
 
 
 

 

 
 

 
 
Beslutsinstans: Socialnämnd  
 
Datum och tid:  Onsdag 2 juni 2021 kl. 13:30- ca kl. 17:00 
Plats:        Furåsen, stora salen. Stigsvägen 2, Färgelanda 
 
Besök under dagen:  Ärende 8 föredras av Anna Johansson, MAS ca kl. 

14:15. 
 Ärende 9 föredras av Leif Keyser och Sandra 

Elgersson ifrån LSS-teamet ca kl. 14:20 
 Ärende 10 föredras av Tunde Petersson och Iris Zell 

ca kl. 14:50.  
Upprop 
Val av justerare och justeringsdag 
Förändringar på föredragningslistan 
 

Sekretessärenden  
Handlingar delas på sammanträdet 

1 Umgängesbegränsning 14 § LVU   
2 Umgängesbegränsning 14 § LVU   
3 Hemlighållande av vistelseort 14 § LVU   
4 Umgängesbegränsning 14 § LVU   
5 Hemlighållande av vistelseort 14 § LVU   
6 Umgängesbegränsning 14 § LVU   
7 Vårdnadsöverflytt 6:8 FB 

 
Föredragningar 

  

8 Covid-19   
9 LSS- lagen, riktlinjer och framtida 

prognosen inom området 
  

10 Lokalförsörjningsplan 
 
Beslutsärenden 

  

11 Uppdrag se över hur en fullvärdig 
familjecentral skulle kunna bedrivas 

2021/57  

12 Budget i balans 2022 
 
Informationsärenden 

2021/29  

13 Ekonomiska månadsrapport (om möjligt)   
14 Socialchef informerar 

 Riktlinjer LSS övriga 
Dalslandskommuner 

 Fakturering av omvårdnadsfakturor 
 Sammanträden höst/vinter 

Socialnämnd och socialutskott 

  

15 Nyckeltal   
16 Meddelanden   

 
 
 
Håkan Gusteus  Josefine Blid 
Socialnämndens ordförande  Nämndsekreterare

Kallelse                               
2021-06-02  
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Sektor omsorg 
Sektorchef omsorg 
Johan Lundh 
0528-567609 
0766352602 
johan.lundh@fargelanda.se 

 

 
 
 
Kommunfullmäktige 

Svar avseende tilldelat uppdrag att utreda hur en fullvärdig 
familjecentral ska kunna bedrivas 
 
Beslutsförslag 
 
Socialnämnden överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige med 
anledning av tilldelat uppdrag av kommunfullmäktige § 86 (2020-10-14). 
 
Finansiering 
 
En ramökning 2022 av kommunala medel med motsvarande 1 600 tkr 
fördelat på 1 000 tkr till socialnämnden och 600 tkr till utbildningsnämnden 
behöver tillföras socialnämndens och utbildningsnämndens budgetar för 
personal och driftskostnader som i dagsläget inte ryms i befintliga 
budgetramar. Utöver detta behöver lokaler iordningställas så att 
barnavårdcentralspersonal kan bedriva sin verksamhet i samma lokal som 
kommunens personal (i en gemensam lokal) vilket är svårt att 
kostnadsberäkna i dagsläget. 

 
Ärendebeskrivning  
 
Fram tom årsskiftet 2020-2021 har Färgelanda kommun haft en 
familjecentralsliknade verksamhet i en för uppdraget renoverad lokal på 
Kyrkskolan i centrala Färgelanda. Verksamheten stängdes den 1 januari 
2021, ett beslut i arbetet med att få en budget i balans 2021 i sektor omsorg 
då lagstadgade verksamheter har fått prioriteras och familjecentralsliknande 
verksamhet inte är en lagstadgad verksamhet. 
 
Den kommunalt anställda personalen som hade till uppdrag att arbeta med 
öppen förskola och förebyggande socialt arbete hade sina arbetsplatser på 
den familjecentralsliknande verksamheten, BVC (barnavårdscentralens) 
personal och BMM (barnmorskemottagningens) personal har kommit till 
lokalerna och genomfört delar av sina uppdrag. 
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Den kommunalt anställda personalen som har funnits för att arbeta med den 
familjecentralsliknande verksamheten har varslats, omplacerats eller sagts 
upp och samverkansavtalet med regionen har sagts upp from 1 januari 2021. 
 
För att kunna bedriva en fullvärdig familjecentral krävs att samtliga tre 
verksamheter är placerade i en och samma lokal, öppen förskola, 
förebyggande social arbete och BVC (barnavårdscentralen) med hela sitt 
barnavårdcentralsuppdraguppdrag på plats i en och samma lokal. 
 
Verksamheten har avvecklats och för att kunna öppna en fullvärdig 
familjecentral i Färgelanda kommun igen så krävs en ramökning med 
kommunala medel motsvarande 1 600 tkr till personal som anställs igen för 
att kunna arbeta  med det kommunala uppdraget som är öppen förskola och 
förebyggande socialt arbete och budget till driftskostnader som är kopplade 
till verksamheten samt att lokaler iordningställs som godkänns av 
säkerhetsansvarig på Regionen så att barnavårdscentralssköterska kan utgå 
från samma lokaler dagligen med hela sitt barnavårdscentralsuppdrag. 
 
Kostnaderna för att iordningställa lokaler till BVC (barnavårdscentralen) har 
inte kunnat beräknas då det i dagsläget i Färgelanda kommun pågår ett 
arbete med att se över det nuvarande och framtida lokalförsörjningsbehovet 
och då man i dagsläget inte har kunnat uttala lämplig placering av en 
fullvärdig familjecentrals verksamhet vilket inte gör det möjligt att beräkna 
ombyggnation/iordningställande av lokaler till Regionen. 
 
Efter samtal med vårdcentralschef Edgardo Varas så har inte Närhälsan 
några möjlig tänkbara lokaler att bedriva en Familjecentral i. 
 
 
 
 
 
 
Johan Lundh 
Socialchef 

 
 
 

 
 
 
Beslutet skickas till: 
Här skriver ni vart beslutet ska skickas 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 86  Dnr 2020/29 
Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende alternativ 
fritidsgård respektive fullvärdig Familjecentral 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att återta sitt uppdrag till Utbildningsnämnden 
(KF 15 april 2020 § 74) med hänvisning till nämndens ekonomiska 
situation. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att se över möjligheten 
att bedriva alternativ fritidsgård i framtiden (till exempel i annan lokal än 
skollokaler, samverkan med föreningsliv m m). Uppdraget redovisas under 
2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Socialnämnden längre tid att utreda hur 
en fullvärdig familjecentral ska kunna bedrivas. Redovisning sker till 
kommunfullmäktige i april 2021 för ställningstagande i budgetarbetet för 
2022. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutar 15 april 2020 § 74 bland annat:  
 
 att avveckla fritidsgården. Utbildningsnämnden får i uppdrag att till 

kommunfullmäktige i oktober månad redovisa hur en alternativ 
Fritidsgård skulle kunna bedrivas inom Valboskolans lokaler, 

 att tillsvidare inte avveckla den öppna förskolan. Socialnämnden får i 
uppdrag att till kommunfullmäktige i oktober månad redovisa hur en 
fullvärdig Familjecentral skulle kunna bedrivas från den 1 januari 2021. 

 
Uppdragen har behandlats i respektive ansvarig nämnd. 
Utbildningsnämnden har 20 maj 2020 § 54 beslutat uppdra till barn- och 
utbildningschefen att utreda hur en alternativ fritidsgård skulle kunna 
bedrivas inom Valboskolans lokaler och i arbetet ta hänsyn till: 

 lokaliteter och tillgång till dessa 
 personal och bemanning 
 verksamheten ut ett säkerhetsperspektiv 
 kostnader för bedrivande av verksamhet. 

Under hand har framkommit att utbildningsnämnden inte kommer att få nya 
resurser för att bedriva en alternativ fritidsgård och vid presidiets beredning 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

till nämndens sammanträde 24 juni beslutas att ta upp ärendet till nämnden 
för att föra en ny diskussion kring uppdraget. Vid nämndens sammanträde 
utgår ärendet. 
 
Socialnämnden har behandlat ärendet 17 september 2020 § 53. I dag är 
familjecentralen en familjecentralsliknande verksamhet. För att få kallas 
Familjecentral i ordets rätta mening så krävs det att personal från 
barnavårdscentralen (BVC) finns placerad och har sin verksamhet i 
familjecentralens lokaler. De lokaler som finns i dagsläget och de rum som 
har erbjudits har inte accepterats av Regionens säkerhetssamordnare. 
 
Förvaltningen behöver tid för att göra en komplett utredning gällande såväl  
lokaliteter, bemanning, verksamhetsinnehåll och finansiering, och 
socialnämnden föreslår med anledning av detta att nämnden ges längre tid 
att utreda hur en fullvärdig familjecentral ska kunna bedrivas för 
ställningstagande i budgetarbetet 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut 30 september 2020 § 142. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 21 september 2020. 
Socialnämndens beslut 17 september 2020 § 53. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Diariet 
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Omsorgskontoret 
Socialchef 
Johan Lundh 
0528-567609 
0766352602 
johan.lundh@fargelanda.se 

Åtgärder för en budget i balans konsekvensbeskrivningar av 
preliminära ramar 2022-2023  

Beslutsförslag 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att stänga avdelning 
Gläntan på Solgårdens särskilda boende i Högsäter. 

Socialnämnden beslutar vidare under förutsättning att kommunfullmäktige 
fattar ovanstående beslut att flytta avdelning Rosen på Solgårdens särskilda 
boende i Högsäter till Håvestensgårdens särskilda boende enhet 5.  

Socialnämnden beslutar att införa ett inskrivningsstopp på Solgårdens 
särskilda boende i avvaktan på att ovannämnda beslut fattas och verkställs. 

Ärendebeskrivning 
En budget i balans 2022 och 2023 utifrån preliminära ramar ter sig i stort 
sett omöjlig att uppnå med hänvisning till ökade behov hos medborgarna 
och nya arbetstidsavtal som berör vissa medarbetare i sektor omsorg om inte 
Socialnämnden fattar beslut om att stänga Solgårdens särskilda boende i 
Högsäter. Om så skulle vara fallet så skulle en budget i balans möjligen 
kunna vara uppnåbar 2022 såtillvida att inte tidigare beskrivna utmaningar 
och farhågor besannas och ökar. Vilka beslut Socialnämnden behöver fatta 
om verksamheter som man behöver stänga/avveckla inför 2023 då den 
preliminära ramen sänks med 2 500 tkr får utredas vidare. Familjecentralen 
och Fritidsgården som inte är lagstyrda verksamheter har redan stängts. 
Att skära mera i kostnader såsom att sänka nyckeltal ännu mera, minska 
bemanning mm är inga alternativ som förvaltningen ser som möjliga ur ett 
arbetsmiljö och personal ansvar. Sektor omsorgs verksamheter är redan 
kostnads och resurseffektiva. 

Utmaningar: 
• Stor oro för fortsatt ökande kostnader för försörjningsstöd,

placeringar av barn och unga som har varit utsatta för och eller har
bevittnat våld, placeringar av vuxna enligt LVM (lagen om vård av
missbrukare) och boendebeslut med särskild stöd och service till
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vuxna och ungdomar enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) där kraftiga volymökningar skedde mellan 2019 
och 2020 som tidigare redovisats. 

• Ej budgeterade personalkostnader motsvarande 1,2 årsarbetare - 600 
tkr på Solgårdens särskilda boende i Högsäter  för att kunna få 
lagliga förhandlingsbara scheman med Kommunal som facklig 
organisation. 

• Nya centrala avtal för Kommunals medlemmar (undersköterskor) 
som arbetar natt från och med 1 januari 2022 med ny veckoarbetstid 
34,20 timmar/vecka jämfört med i dag 36,33 timmar/vecka en 
kostnadsökning med motsvarande - 600 tkr i äldreomsorgen på 
särskilda boenden och i hemtjänsten. 

• För höga effektivitetsmått i Hemtjänsten jämfört med SKR,s 
(Sveriges Kommuners och Regioners) effektivitetsmått som är 70 %  
brukartid och 30 % kring tid. I kring tiden ingår restid och tid för den 
dokumentation som man har en lagstadgad skyldighet att utföra 
likaså att upprätta genomförandeplaner på hur insatserna ska utföras 
och tillgodoses. 

• Effektivitetsmåttet i Färgelanda kommun 2020 uppgick till 82 % 
brukartid och 18 % kring tid. 

• En förstärkning med motsvarande 2,0 årsarbetare 900 tkr 2022 krävs 
för att man ska komma närmare de effektivitetsmått som Sveriges 
Kommuner och Regioner har som en rekommendation och för att 
man ska kunna hinna med att utföra de insatser som medborgare i 
Färgelanda kommun har blivit beviljade. 

• Antalet hemtjänsttagare har legat relativt konstant de senaste åren 
men omfattningen och digniteten i ärendena har ökat. 
Kommuninvånare kommer hem snabbare från slutenvården och är i 
behov av mer avancerad vård i hemmet av såväl delegerade hälso- 
och sjukvårds som omvårdnadsinsatser. Behovet av 
dubbelbemanning när man ska utföra insatser har ökat från 1800 
timmar 2019 till 4300 timmar 2020 och enbart denna ökning kräver 
en resursförstärkning med motsvarande 1,5 årsarbetare. 

• Ansökningarna om bostadsanpassningsbidrag ökar i Färgelanda 
kommun då fler äldre väljer att bo kvar i sina ordinära boenden och 
deras boende inte är anpassade efter deras behov. Budget för 
bostadsanpassningsbidrag för 2021 med 771 tkr är beslutad och 
förbrukad 31/4 2021. En förstärkning av budget för år 2022-2023 för 
bostadsanpassningsbidrag är svår att prognosticera men anses i 
nuläget vara nödvändig med ca 500 tkr. 

 
Åtgärder för budget i balans: 

• Stänga Solgårdens särskilda boende i Högsäter snarast möjligt. 
• Flytta demensavdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende i 

Högsäter till avdelning 5 på Håvestensgårdens särskilda boende. 
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Därmed uppnås ett av Kommunfullmäktige tidigare fattade beslut 
om ett demenscentrum i Färgelanda kommun. 

• Varsla och säga upp personalen på avdelning Gläntan.  
• Lägga avdelning Gläntan vilande. 
• Succesivt under 2021 och 2022 flytta över äldre från den somatiska 

enheten avdelning Gläntan till Lillågårdens särskilda boende för 
somatisk äldreomsorg. 

• Minska antalet platser för somatisk äldreomsorg på särskilt boende i 
Färgelanda kommun med 8 platser tvärtemot kommande behov av 
platser på särskilt boende utifrån den demografiska utvecklingen 
som finns beskriven i såväl Äldreplanen som Mål och resursplanen. 

• Förstärka med 4 tjänster i Hemtjänsten när och om detta beslut 
fattas. 

• Förstärka budget för bostadsanpassningsbidrag. 
 

Konsekvensbeskrivning av preliminära ramar utifrån medarbetar-, 
medborgar- och ekonomiskt perspektiv: 

 Medarbetarperspektiv 
Personalen på avdelning Rosen flyttar till Håvestensgårdens särskilda 
boende enhet 5. 
Personalen på avdelning Gläntan varslas och sägs upp när verksamheten 
upphör, turordningslistor upprättas. 

 Medborgare 
Hyresgäster på avdelning Rosen flyttar till Håvestensgårdens särskilda 
boende enhet 5. 
Hyresgäster på avdelning Gläntan flyttar succesivt över till Lillågårdens 
särskilda boende när det blir en plats ledig. Lillågården blir det boende i 
Färgelanda kommun som erbjuder somatisk äldreomsorg. 
Antalet platser på särskilda boenden i kommunen minskar totalt med 8 
platser somatisk äldreomsorg. 
Medborgare som är i behov av särskilt boende får bo kvar hemma i sitt 
ordinarie boende längre, kön till särskilt boende blir längre, likaså tiden från 
det att man blir beviljad ett beslut till dess att beslutet verkställs och man får 
en plats på särskilt boende. 

 Ekonomiskt perspektiv 
Detta beslut ger en besparing med motsvarande motsvarande ca 1 500 tkr. 
Ett beslut som måste fattas snarast möjligt för att få en möjlighet att ha en 
budget i balans mot de preliminära ramarna redan inför 2022. 
Verkställandet av ett beslut om att stänga Solgårdens särskilda boende i 
Högsäter tar tid att verkställa. Vissa medarbetare ska varslas och sägas upp, 
andra medarbetare och medborgare ska flyttas till de särskilda boenden som 
finns kvar i Färgelanda kommun Håvestensgårdens särskilda boende och 
Lillågårdens särskilda boende när plats uppstår och blir ledig. Den 
kommunala hälso- och sjukvården och Rehab behöver nya lokaler för sin 
verksamhet då de i dagsläget utgår ifrån enhet 5 på Håvestensgårdens 
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särskilda boende. En process som kan komma att ta upp till 2 år att 
verkställa. 
 
 
 
 
Johan Lundh 
Socialchef 

 
 
 
 

 
 
Beslutet skickas till: 
Socialchef 
Kommunstyrelsen 
Budgetberedningen 
Diariet 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 50  Dnr 2021/29 
Konsekvensbeskrivning av preliminära ramar 2022-203 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden överlämnar framtagen redovisning av 
konsekvensbeskrivningar av preliminära ramar 2022-2023 till 
budgetberedningen för fortsatt arbete. 

 
Ärendebeskrivning 

 
En budget i balans 2022 och 2023 utifrån preliminära ramar ter sig i stort 
sett omöjlig att uppnå med hänvisning till ökade behov hos medborgarna 
och nya arbetstidsavtal som berör vissa medarbetare i sektor omsorg om inte 
Socialnämnden fattar beslut om att stänga Solgårdens särskilda boende i 
Högsäter. Om så skulle vara fallet så skulle en budget i balans möjligen 
kunna vara uppnåbar 2022 såtillvida att inte tidigare beskrivna utmaningar 
och farhågor besannas och ökar. Vilka beslut Socialnämnden behöver fatta 
om verksamheter som man behöver stänga/avveckla inför 2023 då den 
preliminära ramen sänks med 2 500 tkr får utredas vidare. Familjecentralen 
och Fritidsgården som inte är lagstyrda verksamheter har redan stängts. 
Att skära mera i kostnader såsom att sänka nyckeltal ännu mera, minska 
bemanning mm är inga alternativ som förvaltningen ser som möjliga ur ett 
arbetsmiljö och personal ansvar. Sektor omsorgs verksamheter är redan 
kostnads och resurseffektiva. 
 
Utmaningar: 

• Stor oro för fortsatt ökande kostnader för försörjningsstöd, 
placeringar av barn och unga som har varit utsatta för och eller har 
bevittnat våld, placeringar av vuxna enligt LVM (lagen om vård av 
missbrukare) och boendebeslut med särskild stöd och service till 
vuxna och ungdomar enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) där kraftiga volymökningar skedde mellan 2019 
och 2020 som tidigare redovisats. 

• Ej budgeterade personalkostnader motsvarande 1,2 årsarbetare - 600 
tkr på Solgårdens särskilda boende i Högsäter  för att kunna få 
lagliga förhandlingsbara scheman med Kommunal som facklig 
organisation. 

• Nya centrala avtal för Kommunals medlemmar (undersköterskor) 
som arbetar natt från och med 1 januari 2022 med ny veckoarbetstid 
34,20 timmar/vecka jämfört med i dag 36,33 timmar/vecka en 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

kostnadsökning med motsvarande - 560 tkr i äldreomsorgen på 
särskilda boenden och i hemtjänsten. 

• För höga effektivitetsmått i Hemtjänsten jämfört med SKR,s 
(Sveriges Kommuners och Regioners) effektivitetsmått som är 70 %  
brukartid och 30 % kring tid. I kring tiden ingår restid och tid för den 
dokumentation som man har en lagstadgad skyldighet att utföra 
likaså att upprätta genomförandeplaner på hur insatserna ska utföras 
och tillgodoses. 

• Effektivitetsmåttet i Färgelanda kommun 2020 uppgick till 82 % 
brukartid och 18 % kring tid. 

• En förstärkning med motsvarande 2,0 årsarbetare 900 tkr 2022 
krävs för att man ska komma närmare de effektivitetsmått som 
Sveriges Kommuner och Regioner har som en rekommendation och 
för att man ska kunna hinna med att utföra de insatser som 
medborgare i Färgelanda kommun har blivit beviljade. 

• Antalet hemtjänsttagare har legat relativt konstant de senaste åren 
men omfattningen och digniteten i ärendena har ökat. 
Kommuninvånare kommer hem snabbare från slutenvården och är i 
behov av mer avancerad vård i hemmet av såväl delegerade hälso- 
och sjukvårds som omvårdnadsinsatser. Behovet av 
dubbelbemanning när man ska utföra insatser har ökat från 1800 
timmar 2019 till 4300 timmar 2020 och enbart denna ökning kräver 
en resursförstärkning med motsvarande 1,5 årsarbetare. 

• Ansökningarna om bostadsanpassningsbidrag ökar i Färgelanda 
kommun då fler äldre väljer att bo kvar i sina ordinära boenden och 
deras boende inte är anpassade efter deras behov. Budget för 
bostadsanpassningsbidrag för 2021 med 771 tkr är beslutad och 
förbrukad 31/4 2021. En förstärkning av budget för år 2022-2023 
för bostadsanpassningsbidrag är svår att prognosticera men 
anses i nuläget vara nödvändig med ca 500 tkr. 

 
Åtgärder för budget i balans: 

• Stänga Solgårdens särskilda boende i Högsäter snarast möjligt. 
• Flytta demensavdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende i 

Högsäter till avdelning 5 på Håvestensgårdens särskilda boende. 
Därmed uppnås ett av Kommunfullmäktige tidigare fattade beslut 
om ett demenscentrum i Färgelanda kommun. 

• Varsla och säga upp personalen på avdelning Gläntan.  
• Lägga avdelning Gläntan vilande. 
• Succesivt under 2021 och 2022 flytta över äldre från den somatiska 

enheten avdelning Gläntan till Lillågårdens särskilda boende för 
somatisk äldreomsorg. 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

• Minska antalet platser för somatisk äldreomsorg på särskilt boende i 
Färgelanda kommun med 8 platser tvärtemot kommande behov av 
platser på särskilt boende utifrån den demografiska utvecklingen 
som finns beskriven i såväl Äldreplanen som Mål och resursplanen. 

• Förstärka med 4 tjänster i Hemtjänsten när och om detta beslut 
fattas. 

• Förstärka budget för bostadsanpassningsbidrag. 
Konsekvensbeskrivning av preliminära ramar utifrån medarbetar-, 
medborgar- och ekonomiskt perspektiv: 

 Medarbetarperspektiv 
Personalen på avdelning Rosen flyttar till Håvestensgårdens särskilda 
boende enhet 5. 
Personalen på avdelning Gläntan varslas och sägs upp när verksamheten 
upphör, turordningslistor upprättas. 
Medborgare 
Hyresgäster på avdelning Rosen flyttar till Håvestensgårdens särskilda 
boende enhet 5. 
Hyresgäster på avdelning Gläntan flyttar succesivt över till Lillågårdens 
särskilda boende när det blir en plats ledig. Lillågården blir det boende i 
Färgelanda kommun som erbjuder somatisk äldreomsorg. 
Antalet platser på särskilda boenden i kommunen minskar totalt med 8 
platser somatisk äldreomsorg. 
Medborgare som är i behov av särskilt boende får bo kvar hemma i sitt 
ordinarie boende längre, kön till särskilt boende blir längre, likaså tiden från 
det att man blir beviljad ett beslut till dess att beslutet verkställs och man får 
en plats på särskilt boende. 

 Ekonomiskt perspektiv 
Detta beslut ger en besparing med motsvarande motsvarande ca 1 500 tkr. 
Ett beslut som måste fattas snarast möjligt för att få en möjlighet att ha en 
budget i balans mot de preliminära ramarna redan inför 2022. 
Verkställandet av ett beslut om att stänga Solgårdens särskilda boende i 
Högsäter tar tid att verkställa. Vissa medarbetare ska varslas och sägas upp, 
andra medarbetare och medborgare ska flyttas till de särskilda boenden som 
finns kvar i Färgelanda kommun Håvestensgårdens särskilda boende och 
Lillågårdens särskilda boende när plats uppstår och blir ledig. Den 
kommunala hälso- och sjukvården och Rehab behöver nya lokaler för sin 
verksamhet då de i dagsläget utgår ifrån enhet 5 på Håvestensgårdens 
särskilda boende. En process som kan komma att ta upp till 2 år att 
verkställa. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-04 
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Budgetberedningen 
Socialchef 
Diariet 
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Verksamhet

 
för

rapporte BeräkningsgrundDec fg åJan Feb Mars Apr u  ept

Omsorgs- och utvecklingskontoret
Betalansvarsdagar EC Bist handl 0 0 0

Äldreomsorg
Demens antal platser EC DemenExkl korttidsplatser 41 43 43 43 43
Demens antal belagda platser EC DemenExkl korttidsplatser 37      37 +       34+       35+ 1v
(Demensplatser kö) EC bistha Exkl korttidsplatser 0 0 0 0
Somatik antal platser EC Somat Exkl korttidsplatser 31 31 31 31 31
Somatik antal belagda platser EC Somat Exkl korttidsplatser 28 30 25 23
Kortidsplatser kö EC Bist haExkl korttidsplatser 0 0 0 0
Korttid totalt antal platser EC Somat Antal platser 5 5 5 5 5

EC Somat Antal platser
Korttid antal belagda platser EC Somat Antal platser 5 4 3 4

EC Somat Antal platser 3

Beviljade hemtjänsttimmar (ej tot) Ek OmsorHemtjänstdokument   2 356
Antal personer som är beviljade hemtjänst Ek OmsorHemtjänstdokument   206
Antal personer inskrivna i hemsjukvården EC Hemsjukv 167 159 165 162

Individ- och familjeomsorgen
Institution vuxna, antal EC Ifo 4 3 1 1
Institution barn och unga, antal EC Ifo 0 0 0 0
Institution barn och unga BUV*, antal EC Ifo 0 0 0 0
Externa familjehemsplaceringar barn och ung  EC Ifo 4 4 4 3
Externa familjehemsplaceringar barn och ung   EC Ifo 0 0 0 0
Familjehem i kommunens regi, antal EC Ifo 17 17 16 17
Familjehem i kommunens regi BUV, antal EC Ifo 5 3 3 3
Närstående placeringar, antal EC Ifo 1 1 3 4
Uslusslägenhet i kommunens regi, antal EC Ifo 6 0 0 0

35 17 39

Antal hushåll EC Ifo 133 113 117 92

Enheten för stöd och service
Antal vuxna med boendebeslut egen regi EC Ess 16 16 16 16
Antal placeringar externt** EC ESS 10 16 16 16

*) BUV "Barn utan vårdnadshavare"
**) Exkl korttidsverksamhet

Statistiken avser den siste i varje månad, om inget annat anges
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Tack!
Ett stort tack till din kommun som är med och finansierar den gemensamma 
satsningen på en kunskapsstyrd socialtjänst under åren 2020-2023!
Med det här dokumentet vill vi sammanfatta det som gjordes under 2020, till 
exempel:
 Digital tjänst som underlättar genomförande och deltagande i nationella brukarundersökningar

 Nya covid-19-indikatorer i kvalitetsregister

 Utvecklat nätverksarbete för stöd till kommunerna

 Förberedelser för start av Yrkesresan, fyra av fem kommuner har anslutit sig

Nu ser vi fram emot fortsatt stöd och utveckling 2021, i takt med att 
betydelsen av kunskapsstyrning ökar – för kunskap, kraft och kompetens.
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Ordet går först till Mats Collin…
…ordförande i S-KiS, 
styrgruppen för nationell 
kunskapsstyrning i 
socialtjänsten.

(Klicka på bilden och 
ändra till helskärmsläge 
för att se filmen)
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https://youtu.be/vm60RePQYjY
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Nationella 
Kvalitetsregister

Nationell samordning

Individbaserad 
uppföljning
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Rekommendation till kommunerna ger 
förstärkt arbete med kunskapsstyrning 
I slutet av 2018 beslutade SKR:s styrelse om en rekommendation till 
kommunerna med målet att skapa förutsättningar för en mer jämlik, 
jämställd och kunskapsbaserad socialtjänst av hög kvalitet. 
Rekommendationen ligger till grund för medfinansieringen från 288 
kommuner och som gäller för åren 2020 – 2023. 
En särskild styrgrupp, S-KiS (Styrgruppen för nationell kunskapsstyrning 
i socialtjänsten), styr och leder det gemensamma arbetet.

Läs mer i anteckningsfältet!
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Därför behövs det gemensamma arbetet 
för kunskapsstyrning
• Brukare och klienter ska kunna förvänta sig bästa tillgängliga 

kunskap i varje möte.
• Bättre förutsättningar för insatser av god kvalitet – jämförelser gör att 

oönskade ojämlikheter mellan kommuner kan utjämnas. 
• Lättare för politiker och verksamhetsledning att leda, utveckla och 

prioritera.
• Kommuner som arbetar tillsammans kan åstadkomma mer än var och 

en för sig.
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Målet med kunskapsstyrning
• I varje möte använder vi den bästa tillgängliga kunskap som finns.
• Mötet följs upp och analyseras både på individnivå och på gruppnivå.
• Ny kunskap genereras och systematiseras och kan snabbt omsättas.
• Att identifiera förbättringsområden och utveckla stödet tillsammans 

med brukaren/klienten är en del av vardagen. 
• Det är enkelt att jobba kunskapsbaserat.
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Nationella kvalitetsregister
Kommunernas bidrag till finansieringen av kvalitetsregister innebär fortsatt 
tillgång till Svenska Palliativregistret, SveDem, BPSD, Senior Alert och 
RiksSår. 
Under 2020 ökade betydelsen av att använda de fem kvalitetsregistren inom 
äldreomsorgen, och i två av registren infördes covid-19-variabler. 
För registren betyder det finansiella tillskottet en trygghet för teknisk 
utveckling och för utbildning och stöd.

Läs mer i anteckningsfältet! 
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Brukarundersökningar
I de nationella brukarundersökningarna får personer som har kontakt med 
eller får stöd inom individ- och familjeomsorg eller 
funktionshinderområdet möjlighet att göra sina röster hörda. Resultatet 
analyseras sedan i dialog med brukare, personal och ledning, och 
används som kunskapsunderlag för att utveckla verksamheten. 

Sedan år 2020 finns en gemensam, digital undersökningstjänst som 
underlättar både för personal att genomföra undersökningarna och för 
brukare att delta i dem.

Läs mer i anteckningsfältet!
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Individbaserad uppföljning

Under 2020 inleddes inom Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning ett 
arbete med fyra pilotkommuner för att utveckla ett riktat stöd för 
individbaserad uppföljning kopplat till IBIC (Individens behov i centrum) för 
äldreomsorg och funktionshinderområdet. 

Flera goda exempel på lokal individbaserad uppföljning som lett till ny 
kunskap och förändringar i verksamheten har tagits fram och delas på 
Kunskapsguiden

Planeringen av den digitala seminarieserie till stöd för individbaserad 
systematisk uppföljning som genomförs 2021 påbörjades också.

Läs mer i anteckningsfältet!
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https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/arbetsmetoder-och-perspektiv/systematisk-uppfoljning/stod-for-systematisk-uppfoljning/exempel-pa-systematisk-uppfoljning/


Förarbete för nationella Yrkesresan
Under 2020 har kommunernas gemensamma satsning på 
kunskapsstyrning inneburit att arbetet med Yrkesresan kunnat gå 
från förstudier till ett samlat nationellt genomförandeprojekt.
Orden kunskap, kraft och kompetens sammanfattar målet med 
Yrkesresan, som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan 
invånaren och socialtjänstens medarbetare. 
Fyra av fem kommuner har valt att ansluta sig, och under senare 
delen av 2021 påbörjas lanseringen av den första resan, för 
medarbetare inom social barn- och ungdomsvård. 

Läs mer i anteckningsfältet!
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Nationell samordning

Den nationella samordningen handlar dels om processtöd till 
styrgrupp och andra nätverk, dels om att planera och driva frågor 
som styrgruppen S-KiS beslutat om, i olika sammanhang. 
Under 2020 var en viktig fråga att säkra kommunal medverkan i 
relevanta grupper inom den nationella kunskapsstyrningen för hälso- 
och sjukvård. 

Läs mer i anteckningsfältet!
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Vi blickar framåt
Nu inleds processen för kommunernas påverkan på arbetet 2022. 
S-KiS har fattat beslut om ett antal utvecklingsarbeten som inleds under 
2021 och som ska förstärka det arbete som redan pågår sedan 2020:
• Ökad nytta för kommunerna av kunskapsunderlag avseende hälso- och sjukvård

• Fortsatt arbete med yrkesresor (avseende förstudier)

• Ny utskicksportal för brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg

• Digital seminarieserie till stöd för individbaserad systematisk uppföljning

• Utbildning om individbaserad uppföljning inom vård och omsorg om äldre

• Utvecklat stöd för användning av Nationella Kvalitetsregister

• Medverkan vid Socialchefsdagarna Läs mer i anteckningsfältet!
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Vill du vara med och påverka 
utvecklingen av kunskapsstyrning 
inom socialtjänsten?
Kontakta din representant i SKR:s socialchefsnätverk, RSS eller NSK-S!

Socialchefsnätverket
RSS, regionala samverkans- och stödstrukturer
NSK-S, nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten

28

https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/socialchefsnatverket.27247.html
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/regionalsamverkanochstodstrukturrss.13267.html
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/nationellsamverkannsks.5419.html


Fler nyttiga länkar
Om S-KiS
Yrkesresan – en satsning på 
kompetensutveckling
Socialtjänstens 
brukarundersökningar
Nationella kvalitetsregister
Partnerskapet
Kunskapsguiden

Individens behov i Centrum, IBIC
RSS, regionala samverkans- och 
stödstrukturer
NSK-S, nationell 
samverkansgrupp för 
kunskapsstyrning i socialtjänsten
Kunskapsstyrning hälso- och 
sjukvård
Socialchefsdagarna
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https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/styrgruppfornationellkunskapsstyrningisocialtjansten.36339.html
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/yrkesresan.32120.html
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/yrkesresan.32120.html
https://skr.se/skr/tjanster/oppnajamforelser/socialtjanstbrukarundersokningar.15329.html
https://skr.se/skr/tjanster/oppnajamforelser/socialtjanstbrukarundersokningar.15329.html
https://kvalitetsregister.se/
https://kvalitetsregister.se/
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/partnerskapetsocialtjanst.13268.html
https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/arbetsmetoder-och-perspektiv/systematisk-uppfoljning/stod-for-systematisk-uppfoljning/exempel-pa-systematisk-uppfoljning/
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/personcentreradsocialomsorg/individensbehovicentrumibic.52954.html
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/regionalsamverkanochstodstrukturrss.13267.html
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/regionalsamverkanochstodstrukturrss.13267.html
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/regionalsamverkanochstodstrukturrss.13267.html
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/nationellsamverkannsks.5419.html
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/nationellsamverkannsks.5419.html
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/nationellsamverkannsks.5419.html
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/nationellsamverkannsks.5419.html
https://kunskapsstyrningvard.se/index.html
https://kunskapsstyrningvard.se/index.html
https://kunskapsstyrningvard.se/index.html
https://socialchefsdagarna.se/
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