet lämnar ett underskott på 939 tkr för 2015. Underskottet beror till störst del på
kostnader för arbetskraft inom nattenheten till stor del orsakad av höjda OB-kostnader,
sjuksköterskeorganisationen där bemanningen har utökats och korttidsenheten som haft ett högt
tryck på platser under året.
Omsorgen om funktionshindrade
Underskottet inom omsorgen om funktionshindrade uppkommer framför allt pga:



Placeringar LSS
Personlig assistans och ledsagning LSS



Gruppbostäder

+0,7 mkr
-0,3 mkr
-0,6 mkr

-0,4 mkr
 Korttids verksamhet
Omsorgen redovisade ett ekonomiskt underskott för år 2015 på totalt 838 tkr.
Underskottet inom gruppbostäder beror på förstärkningar. På Korttids har antalet gäster dubblerats
(från 6 personer till 12 personer) under året, vilket även här lett till behov av ökad bemanning.
Individ- och familjeomsorg
Underskottet inom individ- och familjeomsorgen (IFO) uppkommer framför allt pga:
-1,7 mkr
 Vårdplaceringar, vuxna


Vårdplaceringar, barn och ungdom

+0,6 mkr



Familjehemsvård, barn och ungdom

-0,6 mkr



Försörjningsstöd

-1,3 mkr

+0,5 mkr
 AME
IFO redovisade ett underskott på totalt 2 172 tkr för 2015. Huvudsakligen beror detta på två
områden. Det har varit kostnadskrävande institutionsplaceringar för vuxna med
missbruksproblem. Den ökade kostnadsutvecklingen beror på ökat antal insatser och ökade
ersättningsnivåer för institutionsplaceringarna. Det andra området är försörjningsstödet där
kostnaderna stigit under året
Försörjningsstödet redovisar ett nettoresultat (inkl arbetskraftskostnader m.m.) om -1.274 tkr.
Försörjningsstödets bruttokostnad (exkl arbetskraftskostnader m.m.) har fluktuerat under året
och landade slutligen på ett underskott om ca 1 300 tkr, vilket framgår av nedanstående
sammanställning.
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jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

Okt nov

dec

S:a

2011

849

920

892

869

881

898

875

734

777

845

815

867

10 222

2012

832

764

939

944

1 004

904

930

870

859

903

885

880

10 714

2013

802

883

982

948

896

844

995

831

824

815

714

793

10 327

2014

946

787

871

832

755

784

872

850

809

976

866

1 009

10 359

2015

932

914

931

927

927

864

923

794

953

924

890

1006

10 985

Investeringar
Socialnämnden redovisar ett överskott om ungefär 603 tkr för investeringsprojekten 2015. De
aktiva investeringsprojekten redovisar ett överskott om lite drygt 40 tkr gentemot budget. För de
investeringsprojekt där investeringar uteblivit, planeringsverktyg VoO och ÄBIC, redovisas ett
överskott 560 tkr. Av det redovisade överskottet om 603 tkr föreslås totala beloppet överföras till
2016, överskotten förs då samman till E-tjänster.
Verksamhetsmått/Nyckeltal
2012

2013

2014

2015

BEMANNING enligt budget***
Övergripande
Vård och omsorg
Individ- och familjeomsorg
-

Varav vida världen

Omsorg om funktionshindrade
Socialnämnden, totalt

9,65

11,00

10,85

11,00

201,30

192,75

198,27

203,12

34,05

** 44,25

41,50

42,35

13,25

13,50

16,50

16,25

59,68

52,74

52,23

51,89

291,43

300,74

302,85

308,36

* 106/98

98

109

109

315

301

314

336

16

-

14

176

201

196

206

5 023

5 630

4 914

5 657

27

28

25

27

86 %

96 %

-

110%

VÅRD OCH OMSORG
Äldreomsorg
Antal platser, särskilt boende
Antal vårdtagare i dec, hemvård
Korttidsboende
Antal platser
Antal inskrivningar
Antal vårddygn
Genomsnittligt antal vårddygn
Beläggningsgrad
21
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INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Försörjningsstöd (exkl flyktingverksamhet)
Bruttokostnad (tkr)

10 714

10 327

10 359

11 011

198

193

189

189

Bruttokostnad (tkr)

2 467

1 775

2 225

2 872

Antal vårddygn

1 257

503

950

2263

Antal årsplatser

3,4

1,4

2,6

6,2

Antal personer

20

12

22

16

5 980

5 306

5 710

5 369

20

16

18,1

30

791

909

865

490

Antal pers ass enligt LSS

19

16

17

15

- varav ers enligt SFB
(Socialförsäkringsbalken)

17

14

15

10

Antal boende enligt LSS

20

21

26

26

Antal boende enligt SoL

8

8

10

11

Antal hushåll, kvartal 4
Institutionsvård, missbrukare

Familjehem, barn och unga
Bruttokostnad (tkr)
Antal årsplatser
Kostnad/vårddygn (kr)
OMSORG OM
FUNKTIONSHINDRADE

* Minskat antal platser fr o m 1 sept 2012
** Tillkomna verksamheter: om totalt 8,2 åa
*** Tidigare år utan projekt

22

Verksamhetsberättelse 2015

Framtiden
Inom socialförvaltningens verksamhet finns flera stora utmaningar inför framtiden. Situationen
med många nyanlända som säker skydd i vårt land kommer att ställa oss inför stora utmaningar.
Flera av dessa är kommunövergripande men påverkar förutsättningarna inom
socialförvaltningens verksamhet. Det är viktigt att kommunen arbetar fram en gemensam strategi
för att klara av att möta dessa utmaningar. Det gäller integration i skola och på arbetsmarknad
liksom bostadsförsörjning och insatser från föreningsliv och enskilda kommuninvånare.
Samtidigt står vi inför ett ökat antal äldre i kommunen. Fler personer kommer att vara i behov av
insatser från vård och omsorg. Under de närmaste åren finns behov av utökade platser för
permanent och korttidsboende. Den aviserade förändringen av betalningsansvarslagen kan
komma att ytterligare påverka behovet.
Under 2016 kommer hemtjänsten att genomlysas. De riktlinjer som styr besluten om insatser
kommer omarbetas. Införandet av systemet med Äldres behov i centrum (ÄBIC) tar sin början
på allvar i slutet av året. Resultatet av genomlysningen kommer kunna medföra ytterligare
åtgärder.
Under 2016 kommer en ny bostad med särskild service – trapphusboende – att tas i bruk för
personer med LSS-insatser.
Tre nya lokaler för boende för ensamkommande barn kommer tas i bruk under 2016. Totalt
planeras för 100 boendeplatser.
Inom arbetsmarknadsverksamheten intensifieras arbetet med nya arbetsmarknadsåtgärder i form
av utbildningskontrakt, traineejobb och extra tjänster. Projektet Vägen vidare kommer pågå
under hela 2016.
Ett nytt arbetssätt i samverkan med polisen, grundskolan och gymnasieskolan kommer prövas
kallat Social insatsgrupp (SIG).
Flera nyckelkompetenser inom förvaltningen är i nuläget svåra att rekrytera. Det ställer krav på
arbetsgivaren i form av löner, arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Bland de i nuläget
särskilt svårrekryterade yrkesgrupperna finns sjuksköterskor och socionomer. Inför framtiden ser
vi också en kommande svårighet bland omvårdnadspersonal med undersköterskor.
Ingmar Ångman
Förvaltningschef
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