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Ekonomichef 
101 

Ansvar för ekonomiavdelningen, pensionsförvaltning, försäkringar, kommunens ekonomiska 

förehavanden med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBFB). Ansvar för redovisning, 

samordning av budget, inköpssamordning, upphandlingsförfaranden, försäkrings- och avtalsfrågor, 

kravhantering m.m. Här arbetar upphandlingssamordnare, ekonom, ekonomihandläggare, 

ekonomiassistent och utredare. 

Händelser under året 
Kommunfullmäktige beslutade försätta Ljusnarsbergs kommunlager AB i likvidation från och med 

1 juni 2017. Den 14 februari 2018 kom det slutliga beskedet från Bolagsverket om att bolaget har 

likviderats. Reavinsten uppgår till 1 043 tkr i bokslutet. Detta har delfinansierat en konstgräsplan på 

Olovsvallen.  

 

Kommunstyrelsen antog Riktlinjer för investeringar och reviderade upphandlingspolicyn den 28 

februari 2018. Vad som är nytt och skiljer sig från tidigare policydokument är bl.a. en checklista för 

hur kommunens tjänstemän ska gå tillväga under ett investeringsprojekt med förstudien, 

upphandlingsförfarandet, investeringsgenomförandet och efterkontrollen. Målsättningen är att 

tydliggöra roller och ansvar samt implementera ett arbetssätt som sätter fokus på 

investeringsbudgeten. Ett annat inslag var att ekonomiavdelningen skulle involveras i större 

investeringsprojekt och detta har skett i hög utsträckning 2018. Upphandlingssamordnaren har 

deltagit i projektmöten om Ljusnarshallen, följt upp ekonomin kring projektet löpande och varit ett 

viktigt stöd i processen. Han har även varit projektledare i vissa delar under processens gång. 

 

Kommunfullmäktige har antagit en policy för medelsförvaltningen (Dnr 0080/2017). Det finns ett 

lagkrav om att kommuner måste säkerställa utbetalning av pensioner. 

 

En långsiktig investerings- och finansieringsplan har tagits fram som behöver revideras under varje 

budgetprocess. En tydlig målsättning som skiljer sig från tidigare investeringsplaner är att 

avgiftskollektivens investeringar måste relateras till deras respektive förmåga att bära 

kapitalkostnaderna. Det finns också en önskan att avspegla behovet av likviditet för investeringar i 

utbyggnad av äldrebostäder i föreningen RKHRF Ljusnarsbergs äldrebostäder, men dessa 

investeringar är inte kommunala och därför ska de inte finnas med i kommunens investeringsbudget.  
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Pensionskostnaderna är 2 194 tkr lägre än föregående år vilket behöver analyseras då KPA har 

förvarnat om en peak nu och att kostnaderna kommer att öka väsentligt under de närmaste tre åren. 

Kommunens kundkontakt hos KPA kommer på besök under våren. 

Ekonomiavdelningen går med överskott (1 676 tkr), mycket till följd av lägre personalkostnader än 

budgeterat, som i sin tur till större del beror på en beslutad besparing med 1,0 årsarbetare fr.o.m. 

hösten samt frånvaroorsaker.   

Medlemsavgiften till Nerikes brandkår blev 113 tkr högre än vad som antogs i fullmäktiges budget 

inför starten 1 januari 2018, då all verksamhet flyttades över till kommunalförbundet från 

Räddningstjänsten Västerbergslagen. Det har skett nedskrivningar av äldre inventarieinvesteringar på 

brandstationen, vilket belastar verksamheten med ytterligare 360 tkr utöver budgetramen. 

På idrottsverksamheten finns kostnader för en konstgräsplan bokförda. Projektet är inte klart och 

kommunen håller inne betalningen av slutfakturan, samt inväntar andra externa bidrag till 

finansieringen. Kommunen har delfinansierat projektet via slutlikviden från Ljusnarsbergs 

kommunlager AB samt statsbidrag från Migrationsverket.  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen redovisar ett underskott i sina verksamheter på 582 tkr mot 

budgeten för de skattefinansierade delarna och 494 tkr för de avgiftsfinansierade delarna. 

Framförallt väghållningen redovisar ett mycket stort underskott. 

 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differens mot 

budget 

Intäkter -3 461 -2 641 -2 510 -132 

Kostnader 28 849 35 987 36 222 -235 

Netto 25 387 33 346 33 712 -367 

 

 

Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse mot 
årsbudget 

01200 Central administration 0 219 0 210 -9 

01230 Ekonomiavdelning -814 2 825 -896 4 583 1 676 

01232 Inköp -44 74 -64 75 -20 

01250 Löneavdelning 0 2 0 0 -2 

03121 Försäkringar -241 1 069 -259 952 -136 

03131 Pensioner 0 9 432 0 12 383 2 951 

03741 Facklig verksamhet 0 6 0 0 -6 

03781 
Förändring 
sem.löneskuld 0 210 0 0 -210 
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Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse mot 
årsbudget 

24911 
Gemens kostn 
väghållning 0 1 505 0 488 -1 018 

24912 Vägunderhåll 0 4 916 0 4 684 -232 

24913 Belysning av vägar 0 214 0 206 -8 

25020 Park och offentlig plats -1 2 193 0 2 100 -91 

25030 Lekplatser 0 36 0 36 0 

27010 Brand-, räddningstjänst 0 5 141 0 5 028 -113 

27020 
Fastigh.kostn brand-
räddn 0 601 0 241 -360 

34010 Idrotts- o fritidsanläggn 0 2 491 0 709 -1 782 

34030 Badplatser 0 4 0 4 0 

40773 Lokalvård, förskola 0 535 0 772 237 

44071 Skolfastigheter 0 36 0 0 -36 

44073 Lokalvård 0 1 770 0 1 500 -271 

44075 Inventarier 0 67 0 0 -67 

44081 Administration 0 85 0 0 -85 

47873 Lokalvård 0 417 0 42 -375 

51225 
Lokalvård Särskilt 
boende 0 350 0 428 78 

81311 Skogsbruk / Ek.skogar 0 64 0 456 392 

83210 Persontrafik 0 24 0 35 11 

86510 Vattenverk / Vattentäckt 0 129 0 0 -129 

86530 Underhåll va-ledningar -928 940 -631 631 -12 

86710 Avloppsverk -578 604 -632 632 -26 

87020 Deponering -36 28 -28 28 8 

Totaler   -2 641 35 987 -2 510 36 222 366 
 

Investeringar 

 

Projekt 
 

Redovisning 
 

jan - dec 2018   

Årsbudget 
 

Återstår av 
årsbudget 

4017 Badplatser, byggor mm 74 40 -34 

4020 Lekplatser 977 857 -120 

4021 Ombyggnad av gator 1 202 1 000 -202 

4025 Parkutrusning mm 662 100 -562 

4029 Gatubelysningsautomatik 239 0 -239 

4030 Tillgänglighetsanpassning 0 50 50 



4 
 

 

Projekt 
 

Redovisning 
 

jan - dec 2018   

Årsbudget 
 

Återstår av 
årsbudget 

4031 Broåtg eft besiktning-16 222 100 -122 

4032 Ex belägg enl planinvente 1 146 1 000 -146 

4033 Reinvest väg- gatubelysni 500 500 0 

4034 Digital väg- gatubelysnin 0 500 500 

4035 Fasad-fönster Olovsvallen 85 75 -10 

4036 Infartsbom Skäret 68 100 32 

4037 Konstgräsplan Olovsvallen -18 0 18 

5006 Finnhyttans vattenverk 365 1 500 1 135 

5015 Mindre ledningsarbeten 0 2 000 2 000 

5020 Va-anläggning. ospecifice 0 750 750 

5022 Ställd-Silverh-Hörk-Ställ 1 475 2 000 525 

5501 Filtersteg Bångbro rening 1 156 5 000 3 844 

4029 Gatubelysningsautomatik 0 300 300 

5006 Finnhyttans vattenverk 1 495 0 -1 495 

5022 Ställd-Silverh-Hörk-Ställ 525 0 -525 

5501 Filtersteg Bångbro rening 2 175 0 -2 175 

Totaler   12 347 15 872 3 526 
För kommentarer, se Samhällsbyggnad Bergslagens årsredovisning. Flertalet investeringar är 

överflyttade till 2019 då de inte färdigställts under 2018.  

Framtid och förväntad utveckling 
En ny kommunal redovisningslag börjar gälla från och med räkenskapsår 2019. Lagen harmonierar 

med den lagstiftning som finns för privata bolag, men behåller det som kallas ”den kommunala 

särarten” eftersom kommuner och privata bolag har olika intressenter och olika ändamål. Den 

kommunala redovisningen är underlag för politiska beslut om prioriteringar av skattemedlen. Den är 

en grundförutsättning för en fungerande demokrati och en effektiv ekonomisk förvaltning. Den 

kommunala redovisningen är även viktig för nationalräkenskaperna och utgör underlag för den 

kommunalekonomiska utjämningen.  

 

Tidigare har redovisningen i kommunal verksamhet i mycket stor utsträckning utvecklats genom 

normgivande organ och kommunerna själva har haft stora friheter att utforma den. I och med en ny 

lag skapas ett tydligare ramverk och detta kommer att innebära en del arbete med implementering 

för Ljusnarsbergs administration. Bl.a. ställs nya krav på sammanställd redovisning, vilket medför att 

ekonomichefen kommer att föreslå en ny tidplan för uppföljning av budget 2019. Ekonomicheferna i 

länets kommuner har kommit överens om att föreslå politikerna i respektive kommun att 

delårsbokslutet ska göras per den 31 augusti och att samordning då kan ske av de gemensamma 

verksamheternas bokslutssiffror i god tid för att uppfylla den nya lagens krav om att överlämna 

delårsrapporten till fullmäktige inom två månader från bokslutsdatum.  
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Från och med 1 januari 2019 omfattar detta ansvarsområde stora delar av kommunens 

administration med totalt tio årsarbetare med olika kompetenser. Syftet med omorganisationen är 

att effektivisera genom att implementera nya arbetssätt och spara pengar. Det ekonomiska ansvaret 

minskas däremot genom att kommunchefen tar tillbaka uppföljningen av verksamheterna som 

förvaltas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

 

 Öppen kommun 

101 Ekonomichef 

 Målrubrik 

Ekonomiavdelningen ska verka för att den kommunala verksamheten öppet redovisar hur 

kommunalskattemedlen används och förvaltas.  

 

 

Delmål 

Det ska upprättas processer för 

kommunens arbete med investeringar 

samt rutiner för ekonomiska 

beräkningar kopplade till 

investeringarna. 

Aktivitet 

Ett förslag till beslut om Riktlinjer för 

investeringar ska tas fram och behandlas 

av kommunstyrelsen innan årets slut. 

Bakgrund/anledning till målet 

I kommunallagen och lagen om kommunal redovisning regleras att kommuner ska 

ha en god ekonomisk hushållning. Det innebär att offentliga medel ska användas på 

ett effektivt och säkert sätt samt att varje generation ska bära kostnaden för den 

service den konsumerar. God ekonomisk hushållning betyder olika saker för olika 

kommuner. Små och stora kommuner kan behöva formulera sina regelverk 

annorlunda för att säkerställa att ekonomin är i balans över tid. 

Avdelningen ska ta fram riktlinjer för investeringar för att säkerställa att, så långt det 
är möjligt, samtliga förväntade investeringsutgifter och driftskostnader i samband 
med investeringsprojekt beaktas i budget och prognoser. Riktlinjerna ska bl.a. 
säkerställa att samtliga berörda enheter representeras i arbetsgrupper under större 
projekt och att projektledaren i kommunen använder checklistor för att bocka av att 
de frågeställningar som blir aktuella har beaktats, exempelvis avseende upphandling 
och anmälan om verksamhetsförändringar till myndighetsnämnd.  
 
Det är svårt att ta allt i beaktande under större projekt men det är viktigt att 
minimera riskerna för att utgifter och kostnader inte beaktas i budgeten. Exempelvis 
har budgeterade medel vid ombyggnationerna av förskolorna 2017 inte tagit hänsyn 
till fibertillgång eller staketuppsättning och alla nödvändiga invändiga inventarier för 
en fungerande verksamhet. Att involvera t.ex. städpersonalen vid materialval och 
IT-avdelningen för att förbereda nätverksinstallationen kan spara mycket pengar. 
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I dokumentet ska även kommunens definition av ”investering” framgå och hur 
kommunen implementerar komponentavskrivning i redovisningen. Detta blir då 
underlag till kommunens beräknade kostnader för avskrivningar i budgetarbetet. 
Målsättningen är att resultatet ska påverkas så lite som möjligt av de nya reglerna, 
som kommunen är skyldig att tillämpa enligt Redovisningsrådets 
rekommendationer, samt enligt överenskommelse med övriga kommuner i norra 
Örebro län om det gemensamma kommunalförbundet.  
 

Resultat 

Kommunstyrelsen beslutade 28 februari 2018 §41 om riktlinjer för investeringar. 
Målet uppfyllt. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Ekonomiavdelningens information gentemot invånare och företag ska utvecklas. 

Bakgrund/anledning till målet 

Varje år rapporterar kommunen in statistiska uppgifter till Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK). 

Denna föredras inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Målsättningen är att dokumentet 

med rådata som delas ut i dagsläget ska kompletteras med en version som är lättare att förstå för 

gemene man och som därför kan publiceras på t.ex. hemsidan. 

Målvärde 

Ta fram en populärversion av KKiK-statistiken. 

Resultat 

Ett dokument är sammanställt. Dock har det ej publicerats på kommunens hemsida ännu. Målet ej 

uppnått. 

Analys 

Det har uppdagats under arbetets gång att flertalet verksamhetsmått inte rapporteras in till 

statistikdatabaserna. Under de senaste två åren har utredaren samordnat processerna för 

inrapportering till KKiK. Det har dessvärre uppdagats att det i många verksamheter saknas tillräckliga 

kunskaper i verksamhetssystemen för att kvalitetssäkra uppgifterna som avrapporteras. 

Åtgärder 

Dokumentet med en mängd nyckeltal ska presenteras på kommunstyrelsen under våren 2019 och 

efter detta kan det också publiceras på kommunens hemsida. Kommunen behöver över lag höja 

kunskaperna om hur verksamhetssystemen kan effektivisera processerna och vara en hjälp i det 

dagliga arbetet. Under våren 2019 ska flera personal gå utbildning i VIVA IFO. Den nya centrala 

administrationsenheten har till uppgift att råda bot på flera brister vad gäller systemförvaltningen. 

Bl.a. dokumentation eftersom det uppstår kunskapsgap vid personalbyten. 
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Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Ekonomiavdelningens ska bidra med tydliga rutiner i den politiska processen. 

Bakgrund/anledning till målet 

Denna aktivitet hänför sig till ett budgetuppdrag i 2018 års budget som Ekonomichefen har 

fått. Det handlar om att politikerna vill säkerställa att tjänstemännen handlar varor och tjänster 

från upphandlade avtal, att tjänstemännen delger politikerna vilka beslut de har fattat på 

delegation o.s.v. Uppdraget är inte specificerat i detalj men det går att förstå andemeningen i 

det remissvar som majoritetens politiker skickade till budgetberedningen hösten 2017. 

 

Målvärde 

Skapa en rutin för hur politikerna kan säkerställa att tjänstemännen följer politiska beslut samt inte 

överskrider sina befogenheter och rapporterar vad de har beslutat på delegation. 

Resultat 

Arbetet är bara i sin linda. 

Analys 

Kommunen arbetar för närvarande på flera håll med att tydliggöra ansvar och roller samt 

organisationen. Det är viktigt att politikerna med det här uppdraget inte har för avsikt att ta ifrån 

cheferna deras uppgifter. Om det t.ex. är så att en chef har överskridit sina befogenheter, som verkar 

vara den huvudsakliga avsikten att komma till rätta med enligt det politiska uppdraget, så ska detta 

hanteras på tjänstemannanivå. I övrigt är det ändå en bra målsättning att den politiska nivån 

förvissar sig om att cheferna förstår sina uppdrag och gör det som åläggs dem. Det har t.ex. riktats 

kritik mot den politiska nivån i Skolinspektionens rapport om att den inte förvissar sig om särskilda 

saker via avrapportering. 

Åtgärder 

Det har förts diskussioner för att tydliggöra avsikten med uppdraget och uppdragets syfte börjar så 

sakteliga utkristallisera sig. Så småningom kommer att tas fram någon form av rutin där 

kommunchefen avrapporterar till kommunstyrelsen att uppdragen är tydliga för alla inblandade. 
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Innovation & entreprenörskap  

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Ekonomiavdelningens ska bidra till en bättre miljö genom att använda digitala möjligheter. 

Bakgrund/anledning till målet 

Ekonomiavdelningen har sedan ett par år haft möjlighet att skicka och ta emot elektroniska 

fakturor. Detta sparar miljöresurser och även portokostnader. Fr.o.m. april 2019 kräver även 

lagstiftaren att upphandlande myndigheter måste kunna ta emot elektroniska fakturor och 

måste även ställa som krav i upphandlingarna att elektronisk fakturering ska tillämpas. 

 

Målvärde 

5% av kommunens leverantörer ska skicka elektroniska fakturor till kommunen. 

Resultat 

Den 11/12-2018 skickade 14,5% av leverantörerna elektroniska fakturor. Målet är uppnått med råge. 

Analys 

Det har skett en tydlig förbättring under året och det troliga är att trenden fortsätter. Vad som också 

är intressant att veta är hur stor andelen s.k. e-fakturor är totalt sett. Andelen var 48,2% den 11/12-

2018. Det innebär stor potential att effektivisera fakturaflödena framöver. T.ex. kan det vid en viss 

brytpunkt vara intressant att utvärdera om vi behöver anlita en extern skanningscentral eller om vi 

ska skanna in de få fakturor som kommer själva. Det skulle kunna spara pengar och samtidigt 

eventuellt skapa ett arbetstillfälle åt någon som står långt ifrån arbetsmarknaden.  
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Kommunchef 

111 

Kommunchefen är ansvarig för en rad verksamheter som spänner över ett stort och skiftande 

område. Stabsfunktioner, delar av administrationen, SBB (fd BMB), kollektivtrafik, bostadsanpassning 

och folkhälsa är de mest omfattande verksamheterna. Ansvarsområdet har 11,0 årsarbetare. 

Händelser under året 
Efter flera hektiska år mellan 2014 och 2017 då det förhållandevis enorma flyktingmottagandet satte 

kommunen på prov, börjar verkligheten stabilisera sig och det pågår ett intensivt arbete just nu med 

att återupprätta strukturerna för att tydliggöra uppdraget gentemot invånarna, politiken och i 

verksamhetsleden. Det finns ett uppdrag från Kommunstyrelsen att tydliggöra roller och ansvar i 

organisationen och åtgärder har redan presenterats under 2016, 2017 och 2018. Den nya 

kommunallagen krävde en kommunchefsinstruktion och dessutom har det beslutats om inrättandet 

av en biträdande kommunchef, som främst ska bistå kommunchefen med samverkan externt. En 

chefspolicy är även antagen. Arbetet med att utforma befattningsbeskrivningar pågår likaledes. 

Under året anlitandes en extern utredare med anledning av Skolinspektionens kritik mot den 

kommunala grundskoleverksamheten. I utredningen, som presenterades för kommunstyrelsen i 

januari 2019, finns många bra förslag för kommunen att beakta, både organisatoriskt och ur ett 

verksamhetsperspektiv.  

Det har även kommit nya direktiv från lagstiftaren om att varje kommun ska ha en ”Skolchef”. 

Kommunen beslutande därför att den tidigare Bildningscheftjänsten skulle benämnas Skolchef i 

samband med en nyrekrytering på posten. Med anledning av utredningen kommer även 

rektorsuppdraget och alla andra särskilda uppdrag i grundskolan så småningom tydliggöras mer än 

tidigare.  

Vikten av tydliga roller blev mycket tydlig i flyktingvågens spår. Kommunchefen har haft som uppdrag 

att anpassa verksamheten för flyktingmottagandet till behov och erhållna resurser. När resurserna 

nu mattas av sker en omställning inom många verksamheter. Bergsgårdens HVB är nedlagt och 

stödboendet har en mycket begränsad verksamhet i inledningen av 2019. För övrigt är även 

integrationsenheten avvecklad som bestod av integrationskoordinator och integrationssekreterare. 

Samtidigt som flyktingmottagandet var som störst var kommunens deltidsbrandkår i ett besvärligt 

läge. Likväl som i övriga delar av landet ansåg deltidsbrandmännen ha för låg ersättning och ansåg sig 

ej få det nödvändiga stöd som de kunde begära av deras arbetsgivare vilket var Ludvika kommun. De 

flesta brandmännen sade upp sig och kommunen hade intensiva förhandlingar med Ludvika kommun 

via den gemensamma nämnden Västerbergslagens räddningstjänst och med fackliga företrädare för 

brandmännen. Dessa förhandlingar utmynnade så småningom i att Ljusnarsbergs kommun beslutade 

lämna nämnden och 2018 är första året som Ljusnarsberg är medlem i kommunalförbundet Nerikes 

Brandkår. ”Skilsmässan” från Ludvika kommun och den gemensamma nämnden genomfördes utan 

meningsskiljaktigheter mellan parterna under 2017.  Bemanningen på deltidskåren i Kopparberg är 

just nu komplett. Vagnparken är under förnyande.  

Sommaren 2018 var det en omfattande skogsbrand i Hörken. Nerikes brandkår fick statliga bidrag i 

kompensation för den ansträngda sommaren. (Förbundets resultat 2018 regleras över den egna 

balansräkningen och påverkar inte kommunens resultat mer än det beslutade medlemsbidraget.) 
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I anslutning till kommunchefens uppdrag att anpassa bemanningen inom flyktingmottagandet till allt 

mindre resurser har denne också haft ett uppdrag att anpassa administrationen i kommunen och se 

om det kan göras effektiviseringar och besparingar. Det beslutades om en minskning av 

administrationen med motsvarande 2,25 årsarbetare och i övrigt gavs ett följeuppdrag åt 

ekonomichefen att förändra arbetssätt, säkerställa back-up funktioner på vitala delar och utnyttja 

digitaliseringens möjligheter inom den kvarvarande administrationen. Detta är i linje med det som 

Sveriges kommuner och landsting förespråkar som åtgärd för att klara av ett allt större demografiskt 

tryck på offentlig sektor inom den närmaste framtiden.  

För att kunna genomföra och uppnå syftet med anpassningen centraliserades administrationen vid 

årsskiftet 2018/19. 

Efter en långdragen juridisk process angående vem som var skyldig att städa undan en sophög i 

Högfors förlorade kommunen processen och nödgades städa undan sophögen till en kostnad på ca 

120 tkr för tippavgift och arbetsinsatser.  Kommunen hade själv inte medverkat till sophögen och den 

låg dessutom inte på kommunens mark. Nu är den dock bortforslad och åtgärder har vidtagits för att 

den inte ska uppstå igen. Vilka konsekvenserna kommer bli för kommunsektorn utifrån det rättsliga 

utfallet återstår att se.  

Migrationsverket har sagt upp alla lägenheter från och med årsskiftet i allmännyttan men behåller en 

lokal i centrala Kopparberg på Konstmästaregatan. Av dessa är hälften fuktskadade i badrum och i en 

del hallar. Kommunen är tvingade att åtgärda bristerna utifrån föreläggande från 

Samhällsbyggnadsnämnden (fd BMB). Detta kommer att göras under förutsättning att 

Migrationsverket står för dessa kostnader. En konsult har gjort besiktningar i lägenheterna för att 

visa på skadorna. 

Även i andra lägenheter har det uppstått stora fuktskador under året och som inte har något med 

Migrationsverket eller asylsökande att göra. Arbetena har upphandlats och de är av skiftande 

omfattning. Den största på Kyrkvägen uppgår till 950 tkr. Merparten av kostnaderna kommer uppstå 

2019 vilket kommer tynga Allmännyttans resultat. 

En ny detaljplan för området vid Garhytteskolan är antagen och vann laga kraft 20180615. Syftet är 

att kunna omvandla skolan till seniorbostäder. Bidrag för marksanering ska sökas hos 

Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har godkänt ansvarsutredningen för Kaveltorps koppar- och 

blyverk, som huserade i området för drygt 100 år sedan, där bostäderna ska byggas. Även området 

bakom Kyrkbacksskolan på ytan där tillfälliga paviljonger är uppställda kommer kräva någon form av 

sanering men detaljer och omfattning återstår att utreda i samarbete med SBB. Under året har även 

förskolan Garhyttans utemiljö sanerats till en kostnad av drygt 500 tkr. Några bidrag har kommunen 

ej erhållit för detta. 

En fördjupad översiktsplan, sk LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) är under 

utarbetande för kommande politiskt beslut. 

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny lagstiftning som krävt en hel del förberedelser 

för verksamheterna. Dataskyddsombud och personuppgiftsombud är utsedda av kommunstyrelsen. 

Annan lagstiftning som började gälla förra året är ny kommunallag och ny förvaltningslag m.fl.  

Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023 

godkändes av kommunfullmäktige i februari. Överenskommelsen ersätter tidigare folkhälsoavtal. 

Ljusnarshallen har totalrenoverats och matsalen både renoverats och byggts ut. Investeringen har 

finansierats med egna medel. Både idrottshall och matsal är i fullt bruk. 
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Förskolan Skogsgläntan invigdes vintern 2018.  

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Ansvarsområdet har ett överskott med 5 056 tkr.  

Vht 01110 Kommunledning/Stab ger överskott med 1 578 tkr vilket beror på att budgeten för 

konsulter ej kommer förbrukas fullt ut samt att vakanser och föräldraledighet bidrar till lägre 

kostnader.  

Vht 01250 Löneavdelning ger ett överskott med 744 tkr. Intäkterna härrör från Arbetsförmedlingen 

och avser en extratjänst och det handledararvode som erhålls. En förändring av befattning under 

året innebär att HR-chef flyttats till stab. 

Vht 08150 Leasingbilar uppvisar ett stort underskott. Orsak är avsevärt lägre interna intäkter än 

budget. Eftersom det är interna transaktioner det handlar om så redovisas motsvarande överskott på 

kostnadssidan. Den stora lejonparten av överskottet hittas på Hemtjänsten/Treskillingen med 628 tkr 

som inte har några interna kostnader alls. De betalar för sina leasingbilar direkt och inte ”hyr” av 

kommunchefens bilpool.  

Vht 09310 Av Kommunstyrelsens disponibla medel har förbrukats 300 tkr av totalt 3 000 tkr. 

Kostnaderna avser bidrag till The Non Existent Center (Ställbergs gruva). 200 tkr är innevarande års 

bidrag. Resterande 100 tkr avser 2017 års bidrag. Det uppdagades att bidraget för 2017 aldrig hade 

utbetalats vilket alltså nu är ordnat.  

Den centrala lönepotten, vht 09320, har ett överskott med 844 tkr. Under budgetprocessen inför 

2018 förväntades lönenivåerna öka i snabbare takt men så har inte skett. Det har i sin tur att göra 

med den låga inflationen samt att antalet anställda minskat. 

Vht 31572, övriga kulturfastigheter, har ett underskott med 279 tkr som avser nedskrivning av värdet 

på kulturbyggnader som vi inte kunnat härleda under genomgången av anläggningsregistret i 

samband med införandet av komponentavskrivning.  

Vht 44071, skolfastigheter, avser nedskrivning av värden i anläggningsregistret efter utrangering i 

samband med ombyggnation av köket på Kyrkbacksskolan.  

Vht 51191 Bostadsanpassningsbidrag går med 265 tkr i underskott. Ett stort ärende och några 

ytterligare relativt kostsamma ärenden är orsak.  

Vht 60112, admin. ensamkommande barn, redovisar ett överskott med 378 tkr med anledning av att 

enhetschefen på Bergsgården successivt har avvecklat verksamheten och tagit anställning som 

socialsekreterare på IFO istället och endast jobbat deltid som enhetschef. 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differans 
mot budget 

Intäkter -3 862 -3 381 -3 858 478 

Kostnader 24 468 20 640 26 174 -5 534 

Netto 20 607 17 259 22 315 -5 056 
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Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

01110 Kommunledn / stab -2 5 403 0 6 978 1 578 

01170 Kommunkontor 0 548 0 548 0 

01212 Arkiv 0 0 0 5 5 

01213 Lotteriverksamhet -2 2 0 0 -1 

01250 Löneavdelning -463 2 144 0 2 424 744 

01260 Fastighetsavdelning 0 156 0 184 28 

03191 Diverse projekt 0 28 0 42 15 

03732 Företagshälsovård 0 306 0 316 10 

03741 Facklig verksamhet 0 330 0 453 123 

03791 Hedersgåvor 0 5 0 53 48 

08150 Leasingbilar -217 252 -1 186 719 -503 

08601 Enhetschef, kost 0 699 0 725 26 

09310 KS disp oförutsett 0 303 0 3 000 2 697 

09320 KS disp löner 0 0 0 844 844 

10310 Myndighetsnämnd 0 81 0 88 7 

10350 Västerbergslagen 0 0 0 36 36 

13010 (Över-)Förmyndarverksamh 0 41 0 41 0 

13012 
Överförmynd.vht 
ensamkomm -39 41 -39 41 0 

13020 Bidr region o centr organ 0 16 0 21 6 

13021 Sv kommuner o landsting 0 131 0 131 0 

13040 Sam.tr.adm KF, KS Utskott 0 1 0 9 8 

21510 Byggnadskontor BMB 0 902 0 917 15 

21520 Planverksamhet 0 313 0 58 -255 

21711 Allmän markreserv -73 78 -30 77 42 

21731 Markutveckling 0 47 0 601 555 

21752 Reg o san.fast, obebyggd 0 116 0 0 -116 

22151 Näringsliv och EU 0 599 0 738 140 

22171 Partn.skap Bergsl.diagon. 0 15 0 0 -15 

22172 Partnerskap Bergslagsbana 0 30 0 0 -30 

22176 Bergslagsporten 0 0 0 20 20 

23010 Turism 0 170 0 0 -170 

23020 Kopparbergs marknad -280 62 -322 78 -26 

23320 FLAGGNING 0 18 0 13 -5 

24914 Stöd till enskild väghåll -159 658 -150 550 -99 

25020 Park och offentlig plats -3 0 0 0 3 

25040 Övriga fastigheter -4 248 0 179 -65 
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Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

26110 Miljö-, hälsoskyddskontor 0 1 096 0 1 110 14 

26320 Folkhälsoarbete 0 186 0 172 -15 

26351 NATUR- o MILJÖVÅRD 0 14 0 65 51 

27010 Brand-, räddningstjänst 0 5 0 0 -5 

27510 Krisberedskap 0 330 0 329 -1 

31512 Fören.bidrag saml.lokaler 0 384 0 330 -54 

31516 Opera på Skäret 0 527 0 525 -2 

31572 Övriga kulturfastigheter 0 329 0 50 -279 

32010 Biblioteksverksamhet 0 0 0 57 57 

32030 Fast.kostn bibliotek 0 108 0 0 -108 

34010 Idrotts- o fritidsanläggn 0 4 0 0 -4 

34020 Inomhusbad 0 178 0 420 243 

34030 Badplatser 0 0 0 0 0 

34050 Bowlinghall 0 354 -50 373 -31 

35110 Verksamhetsbidrag fritiid 0 124 0 103 -21 

44071 Skolfastigheter 0 1 168 0 601 -567 

51191 Bostadsanpassn.bidrag 0 1 055 0 790 -265 

51222 Koppargården -543 0 -554 0 -12 

51223 Solgården -197 0 -185 0 12 

51224 Treskillingen -740 0 -730 0 10 

51313 LSS Gruppb Ängen -10 0 0 0 10 

54011 IFO Gem administration 0 28 0 0 -28 

60112 Adm. ensamk. flyktingbarn -637 292 -590 624 378 

61010 Arbetsledning 0 4 0 0 -4 

81510 Exploateringsfastigheter -7 8 -23 23 0 

81520 Allmännyttan 0 497 0 553 57 

83210 Persontrafik -7 208 0 159 -43 

86530 Underhåll va-ledningar 0 0 0 0 0 

86710 Avloppsverk 0 -1 0 0 1 

87020 Deponering 0 -1 0 0 1 

Totaler   -3 381 20 640 -3 858 26 174 5 056 
 

Framtid och förväntad utveckling 
Arbetet med att förtydliga rollerna i tjänstemannaorganisationen kommer att fortgå under 2019 och 

det arbetas just nu fram en struktur för informationsflödet, beredning av ärenden till de politiska 

organen, befattningsbeskrivningar samt en hel del interna riktlinjer. Delegationsordningen behöver 

justeras. Syftet är att detta ska innebära att kommunen klarar av kommande förändringar av 

demografisk karaktär och andra större omställningar både ekonomiskt, personellt och med god 

kvalitet i verksamheterna.  
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Migrationsverket har sagt upp samtliga lägenhetskontrakt med allmännyttan. Det kommer att 

innebära ett stort hyresbortfall som kommunen måste beakta inför budgetarbetet. Som tidigare 

nämnts har beståndet drabbats av flera vattenskador. Av vattenskadorna som ska åtgärdas är 

kostnaderna enligt genomförd upphandling mellan 127 - 950 tkr per lägenhet och det avser för 

närvarande sex lägenheter (då är inte vattenskadorna i Migrationsverkets lägenheter medräknade). 

Ytterligare två vattenskador har tillkommit sedan upphandlingen. Hur kommunen ska kunna 

förebygga liknande kostsamma akutåtgärder i framtiden, som tär på likviditeten och försämrar 

förutsättningarna för övrigt underhåll är en stor utmaning. Det finns ett uppdrag från 

kommunfullmäktige i 2019 års budget att utvärdera möjligheterna för allmännyttan att klara av sin 

ekonomi långsiktigt.   

Ansökan om bidrag för marksanering vid fd Garhytteskolan kommer lämnas in till Naturvårdsverket. 

Detta som en förutsättning för att eventuellt kunna bygga om Garhytteskolan till seniorbostäder. 

I början av 2019 har kommunen ombetts inkomma med synpunkter på förslaget till reviderat 

kostnadsutjämningssystem som har utretts av Statskontoret.  

Arbetet med att utveckla kommunen ytterligare som attraktiv arbetsgivare för att kunna attrahera 

och behålla personal till vår organisation och kommer att fortsätta under 2019 bl a genom att 

utarbeta strategiska dokument för olika yrkesgrupper.  

Kommunen har behov av att utöka kunskapsbanken inom IT eftersom utvecklingstakten för tekniska 

system och digitalisering av arbetsmoment kommer att öka. Pressen på kommunsektorn att arbeta 

effektivare är stor. Antalet äldre ökar samtidigt som invandringen de senaste åren har medfört större 

barnafödande i kommunen. Detta samtidigt som personer i arbetsför ålder minskar och matchningen 

på arbetsmarknaden mellan utbud och efterfrågan haltar. Ljusnarsberg har under lång tid och 

speciellt de senaste åren genomfört snabba omställningar och det ser ut som den verkligheten 

kommer bestå och kräva kontinuerliga förändringsprocesser.  
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111 Kommunchef 

Box: Öppen kommun  Ansvar 111 

Målrubrik 

Kommuninvånarna skall ges möjlighet till insyn i den kommunala beslutsprocessen 

Bakgrund/anledning till målet 

Människor med olika funktionsnedsättningar ska ges bättre möjligheter att ta del av den kommunala 

beslutsprocessen. För personer med hörselnedsättning kan det vara svårt att höra vad som sägs vid 

stora sammankomster, exempelvis vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden i 

Tingshuset. 

Målvärde 

Det ska installeras hörselslingor i Tingshuset och stora sammanträdesrummet i kommunhuset. 

Resultat 

Målet ej uppnått. 

Analys 

Medel finns avsatt för ändamålet. Förslag på utrustning finns framtaget men ännu ej inköpt och 

installerat. Skälet är att i Tingshuset behöver kommunen få godkänt av länsantikvarien för att sätta 

upp hörselslingor.  

Åtgärder 

Kontakt tagen med länsantikvarien men något besked har ännu ej givits. 

Box: Kunskap & kompetens Ansvar 111 

Målrubrik 

Kommunchefen ska långsiktigt verka för säkerställandet av kompentensen i hela organisationen för att 

möta kraven på kommunala verksamheter på ett övergripande plan.  

Bakgrund/anledning till målet 

Är roller och ansvar inte tydliga får det konsekvenser, bland annat genom att de politiska målen och 

besluten inte förankras hos personalen ute i verksamheterna. Kommunstyrelsen gav 

tjänstemannaledningen i uppdrag att tydliggöra roller och ansvar i början av år 2016. 

Målvärde 

 

Tydliggöra roller och ansvar inom tjänstemannaorganisationen. 

Genomgång av chefsuppdraget på chefsforum en gång/år. Genomgång av chefsuppdrag med nya 

chefer. 

Ett antal personer skall genomgå chefsutbildning. 
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Styr- och ledningsprocessen ska förankras hos alla chefer genom utbildning på chefsforum och 

materialet ska finnas tillgängliga i personalhandboken på kommunens interna nätverk. Materialet 

ska vara en del av introduktionen för nyanställda chefer. 

Resultat 

Målet ej uppnått.  

Analys 

Samtliga delar utom den att chefsutbildning genomförts är uppnådda. En planering för vilka chefer 

som ska gå chefsutbildning pågår. Trolig uppstart efter årsskiftet.  

Åtgärder 

Chefsutbildningen kommer återupptas 2019. Genomgång av både styrmodell och chefsuppdrag 

kommer ske på chefsforum ånyo under hösten 2019.  

Box: Möten & upplevelser  Ansvar 111 

Målrubrik 

Allmänheten skall uppleva att den får god service vid kontakt med kommunen. 

 

 

 

Bakgrund/anledning till målet 

 

 

Region Örebro län har en policy om att öka möjligheterna till sammanträden där fysiskt 

mötesdeltagande inte krävs. Det sparar på ekonomi och miljö att minska antalet resor och 

medför ett effektivare utnyttjande av arbetstid. Dessutom ges det fler tillfällen för tjänstemän 

och förtroendevalda att representera kommunen eftersom de inte behöver vara frånvarande 

från kontoret en hel dag. Den effektivaste tekniken för att möjliggöra digitala möten ska 

införskaffas och installeras i kommunens lokaler.  

Målvärde 

Det ska införas digitala mötesplatser. Införskaffa och sätta upp tekniken som 

möjliggör digitala möten 

Resultat 

Målet ej uppnått. 

Analys 

Medel finns avsatt för ändamålet. Förslag på utrustning finns framtaget men ännu ej 

inköpt och installerat. 

Åtgärder 

Det ska prioriteras under 2019. 
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Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 111 

Målrubrik 

Kommunchefen ska verka för ökad användning av miljövänliga arbetsmetoder och redskap 

Bakgrund/anledning till målet 

Förtroendevalda har numera tillgång till läsplattor för sammanträdeshandlingar. Genom att utrusta 

även ledningsgruppen med läsplattor minskar behovet av handlingar i pappersformat och 

arbetsbördan för kansliet minskar liksom kostnaderna för papper och kopiering. 

Målvärde 

Minska pappersanvändningen. Utrusta 

ledningsgruppen med läsplattor 

. 

Samtliga i ledningsgruppen ska senast vid halvårsskiftet 2018 ha var sin läsplatta. 

Resultat 

Målet ej uppnått. 

Analys 

Målet nås inte då ärendehanteringssystemet ännu ej är fullt ut i bruk. Leverantören 

av systemet har blivit uppköpt av en marknadsledande aktör och som enligt uppgift 

ska lansera en helt ny version inom kort. Mot den bakgrunden samt det ekonomiska 

läget gör att målet ej kommer kunna nås 2018. 

Åtgärder 

Avvaktar till 2019. 
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Näringslivsutvecklare  

120 

Mikael Haapala 

Faktaruta 
Näringslivsfrågor inkl turism, IT och kommunikation, Bredband, Infrastruktur. 4 årsarbetare. 

Händelser under året 
Näringsliv 

Under året har det genomförts 5 sammankomster riktade för Näringslivet. Tre företagsfrukostar och 

två kvällsaktiviteter inklusive årets entreprenörtillställning. Syftet med träffarna är att skapa 

mötesplatser samtidigt som det ges möjlighet till informationsspridning och kunskapsöverföring. Det 

har varit relativt god uppslutning på träffarna men antalet deltagare har minskat något från tidigare 

år. 

Kommunen har fortsatt med kontinuerliga företagsbesök under hela året. Besöken har varit 

uppskattade och syftet med besöken är att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och 

förutsättningar men även redogöra för kommunala insatser och ståndpunkter. Företagsbesöken ger 

möjlighet att lyssna in synpunkter och idéer. Vi får information om företaget, dess framtidsplaner och 

förväntningar företagare har på kommunen. 

Näringslivsrådet har haft kontinuerligt med möten. Nya aktiviteter för 2018 infördes i 

näringslivsrådets aktivitetsplan för att främja näringslivsutveckling i kommunen. 

En aktivitet som länge varit med på näringslivsrådets agenda är att få till fibererbjudande i 

industriområdena. Under 2018 tog Telia beslut om att erbjuda fiber till verksamhetslokaler i 

Industriområdena vid, Kolartorp/Kaveltorp/Sandbacken och förväntas bli helt färdigställt under 2019 

för de som beställt fiberanslutningar. 

För att hitta kanaler för gemensam informationsspridning till företag beslutades det i näringslivsrådet 

att ge ut ”Näringslivsnytt”, premiärnumret gavs ut den 7 september. Målsättningen är att ge ut fyra 

nummer per år. 

För att uppmärksamma nya företag som startas i kommunen skickas numera ett gemensamt 

välkomstbrev till nyregistrerade företag från kommunen och företagarföreningarna. Under året slöts 

ett avtal med DRS reklam om att skicka välkomsthälsningar till nyinflyttade i kommunen. Första 

välkomstbreven gick sedan ut under hösten. 

 

Besöksnäringsfrågor diskuteras och utvecklas via de fyra norrkommunernas gemensamma samarbete 

Destination Bergslagen. Vi har också haft löpande kontakter med Discover Kopparberg och deltagit i 

möten och workshops. 

Nyföretagande stöttas genom samarbete med Nyföretagarcentrum, där det ges möjlighet till gratis 

rådgivning. 
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I regionen samverkar vi i näringslivsfrågor och näringslivsutveckling genom BRO (Business Region 

Orebro). 

 

IT, Kommunikation och bredband 

Under första halvåret har vi fortsatt användandet av Facebook som en kanal att sprida information 

och nyheter som ett komplement till kommunens hemsida. Under 2018 nåddes milstolpen tusen 

följare! 

Vi har arbetat med att ta fram en ny skolwebb för att förenkla navigeringen. Sidan blev klar och 

publicerades i början av augusti 2018. 

Både Telia och IP Only har haft erbjudande ute på landsbygden för att teckna sig för fiber. Under 

vårvintern blev det klart med att Telia får ta del av stödpengar från Jordbruksverket/Länsstyrelsen. 

Uppföljning med Telia visar att det är för få intresseanmälningar för att Telia ska gå vidare och ta 

byggbeslut. Kommunen har fortsatt dialog om möjligheten att kunna kombinera olika tekniker för att 

kunna bygga även på landsbygden. 

 

Infrastruktur 

I början av året blev det klart med att gång -ch cykelvägen kan förlängas fram till Kopparbergs 

bryggeri med finansiering av Region Örebro län. Detta ökar tryggheten och säkerheten för gång och 

cykeltrafikanter. Under hösten 2018 blev arbetet klart. 

Kommunen har också varit med och bidragit till att bygga en omlastningsterminal i Storå för att 

underlätta hantering av gods på järnväg. 

Kommunen har deltagit i ÅVS arbete (åtgärdsvalsstudie) för RV 50 gällande sträckan södra infarten 

Lindesberg till Dalagränsen samt Omlastningsterminalen i Storå. Arbetet fortgår stora delar av 2019. 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Under 2018 har ansvar 120 ett underskott på -265 tkr. Underskottet kan förklaras med allt högre 

licensavgifter. IT verksamhetens underskott hamnar på -502 tkr. För att hålla nere underskottet 

användes inte hela budgetramen för övriga verksamheter inom ansvar 120. 

 

 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differens mot 
budget 

Intäkter -856 -540 -406 -134 

Kostnader 7 271 6 789 6 390 399 

Netto 6 414 6 249 5 984 265 
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Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudge
t 

intäkter 
Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

03111 Kommunal info- allmän 0 72 0 80 8 

08131 IT-verksamhet -541 5 583 -406 4 946 -503 

22151 Näringsliv och EU 0 95 0 210 115 

22171 Partn.skap Bergsl.diagon. 0 0 0 30 30 

22173 L&SEK    (Lokal o soc ek) 0 0 0 15 15 

22175 
BERGSLAGET  
Intressefören 0 15 0 15 0 

22181 Vision 2020-Attrakt bo 1 105 0 175 70 

22252 Ung företagsverksamhet 0 0 0 20 20 

22253 Nyföretagarcentrum 0 25 0 25 0 

22350 Marknadsföring 0 27 0 93 66 

23010 Turism 0 867 0 781 -86 

Totaler   -540 6 789 -406 6 390 -265 

 

Investeringsuppföljning 

IT, Proj 1012, 1014 utnyttjat 71% av årsbudgeten. Proj 1039 ny skrivarlösning ej påbörjad. Förslag på 

ny skrivarlösning kan presenteras under 2019 

Utsmyckning, första inköpet på 3 tkr. Ambitionen är att verkställa utsmyckningsförslaget under 2019 

 

Projekt 
 

Redovisning 
 

jan - dec 2018   

Årsbudget 
 

Återstår av 
årsbudget 

1012 Servrar, PC, etc 90 150 60 

1014 Switchar, nätverksutrustn 123 150 27 

1039 Ny skrivarlösning 0 50 50 

1512 Utsmyckning 3 250 247 

Totaler  216 600 384 
 

Framtid och förväntad utveckling 
Näringslivsutveckling. 

Även under 2018 sjönk resultatet i Svenskt Näringslivs årliga ranking. På näringslivsrådet förs 

diskussion för hur vi åter ska kunna vända trenden. En av aktiviteterna som ska prioriteras är 

samarbetet skola-Näringsliv men även att bli bättre på att påvisa vad som görs under året. 
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IT och kommunikation 

Fortsatt digitalisering lär känneteckna framtiden i alla delar av kommunens verksamheter. För att 

kunna möta upp teknikutveckling behöver vi med all sannolikhet samverka och samarbeta mer med 

fler kommuner.  

Under 2019 kan vi presentera och eventuellt genomföra en ny slags skrivarlösning. Det kan innebära 

att kostnader för toner och papper minskar väsentligt. 

 

 

Öppen kommun 

Målrubrik 

Etablera den Digitala anslagstavlan 

Bakgrund/anledning till målet 

Sedan 1/1 2018 blev det ett krav att införa en digital anslagstavla 

Målvärde 

Etablera och göra den Digitala anslagstavlan känd för kommunmedborgarna 

Resultat 

Den digitala anslagstavlan var färdig och i drift till 1 januari. Intresset för att titta på den digitala 

anslagstavlan är inte stort, vi har 301sidvisningar sedan april månad fram till årsskiftet varav 268 är 

unika. 

Analys 

Svårt att uppskatta hur stort intresset eller behovet är att följa den digitala anslagstavlan då vi inte 

har något direkt jämförelsematerial. 

Kommunen kommunicerar ut information till kommunmedborgare och intressenter både via 

hemsidan och facebook. Under året nådde vi 1000 följare och vi har postat 236 inlägg på facebook. 

Via dessa kanaler märker vi av ett ökat intresse av vår informationsspridning  

Åtgärder 

För att ytterligare göra den digitala anslagstavlan känd kommer vi fortsätta under 2019 att undersöka 

fler sätt att synliggöra den digitala anslagstavlan 
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Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Besöksmål 

Bakgrund/anledning till målet 

Ta fram fler besöksmål som kan skyltas upp. 

Målvärde 

Under 2018 ta fram 3 platser/besöksmål som skyltas upp samt ta fram en lokal utflyktskarta för 

besöksmål inom Ljusnarsbergs kommun 

Resultat 

Under året har vi tagit fram material och information om utsiktstornen i Älvhöjden och 

Klockarbacken. 

Analys 

Ambitionen var att under året hinna med att både ta fram material och skylta upp innan sommaren 

för fler besöksmål samt att göra en utflyktskarta. Vi behöver fundera lite mer kring olika besöksmål 

och formerna för utflyktskarta och sedan ta ställning för hur vi går vidare med arbetet. 

Åtgärder 

Under 2019 kan vi skylta upp vid utsiktstornen i Älvhöjden och Klockarbacken. 

 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Ärendehantering 

Bakgrund/anledning till målet 

Implementera ärendehanteringssystemet Public 360 för handläggare i den kommunala 

organisationen. Effektivisera och underlätta ärendehantering i flera led 

Målvärde 

Implementera Public 360 för handläggare inom kommunens organisation så att det kan användas av 

fler i ärendehantering. 

Resultat 

Har ej implementerats. 

Analys 

Dialog har förts med Tietoenator kring fortsatt implementering. Tietoenator har förespråkat 

molntjänster för implementering och fortsatt utveckling av programmet Public360. 

Säkerhetsaspekter med molntjänster och ärendehandläggning samt kostnadsbild behöver klarläggas 

innan arbetet går vidare. 
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Åtgärder 

För att hitta alternativ till att effektivisera dokument och ärendehantering tittar vi på andra lösningar 

inom office365. 

 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Etableringsmöjligheter 

Bakgrund/anledning till målet 

Behov av att skapa en paketlösning för att underlätta etableringsmöjligheter i Ljusnarsbergs kommun 

Målvärde 

Paketlösning med olika delar ska finnas klar att presenteras vid etableringsförfrågningar 

Resultat 

Under året har frågan diskuterats i Näringslivsrådet kring hur vi kan få fram en paketlösning men 

ännu finns inte ett färdigt koncept. 

Analys 

Frågan kring paketlösning är en aktivitet i Näringslivsrådets handlingsplan. Diskussionen har förts hur 

vi kan paketera, mark och lokalfrågor, finansiering samt företagsstöd tillsammans med olika 

intressenter. 

Åtgärder 

Arbetet fortsätter som en aktivitet i Näringslivsrådet handlingsplan under 2019. 
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Kanslichef 
 

122 

Kansliavdelning   Kommunfullmäktige 

Reception/Post   Kommunstyrelsen 

                      Teleservice    Valnämnd 

Arkiv    Allmänna utskottet 

God man, Förvaltare, Förmyndare  Bildnings- och sociala utskottet 

                    Allmänna val    Partistöd 

                    Sammanträdesadministration                           Revision 

                   Krisberedskap 

 

Reception/Växel/Teleservice, 1,0 årsarbetare 
Arkiv, samverkansavtal med Lindesbergs och Hällefors kommuner samt Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen. 
Sammanträdesadministration, 1,0 årsarbetare 

Kommunfullmäktige, 21 ledamöter och 18 ersättare från och med den 15 oktober 2018. 
Kommunstyrelse, 9 ledamöter och 9 ersättare 

Allmänna utskottet, 5 ledamöter och 5 ersättare, huvudsaklig uppgift beredande organ till 
kommunstyrelsen 

Bildnings- och sociala utskottet, 5 ledamöter och 5 ersättare, huvudsakliga uppgifter beredande 
organ till kommunstyrelsen och beslutande i personärenden inom socialtjänstens område. 

Valnämnd, 5 ledamöter och 5 ersättare, beslutar om det praktiska genomförandet av de allmänna 
valen. 

Partistöd, 7 politiska partier 
Revision, 6 valda revisorer samt inköp av tjänster från revisionsföretag 

Gode män, förmyndare och förvaltare 
Allmänna val, 1 valsamordnare med back-upperson. 

Krisberedskap, 1 beredskapssamordnare tillika kriskommunikatör och säkerhetsansvarig med 

backupperson. 

  

Händelser under året 
Kansliavdelning 

Implementeringen av diarie- och ärendehanteringssystemet Public 360 vad gäller digitala utskick till 

politiska sammanträden har försenats på grund av oklarheter rörande teknisk utformning. 

 

Reviderad Kommunallag trädde i kraft den 1 januari 2018. 

 

Reviderad Förvaltningslag infördes den 1 juli 2018. 

 

Arkiv 

Avtalet mellan Lindesbergs, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner samt Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen har sagts upp av Lindesbergs kommun. Den gemensamma arkivarien har avslutat sin 

anställning och svårigheter har förekommit med nyrekrytering. 
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Reception/post 

Rekrytering av personal i receptionen har genomförts. Föräldraledig personal i slutet av året vilket 

föranledde tillfälliga lösningar. Praxis med anledning av övertagandet av individ- och 

familjeomsorgens reception har utvecklats under året. 

 

Teleservice 

Avtal har ingåtts med Lindesbergs kommun innebärande att Ljusnarsbergs kommun ej längre 

bemannar telefonväxeln 

 

Kommunfullmäktige 

I samband med redovisning av uppföljning av den politiska organisationen som togs i bruk den  

15 oktober 2014 och 1 januari 2015 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2018 

 § 12, beslutades att antalet ledamöter i kommunfullmäktige från och med den 15 oktober 2018 

skulle minskas till 21. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 april 2018 § 15 om policy för 

medelsförvaltningen i kommunen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 maj 2018 § 255 att efter folkinitiativ, 

genomföra en kommunal folkomröstning den 9 september 2018 i samband med de allmänna valen. 

Folkomröstningen hade följande tre väljaralternativ: a) jag vill att nuvarande Ljusnarshall (18x36 

meter) rustas b) Jag vill att fullstor (22x43 meter) Ljusnarshall byggs c) Blank valsedel. Resultatet av 

folkomröstningen fastställdes av fullmäktige vid sammanträde den 8 november 2018 § 68 enligt 

följande: alternativ a) 26,8 procent, alternativ b) 66,3 procent, alternativ c) 6,2 procent och  

0,7 procent ogiltiga röster. Valdeltagandet uppgick till 50,2 procent. 

 

Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 14 juni 2018 § 35 investerings- och 

finansieringsplan för kommunen åren 2018-2028. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2018 § 36 redovisade arbetsgruppen för 

vitalisering av kommunfullmäktige bestående av kommunfullmäktiges ordförande och 

representanter för politiska partier representerade i kommunfullmäktige utredningen om vitalisering 

av kommunfullmäktige samt hur ett ökat intresse för allmänheten att åtaga sig förtroendeuppdrag 

skall uppnås. Kommunfullmäktige beslutade vid detta tillfälle att utredningen skulle fortsätta under 

resterande delen av 2018, kommunfullmäktiges sammanträden från och med den 1 januari 2019 

skulle börja klockan 17.00, två temadebatter skulle arrangeras under våren 2019 samt att 

arbetsgruppen skall redovisa utredningens resultat senast den 30 juni 2019. 

 

Vid sammanträde den 13 september 2018 § 44 antogs reviderat personalpolitiskt program för 

kommunen. 

 

Allmänna val den 9 september 2018 innebar att samverkansavtal ingick mellan Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna med 11 mandat i fullmäktige och mellan Centerpartiet, 

Sverigedemokraterna och Moderata samlingspartiet med 10 mandat i fullmäktige. 

 

Vid sammanträde den 18 oktober 2018 § 49 valdes nytt presidium i fullmäktige. 
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Vid sammanträde den 8 november 2018 § 62 beslutades om sänkning av kommunens skattesats till 

21,02 kronor per skattekrona. 

 

Vid sammanträde den 8 november 2018 § 63 beslutades om revidering av utskottsorganisationen i 

det att följande områden ströks från allmänna utskottets ansvar för beredning och tillfördes 

bildnings- och sociala utskottets ansvarsområde för beredning: 

 kommunal vuxenutbildning 

 särskild utbildning för vuxna 

 utbildning i svenska för invandrare 

 uppdragsutbildning. 

 kommunens arbetsmarknadsenhet 

 kommunens uppgifter vad gäller kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, 
utbildning för svenska för invandrare och uppdragsutbildning. 
 

Följande områden tillfördes allmänna utskottets ansvar för beredning: krisberedskap, civilt försvar, 

arbetsuppgifter enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid, Lag om skydd mot olyckor och Säkerhetsskyddslag. 

 

Vid sammanträde den 8 november 2018 § 64 antogs reglemente för utskotten. 

 

Vid sammanträde den 13 december 2018 antogs budget för år 2019 (§ 80), kostpolitiskt program för 

2018-2021 (§ 83) och genomfördes val till bland annat kommunstyrelsen(§§ 90-106). 

 

Vid sammanträde den 13 december 2018 § 85 antogs reglemente för krisledningsnämnden. 

 

Valnämnd 

Valnämnden har varit ansvarig för beslut rörande genomförande av de allmänna valen och den 

kommunala folkomröstningen 2018. 

 

Kommunstyrelsen 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 januari 2018 § 10 redovisades utredning av behovet av 

arbetskläder i kommunen. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 31 januari 2018 § 18 om instruktioner för 

kommunchef. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 januari 2018 § 24 beslutades beställa en utredning 

gällande Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 februari 2018 § 41 om riktlinjer för 

investeringar. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 februari 2018 § 42 om riktlinjer för 

upphandling och inköp. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 mars § 67 om medlemskap i  

Coompanion Örebro. 
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Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 april 2018 § 80 presenterades redovisning av 

kommunens finansiella placeringar. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni 2018 § 146 presenterades redovisning av 

Kommunens Kvalitet i korthet (KKiK). 

 

Vid sammanträde den 24 oktober 2018 § 223 beslutades om reviderad administrativ organisation. 

 

Vid sammanträde den 28 november  2018 § 246 antogs internkontrollplan för 2019. 

 

Allmänna utskottet 

Allmänna utskottet informerades vid sammanträde den 17 januari 2018 § 12 om överenskommelse 

om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023. 

 

Allmänna utskottet har under året 2018 kontinuerligt informerats om utvecklingen av 

ombyggnationen av Ljusnarshallen. 

 

Allmänna utskottet utgör styrgrupp för utarbetandet av LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen). 

 

Vid sammanträde den 14 november 2018 § 179 antogs remissyttrande över 

Mottagandeutredningens betänkande ”Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb 

etablering eller återvändande” (SOU 2018:22). 

 

Bildnings- och sociala utskottet 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 16 januari 2018 § 8 om utredning av 

förutsättningarna för ökad digitalisering vid handläggning av försörjningsstöd genom införandet av 

robot. 

 

Bildnings- och sociala utskottet informerades vid sammanträde den 6 februari 2018 § 17 om 

samverkansavtal med Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) om utbildning i grundskolan. 

 

Vid bildnings- och sociala utskottets sammanträde den 19 juni 2018 § 89 redovisades uppföljning av 

kommunens återsökningar från Migrationsverket. 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställde i beslut daterat den 18 juni 2018, krav på att 
nämnden skulle se till att  

 utredande handlingar inte görs inom ramen för förhandsbedömningar, 

 beslut och åtgärder samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse alltid 
dokumenteras i den enskildes journaler, samt 

 förhandsbedömningar genomförs skyndsamt.  
Vid bildnings- och sociala utskottets sammanträde den 16 augusti 2018 § 112 redovisades vidtagna 

åtgärder med anledning av IVOs tillsyn. 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkom med tillsyn daterad den 12 november 2018 
avseende ansökningar och beslut enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
IVO krävde att kommunen skulle säkerställa att: 

 alla ansökningar om insatser enligt LSS hanteras på ett rättssäkert sätt, 
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 en individuell plan enligt LSS § 10 med beslutade och planerade insatser skall erbjudas i 
samband med att någon beviljas insatser enligt LSS, samt 

 de beviljade insatser enligt LSS § 9 som inte är verkställda skall rapporteras till IVO. 
Vid bildnings- och sociala utskottets sammanträde den 6 december 2018 § 165 redovisades vidtagna 

åtgärder med anledning av IVOs tillsyn. 

 

Partistöd 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 juni 2018 § 37 om partistöd för 2017 års 

verksamhet id e politiska partierna. Centerpartiet inkom ej med redovisning och erhöll därmed inget 

partistöd. 

 

Revision 

PwC inkom 2018 med revisionsrapporterna ”Granskning av grundskolans arbete med att få elever att 

nå kunskapsmålen” och ”Granskning av överförmyndarnämndens interna kontroll”. 

 

Allmänna val 

Under 2018 genomfördes allmänna val och kommunal folkomröstning den 9 september. 

 

Kommunen har deltagit i ett antal konferenser om informationspåverkan i samband med de 

allmänna valen. 

 

Krisberedskap 

Konferens med uppföljning av 2017 års krisberedskapsarbete och planer för 2018 med Länsstyrelsen 

i Örebro län och länets kommuner genomfördes 25-26 januari 2018. 

 

Revidering av manual för risk- och sårbarhetsanalys i Örebro län har genomförts under året. 

 

Beredskapssamordnare har genomgått utbildning i säkerhetsskydd i kommuner. 

 

Kommunen deltog i övning Valborg den 19 april 2018. 

 

Krisberedskapsveckan genomfördes 28 maj-1 juni 2018. 

 

Skogsbrand utbröt under sommaren i Hörken. 

 

Kommunen deltog i övning Sonja den 22 november 2018. 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
  

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Kansliavdelning 

Kostnaderna för personal inom kansliavdelningen är intimt sammanbundet med 

personalkostnaderna inom sammanträdesadministration och krisberedskap. 
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Arkiv 

Utfallet innehåller kostnaden för avtalet med Lindesbergs, Hällefors kommuner och 

Samhällsförbundet Bergslagen för hela året 2017. Tillkommer gör kostnader för sekretesstunna. 

 

Reception/post 

Budgeterade intäkter för arbetsmarknadsåtgärder erhölls ej. Överskottet kan härledas till att i slutet 

av året var ordinarie personal i receptionen föräldraledig och vikarie anlitades ej. 

 

Teleservice 

Större internfakturering än budgeterat. Denna fakturering inbegriper kostnader avseende 2017. 

 

Kommunfullmäktige 

Extra kommunfullmäktigesammanträde den 26 februari. 

 

Valnämnd 

Erhållit statlig ersättning för valarbetet med 123 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsen 

Inbegriper kostnader för digitala utskick till ledamöter och ersättare. Reservation har gjorts för 

kostnader för förlorad arbetsförtjänst för ledamöter och ersättare. 

 

Allmänna utskottet 

Inbegriper kostnader för digitala utskick till ledamöter och ersättare. 

 

Partistöd 

Inget partistöd utbetalat till Centerpartiet. 

 

Revision 

Utfallet utgörs bland annat av fakturering av PwC för oktober-december 2017 85 000 kronor, 

granskning av kränkande behandling i skolan 75 000 kronor, granskning av överförmyndarnämndens 

interna kontroll 80 000 kronor samt administration, deltagande i möten etc 12 000 kronor. 

 

God man, förvaltare och förmyndare 

Mindre kostnader med anledning av att granskningen av årsräkningar från överförmyndar-

förvaltningen har stramats upp. 

 

Allmänna val 

Kostnaderna överstiger budget dock bättre nettoresultat än budgeterat. 

 

Sammanträdesadministration 

Årsbudget för lönekostnader. 

 

Krisberedskap 

Utöver redovisat utfall tillkommer kostnader för beredskapssamordnare under ansvar 111 

Kommunchef. 
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  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differens mot 
budget 

Intäkter -2 058 -1 618 -1 718 101 

Kostnader 6 137 5 573 6 750 -1 176 

Netto 4 079 3 956 5 032 -1 076 

 

Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

01210 Kansliavdelning 0 179 0 92 -87 

01212 Arkiv 0 238 0 190 -48 

08121 Reception /Vaktm /Post -59 685 -251 1 013 136 

08122 Teleservice -929 504 -989 876 312 

10110 Kommunfullmäktige 0 424 0 383 -41 

10150 Valnämnd -16 14 0 16 17 

10210 Kommunstyrelse 0 1 145 0 1 139 -6 

10220 Allmänt utskott 0 89 0 64 -25 

10250 Bildning- o sociala utsko 0 676 0 874 198 

11010 Partistöd 0 382 0 494 112 

12010 Revision 0 227 0 351 124 

13010 (Över-)Förmyndarverksamh 0 0 0 0 0 

13011 Godman,förvaltare,förmynd 0 225 0 422 197 

13030 Allmänna val -107 214 0 200 93 

13040 Sam.tr.adm KF, KS Utskott 0 439 0 519 80 

27510 Krisberedskap -507 132 -478 117 15 

Totaler   -1 618 5 573 -1 718 6 750 1 076 

 
 

Investeringsuppföljning 
Inga investeringar under detta ansvarsområde. 

 

Framtid och förväntad utveckling 
Kansliavdelning 

Ny administrativ organisation träder i kraft från och med den 1 januari 2019 där kansliavdelningen 

kommer att utgöra en del av en central administration. Avsikten med denna omorganisering är att 

effektivare resursnyttjande samt ökad möjlighet till back-upfunktioner. 

 

Arbetet fortsätter med digitalisering av utskick till politiska sammanträden. 
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Kompetensutveckling skall ske inom kansliavdelningen vad gäller den reviderade Kommunallagen och 

Förvaltningslagen. 

 

Arkiv 

Under 2019 skall en ny organisation för arkivet implementeras. Detta föranleds av att tidigare avtal 

med Lindesbergs och Hällefors kommuner ej längre är i kraft. 

 

Reception/post 

Övervägande görs om utveckling av receptionen till att omfatta ytterligare service till 

kommunmedlemmar. Personalen i receptionen har och skall ytterligare bredda sitt arbetsfält, bland 

annat genom administrativt arbete inom äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt 

ekonomiavdelningen. 

 

Kommunfullmäktige 

Den tidsmässigt osedvanligt långa processen för bildande av regering kommer sannolikt innebära ett 

behov av beslut om ombudgetering under år 2019. 

 

Utbildningar skall genomföras för förtroendevalda. 

 

Arbetet i arbetsgruppen för vitalisering av kommunfullmäktige fortskrider och redovisning av 

arbetsgruppens arbete skall ske vid sammanträde den 12 juni 2019. Innovationer kan förväntas. 

 

Den 15 oktober 2018 tillträdde nytt kommunfullmäktige och nytt presidium valdes vid sammanträde 

den 18 oktober 2018 och presidiet utvecklar sina arbetsformer. 

 

Allmänpolitiska debatter planeras till den 11 april 2019 respektive 17 oktober 2019. 

 

Valnämnd 

Valnämnden kommer under våren 2019 arbeta med förtidsröstning med anledning av omval av 

kommunfullmäktigevalet i Falun kommun den 7 april 2019 samt valet till Europaparlamentsvalet den 

26 maj 2019. 

 

Kommunstyrelsen 

Arbete med kvalitetsuppföljningar skall genomföras. 

 

Beslut rörande reviderad ekonomisk uppföljning förväntas antas i början av 2019. 

 

Former för uppföljning som möjliggör kommunstyrelsens fullföljande av uppdraget att ha 

uppsiktsplikt över kommunens verksamheter skall utvecklas. 

 

Allmänna utskottet 

Förslag LIS-plan fortgår (LIS=Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) beräknas presenteras i början 

av år 2019. 

 

Redovisning av ombyggnationen av Ljusnarshallen skall göras och delges kommunstyrelsen. 
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Bildnings- och sociala utskottet 

Arbete med utveckling av kvalitetsnyckeltal inom utskottets verksamheter skall genomföras.  

 

Vidare skall rutiner utarbetas för att kommunen skall kunna fullgöra sitt ansvar som huvudman för 

förskole- och skolverksamheterna. 

 

Utskottet avser utlokalisera en del sammanträden till verksamheterna samt fortsätta med 

information om det konkreta yrkesutövandet direkt från verksamheterna. 

 

Allmänna val 

Förtidsröstning till omvalet till kommunfullmäktige den 7 april 2019 och val till Europaparlamentet 

den 26 maj 2019 skall genomföras. 

 

Sammanträdesadministration 

Arbetet med back-upfunktion för sekreterarskap skall fortsätta. 

 

Krisberedskap 

Under första halvåret kommer krisledningsnämnden utbildas via Länsgemensam totalförsvarskurs 

(LTK) av Länsstyrelsen i Örebro län. 

 

Risk- och sårbarhetsanalys för åren 2020-2024 skall upprättas. 

 

Prioritering av elanvändare vid elbrist, Styrel, för perioden 2020-2024 skall genomföras under 2019. 

 

Ökat kommunalt arbete med säkerhetsskydd och totalförsvarsuppgifter kommer att fordras under 

året. 

 

Nätverksarbetet med Länsstyrelsen i Örebro län och övriga kommuner i länet skall fortgå. 

Nätverksarbetet med kommunerna i norra Örebro län (KNÖL) skall utvecklas. 

 

Struktur skall utarbetas för säkerhetsskyddsarbetet. 

 

Öppen kommun 

Målrubrik 

Säkerställa den demokratiska processen och ge kommunmedlemmarna möjlighet till insyn. 

Bakgrund/anledning till målet 

Öka den lokala demokratin samt försöka uppnå ett större intresse bland kommuninvånarna för 

lokalpolitiken. 

Målvärde 

1 Kallelser och handlingar till politiska sammanträden skall vara förtroendevalda tillhanda senast sju 

dagar innan respektive sammanträde. 

2 Kallelser och handlingar till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden skall vara 

utlagda på kommunens webbplats senast sex dagar innan respektive sammanträde. 
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3 Utlämnande av handling skall ske inom 24 timmar. Handling vilken begärs ut fredag, lördag eller-

söndag skall utlämnas senast måndagen efter klockan 23.59. 

Resultat 

1 Målet uppnås inte. 

2 Målet uppnås inte. 

3 Målet uppnås med vissa få undantag. 

Analys 

1 Målet uppnås inte då handlingar tillhörande sammanträden når kansliavdelningen sent. Ny process 

för utskick till  politiska sammanträden skall implementeras. 

2 Målet uppnås inte då handlingar tillhörande sammanträden når kansliavdelningen sent. Vidare 

prioriteras att utskicket sänds ut till ledamöter och ersättare samt vid vissa tillfällen uppstår tidsbrist 

på IT-avdelningen som ombesörjer utläggningen på kommunens webbplats. 

3 Undantaget från målet uppnående utgörs av när utlämnade begärs av omfattande handlingar eller 

utlämnande av äldre handlingar som kräver mer avancerat letande i arkivet. 

Åtgärder 

1 Standardiserad mall för handlingar som skall behandlas av politiska organ har utarbetats. Vidare 

planeras utbildningsinsatser för tjänstemän vilka skriver handlingar för politisk behandling. I 

utbildningen skall bland annat påtalas vikten av att inkomma med handlingar i god tid. 

2 Se åtgärd för punkt 1. 

 

3 Vidmakthålla den goda måluppfyllelsen. Fler personer skall utbildas till att kunna lämna ut 

handlingar. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Förtroendevalda och allmänhet skall uppleva sig få god service vid kontakt med kansliavdelningen 

och reception/växel. 

Bakgrund/anledning till målet 

Utveckla kommunen som ett serviceorgan. 

Målvärde 

1 100 procent av allmänheten skall uppleva sig få god service vid kontakt med kansliavdelningen. 

2 100 procent av besökande skall uppleva att de får ett bra bemötande samt god service av 

receptionen. 

Resultat 

1 Uppföljning ej genomförd. 

2 Uppföljning ej genomförd. 

Analys 
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Åtgärder 

Uppföljningar skall genomföras under 2019. 

 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Kommunens handlingar skall hållas i ordnad form samt säkerställande av offentlighetsprincipen. 

Bakgrund/anledning till målet 

Säkerställa offentlighetsprincipen samt att utlämnade av handlingar kan ske skyndsamt. 

Målvärde 

1 Inkomna och upprättade handlingar skall diarieföras samma dag de inkommit till kansliet. 

 

2 Fler personer inom kommunens administration skall kunna diarieföra handlingar. 

 

3 Ökad generell kompetens om offentlighets- och sekretesslagen inom kommunens 

verksamheter. 

Resultat 

1 Målet uppnås inte till 100 procent. 

 

2 Målet uppnås ej. 

 

3 Målet uppnås ej. 

 

Analys 

1 Det finns i kommunen för få personer vilka kan diarieföra handlingar. 

 

2 Kompetensen i kommunen angående diarieföring måste breddas. 

 

3 Utbildningsinsatser måste genomföras. 

 

Åtgärder 

1 Utbilda av fler personer i diarieföring och målet är att kunna genomföra denna utbildning under 

hösten. 

 

2 Se punkt 1. 

 

3 Utbildning skall genomföras bland annat i samband med introduktion av nyanställda. 
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Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Digitala utskick vid Ipad/platta till förtroendevalda samt ökad service i receptionen. 

Bakgrund/anledning till målet 

Minska pappersåtgången samt arbetstid för utskick. 

Öka den lokala demokratin via ökade informationsmöjligheter. 

Målvärde 

1 Digitala utskick via Ipad/plattas skall införas för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 

2 Utökad service i receptionen. 

Resultat 

1 Målet uppnås ej. 

2 Målet uppnås delvis. 

Analys 

1 Ipads har inköpts till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen men ej ännu tagits i bruk för 

digitala utskick. Oklarhet finns om de digitala utskicken skall ske genom egen server eller via 

molntjänst. 

2 Servicen i receptionen har ökat, bland annat då kommunens reception övertagit individ- och 

familjeomsorgens före detta reception. Dock kan servicegraden utökas, bland annat då kommunen 

numera ej handhar telefonväxeln. 

Åtgärder 

1 Digitala utskick skall genomföras i början av 2019. 

 

2 Utbildning av personal i receptionen skall genomföras. Denna skall dock samordnas med planerade 

andra administrativa arbetsuppgifter för personal i receptionen, vilket medför att i vilken 

utsträckning och vilka tidsmässiga aspekter som måste iakttas i dagsläget är osäkert. 
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Kost 

140 

Daniel Chu 

Faktaruta 
Kostverksamheten ansvarar för maten inom förskola, skola och äldreomsorg. Till äldreomsorgen 

tillagar Central/ produktionsköket på Treskillingen måltider för boende på Koppargården, Solgården, 

Treskillingen och matlådor för hemtjänsten. Restaurangen/ serveringen på Treskillingen är också 

öppen för externa gäster. Till förskolorna Garhyttan och Skogsgläntan samt Kyrkbacksskolan med 

fritids tillagas huvudmåltiden på centralköket. Tillbehören till måltiderna tillagas av kökspersonalen 

på enheternas mottagningskök. Maten som tillagas på centralköket levereras ut till alla enheter 

genom en extern aktör. Köket på förskolan Åstugan i Ställdalen sköter all matlagning till 

förskoleverksamheten. 

Händelser under året 
 Projektet Ljusnarshallen. Arbetet med renovering och utbyggnad av matsal har under året 

pågått. Den nyrenoverade restaurangen togs i bruk 8/1 2019. 

 Två kollegor med anställningsformen Extratjänst har verksamheten haft under året.  

 Samarbete med Folkhälsoteam Knöl, ÖLIF och nutritionist i Region Örebro län i 

folkhälsofrågor som i första skede tar fram ett kostpolitiskt program med tillhörande 

riktlinjer och handlingsprogram. Arbetet fortskrider men har varit avvaktande för de nya 

rekommendationer som kom ut hösten 2018. 

 Nytt grossistavtal med startdatum 1/5. Menigo 

 Nytt avtal på storköksutrustning med start 1/8. Storköksinnovationer 

 Ny leverantör för service av maskiner och utrustning. 

 Nytt avtal med Örebro Trädgårdshall med startdatum 7/1 2019. 

 Mattransport i egen regi. 1/3 2018 började AMI den verksamheten.  

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
 Kr per kg livsmedel;    23,20 kr 

Snitt övriga KNÖL- kommuner;   25,61 kr 

 Ekologisk andel av totalt inköpt värde;  34,1% 

 Svekologiska produkters andel. (Svenskt ekologiskt); 28,5% 

 Svenskt ursprung, kött oberett;   93% 

 Svenskt ursprung, fågel oberedd;   100% 

 Svenskt ursprung, mejerivaror   99,5% 

 Inköp av färsk regionalt kött, ökning från 2017  30% 

 Total Co2E per kg livsmedel;   2,0 

 Köp utanför avtal;    10,41% 

 Livsmedelskostnad per lunchportion skola;  11,93kr 

Inräknat är sallad, bröd, dryck och specialkostlivsmedel. 

 Livsmedelskostnad per lunchportion ÄO;  20,37kr 
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Inräknat är sallad, bröd, dryck, desserter, kaffe och extra serverade rätter. 

 

Rapportutdrag från det systematiska kvalitetsarbetet i SkolmatSverige. Skolmåltidens 

kvalitetsarbete. Visar på delar som fungerar bra och delar som vi behöver jobba bättre med. 

Omdömena för 2018 är i dagsläget inte kompletta då en hel del åtgärder som gjorts under 2018 

inte har registrerats. Nedan följer utdrag från tidigare rapport med beskrivning av insatser under 

2018. 

 Omdöme ”Lunchens grundutbud” och ”säker mat”- Bra- mycket bra. 

 Omdöme ”Service och pedagogik”- Mindre bra- ej optimalt. Områden i den här kategorin att 

utveckla är t ex integrering i undervisning/ måltiden som pedagogiskt verktyg, måltidsmiljön 

och kommunikation mellan skolan/ köket och matgästerna. Måltidsmiljön på skolan blev en 

naturlig del i samband med ombyggnation av matsal. Vidare har kostrådet för skola arbetat 

för att förbättra kommunikationen mellan skolans och måltidspersonal, bland annat med 

mer insyn och delaktighet i matsedelsplaneringen. 

 Omdöme ”Miljöpåverkan”.  Ej optimalt Samma resultat föregående år. Det finns olika 

insatser att förbättra resultat i den här kategorin. Vi har under en tid t ex successivt ökat den 

ekologiska andelen i inköpt volym. Andra delar som har arbetats med är att ha fler renodlade 

grönsaksrätter och minska kötträtterna.  

   

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Årets resultat: 135 000 kr 

Prognosen för 2018 bedömdes ge ett resultat med underskott på 150 000 kr. 

Besparande åtgärder som främst gett effekt har varit på konto personalkostnader och på konto 

övriga verksamhetskostnader. I övrigt har fler gäster besökt restaurangen på Treskillingen vilket gett 

ett överskott på intäktssidan. 

Budgeterad andel livsmedelskostnad av totala kostnader: 25,4% 

Utfall andel livsmedelskostnad av totala kostnader: 29,6 

 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differens mot 
budget 

Intäkter -10 045 -10 480 -9 493 -987 

Kostnader 11 167 12 706 11 855 852 

Netto 1 123 2 226 2 362 -136 
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Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

08601 Enhetschef, kost -14 16 0 100 98 

08610 Centralkök -5 937 9 161 -4 794 9 148 1 130 

08621 Koppargården-restaurang -1 722 2 -1 891 97 -74 

08625 
Solgården/Heden-
restauran -1 222 34 -1 329 73 -68 

08642 Åstugan - köksfunktion -268 520 -355 513 -95 

08644 Skogsgläntan-köksfunktion -237 280 -355 220 -179 

08651 Fritidshem - köksfunktion -125 0 -135 109 100 

08662 Garhytteskolan -köksfunk -515 914 -636 410 -625 

08666 Kyrkbacksskolan -köksfkt -440 1 777 0 1 187 -150 

40756 Förskolevht Skogsgläntan 0 -5 0 0 5 

40760 Förskolevht Asyl 0 6 0 0 -6 

Totaler   -10 480 12 707 -9 493 11 855 135 
 

Investeringsuppföljning 
Ny packmaskin för matlådor på centralkök. 42 tkr. 

 

Projekt 
 

Redovisning 
 

jan - dec 2018   

Årsbudget 
 

Återstår av 
årsbudget 

1035 Övr köksinvent Centralkök 43 60 17 

Totaler  43 60 17 

 

Framtid och förväntad utveckling 
Eventuellt är investering av en tunneldiskmaskin till Kyrkbacksskolans kök nödvändig under 2019. 

Planerad uppstart för en ny livsmedelsupphandling under 2019 med målet att Knöl- kommunerna har 

ett nytt avtal på plats januari 2020. 

Två medarbetare har meddelat att de under året kommer att gå i pension. 

En översyn beräknas göras på verksamhetens enheter gällande främst personalbemanningen. 

Samarbete med Riksbyggen så att det under 2019 tas fram en serviceplan för Centralköket 

Treskillingen. 

Ambitionen är att kunna fortsätta satsa på livsmedelskvalitet och hålla önskvärd hög nivå på andelen 

inköpt svenskt kött och fågel samt handla premiumkött och charkuteri från regionala producenter. 
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Öppen kommun 

Målrubrik 

1. Erbjuda praktikplatser genom Arbetsförmedlingen för utbildad, yrkeserfarna men även 
outbildad med intresse för branschen. Elever på Restaurang och Livsmedelsprogram (RL) på 
gymnasieskolorna. 
Erbjuda praktikplatser riktade till ungdomar via utbildningskontrakt. 

             Erbjuda praktikplatser för Yrkesutbildning för Köksmästare 

 

2. Via kommunens facebook- sida och webredaktören på centralköket Treskillingen kunna visa 
upp bilder med text på maträtter och arbetsmetoder. 

 

3. Försäljning av matlådor i kommunen. 

 

 

 

Bakgrund/anledning till målet 

1. Att få boende i närområdet att bo kvar och locka till inflyttning till kommunen genom att 
kunna erbjuda praktik och eventuellt framtida attraktiva tjänster i de kommunala köken. 

2. Att med sociala medier nå ut till allmänheten och visa upp och förklara maträtter och 
måltider och den arbetsprocess som ligger bakom dessa. 

3. Ett sätt att kunna nå ut till fler än den målgrupp som vi idag har. Minska svinnet på 
färdiglagad mat.  
Möjlighet att kunna köpa med sig hem en låda av den mat som finns kvar i serveringslinjen 
efter att alla elever har ätit. Mat som har varit upp i serveringen får inte sparas för senare 
bruk. 
 

 

 

Målvärde 

1. Erbjuda två praktikplatser på våren samt två praktikplatser på hösten 2018 på främst 

centralköket Treskillingen. 

2. Att hitta rutin för att på ett bra sätt få in det här som en del i verksamheten. 

3. En start är att hitta rutiner för att i ett första skede kunna erbjuda skolans personal att kunna 

handla matlådor hem. 

Resultat 

1. Kostverksamheten har under året tagit emot två praktikanter varav en dem samt en 

praktikant från 2017 har arbetat på kostverksamheten som vikarie med gott resultat. Vi har 

även anställt en extratjänst på 50 % (75% som mål) som tidigare var under arbetsträning med 

handledning. 
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2. En hemsida för kostverksamheten har lagts upp som en grund för att kunna informera om 

verksamheten. Sociala medier ska länkas från hemsidan men i skrivande stund diskuteras 

fortfarande hur det i praktiken ska hanteras. 

3. Personalen i köket på Kyrkbacksskolan startade nyligen upp verksamheten igen i den 

nyrenoverade skolrestaurangen. Uppföljningar under våren hur serveringen fortlöper görs 

innan vidare diskussioner kring försäljning av matlådor hålls. 

Analys 

1. Av de som varit på praktik så har en stor del också fått arbeta som vikarie. För hela KNÖL- 

området har det varit svårt att få tag på personal som kan arbeta som vikarie men en positiv 

trend som vi hoppas fortsätter är den matchning som gjorts där nya namn har presenterats 

för oss. Det är viktigt för återväxten att unga, utbildade eller med tidigare adekvat erfarenhet 

har visat engagemang och intresse för att få arbeta hos oss. 

2. Det behöver klargöras om vem som är webbredaktör och det ansvar som följer.   

3. Efter diskussion hur detta ska skötas är att först och främst se över möjligheten att sälja till 

skolans/ kommunens anställda. 

Åtgärder 

1. Inga nödvändiga nya åtgärder behövs i nuläget. Fortsatt kontakt med restaurangutbildningar, 

arbetsförmedling, vuxenutbildning i kommunen. 

2. Arbetsgrupp har tillsatts som tillsammans med representant för IT- avdelning se över hur vi i 

fortsättningen ska sköta hanteringen av sociala medier. Exempelvis är ett förslag att 

kommunens facebook-sida länkas från hemsidan och att kostens personal lägger ut bilder 

och texter där. 

3. Fortsatt arbete med att titta på regelverk och hur man i andra kommuner har skött en sådan 

verksamhet. Eventuellt kommer diskussioner föras med berörda privata aktörer i byn. 
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Möten & upplevelser 

Målrubrik 

1. Kostenheten ska tillsammans med äldreomsorgen anordna och bjuda in till tema- och eller 

högtidsmiddagar för brukare och anhöriga. Detta är utöver de traditionella högtidshelger 

som alltid uppmärksammas. 

2. Öka elevers intresse för skolmat. 
3. Elever ska vara delaktiga i frågor rörande matsalsmiljön. 

4. Ökat inköp av livsmedel från regionala producenter. 

5. Arbeta med hur måltider presenteras vid servering med fokus på särskilda boenden. 

6. Förbättra helhetsintryck/ känsla för våra kunder.  

 

Bakgrund/anledning till målet 

1. I grunden är ambitionen att den vardagliga standarden, kvaliteten på måltidsupplevelsen ska 

vara hög. Men lika viktigt är att lägga in inslag i vardagen som kan upplevas som något extra, 

som höjer kvaliteten på tillvaron. 

2. Ökat intresse för maten ger förståelse, delaktighet och engagemang kring skolmåltiden som i 

förlängningen ger förhoppning om kunskap om hälsa och miljö. 

3. Som bakgrund ovan. I och med ombyggnationen av matsal är det ett bra skede att börja det 
arbetet där elever får vara med och påverka måltidsmiljön. 

4. Ur ett hållbarhets- och kvalitetssynpunkt. Utnyttja de avtal som kommit till stånd med de 

regionala företagen.  

5. Hur maten presenteras spelar stor roll för hur hela måltiden uppfattas. En utmaning är när 

maten levereras från centralkök till olika avdelningar. Kökets tankar kring upplägg som 

mängd, fördelning och utseende måste kommuniceras. 

6. Liksom målet nr.5 ovan handlar det om att arbeta med helhetsintrycket. Aktiviteter 

diskuteras i kostråd i samband med handlingsplanen för det kostpolitiska programmet. Inga 

beslut är tagna än vilket gör att punkterna nedan inte redovisas. 

Målvärde 

1. Två tillfällen per år. 

2. Förslag på aktiviteter ska tas fram på kostråden. 

3. Elevrepresentation i kostråd där frågan om utsmyckning av matsal diskuteras. 

4. Att successivt öka inköp från de avtal som finns för ägg, mjöl och kött. 

5. Hitta vägar så att kommunikationen förbättras. 

Resultat 

1. Vårfest med tre-rätters middag anordnades på alla boenden 20/3. Grillkväll, kräftskiva, 

skördetema, nationaldag, FN- tema och Nobelmiddag (decemberfest) har anordnats. 

2. Förslag som lagts fram är matlagningstävling, måltidsvärd, kökspraktik. 

3. En utsmyckningsgrupp utsågs på kostråd och som förutom representanter från skolan och 

måltidsverksamheten har det varit stor elevrepresentation. Gruppen som under senare delen 

av hösten och vintern tittade på hur man vill att restaurangen ska se ut framöver. 

Sammankallande för gruppen är biträdande rektor, Anne-Marie Hägglund. 

4. Se siffror ovan. 
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5. I äldreomsorgens kostråd har utbildningsinsatser diskuterats. Som en start kommer en 

intern utbildning ske där kökspersonal går igenom med kostombuden på 

avdelningarna. Ett sådant tillfälle för Solgården och Koppargården respektive 

Treskillingen har hållits. 

Analys 

1. På boråd och/ eller kostråden så har uppföljning gjorts och det har upplevts som positiva 

inslag. Även personal från kost och äldreomsorgen har uppskattat dessa dagar och upplevt 

att det har varit roligt och trevligt att jobba med dessa tillfällen.  

2. Ett fortsatt gott samarbete i kostrådet förutsätts för att detaljplanera dessa aktiviteter så att 

ett genomförande blir möjligt. 

3. Analysen kommer att behandla graden av delaktighet från elever samt den upplevda 

påverkansmöjligheten i sin helhet för den nya matsalen. Rapport från gruppens 

sammankallande visar att det var stor entusiasm från elever gällande delaktighet  

4. Hittills har inköp av premiumkött från skett från Bergslagsdelikatesser och varit i samband 

med speciella tillfällen för äldreomsorgen. Matsedeln för vår- och skördefest har varje 

ingrediens så gott som till 100% varit närproducerade. 

5. Träffarna blev mer en form av diskussionsforum där åsikter och förslag om rutiner för ett bra 

samarbete ventilerades. Kostrådet för ÄO anser att man även fortsättningsvis ska ha dessa 

träffar. 

Åtgärder 

1. Idéer på nya förslag kan tas upp på bo-råden där brukare, anhöriga och personal kan 

diskutera framtida aktiviteter. Äldreomsorgens Kostråd har börjat titta på en tydligare 

handlingsprogram med aktiviteter.  

2. En mer omfattande uppföljning behöver göras för att se över konkreta åtgärder. 

3. Kommande åtgärder är avhängigt analysen av resultatet. 

4. Fortsätta att utveckla matsedelsarbetet som i det här fallet handlar om att kunna handla 

premiumkött och ha det oftare på matsedeln. Detta förutsätter att inköp av kött i sin helhet 

minskar mängdmässigt.  

5. Inför mötena ska kostrådet för ÄO mer tydligt informera om agendan. Beroende på hur väl 

den interna insatsen faller ut avvaktas externa utbildningar.  
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Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

1. Åtgärdsprogram ska tas fram för ett kontinuerligt arbete för att förbättra helhetsupplevelsen 
för måltiderna.  
 

2. Minska koldioxidekvivalenten. Utsläpp av koldioxid från kökens inköpta livsmedel. 
 

3.    Kostverksamheten ska fortsätta utveckla arbetet för en mer hållbar matsedel. 

 

4. Höja kunskapen för vegetarisk matlagning. 

 

 

Bakgrund/anledning till målet 

1. Riktlinjer för det kostpoliska programmet handlar om att många olika delar är viktiga för en 

positiv helhetsupplevelse av en måltid. Det är med andra ord mycket som ingår i 

utvecklingsarbetet av måltiderna och fler verksamheter än enbart kostverksamheten som 

involveras i detta arbete. 

2. Ett nyckeltal för att mäta råvarors påverkan på miljön som är användbart som en del i 

arbetet mot en mer hållbar matsedel. Att aktivt se över alternativ av produkter som påverkar 

att utsläppen minskar. Att mäta klimatpåverkan från inköpta livsmedel i Kg CO2E per kilo.  

3. Få in hållbarhetsperspektivet i matsedelsplaneringen. 
4. Utbildning som både ger ny kunskap kring recept och matsedelsplanering men också 

inspiration och drivkraft till att kunna fullt ut införa alternativrätt som är grönsaksbaserad 

inom skolan varje dag. 

 

Målvärde 

1. Kostråd har bildats, både för skola och äldreomsorg och arbetet har under 2018 kommit 

igång bra. Kostråd för skola består av Bildningschef, biträdande rektor, skolsköterska, 

pedagogisk personal, kostchef och kökschef. 

Kostråd för äldreomsorgen består av kostchef och två enhetschefer för omsorgen varav en är 

MAS.  

2. 2,0 är den siffra som utgör målsättningen. Dock saknas en nationell riktlinje som i dagsläget 

kan ge någon vägledning. 

 

3. Att kunna följa med i utvecklingen av klimatpositiva recept, fler alternativa grönsaksrätter, 

öka användandet av ekologiska och närproducerade råvaror. Till nystarten av matsalen 

kommer en grönsaksbaserad rätt att serveras. 

4. Främst handlar det om personalens attityd till arbetet med att på ett framgångsrikt sätt 

hantera grönsaksbaserade maträtter och ett förhållningssätt till en mer hållbar genomtänkt 

matsedel. Långsiktighet där tålamod med t ex arbetsrutiner och smakpreferenser måste 

råda. En introduktion av nya, spännande och goda recept ger en bra grund att börja på.  
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Resultat 

1. Samarbetet med Knöls folkhälsoteam, Ölif och nutritionist på Region Örebro län lade 

grunden för att påbörja utvecklingsarbetet. Ett kostpolitiskt program har tagits fram. Arbetet 

med riktlinjer och handlingsprogram pågår. Kostråden är delaktiga i innehållet i riktlinjer och 

handlingsprogram.  

2. 2,0. En minskning från föregående års mätning med 0,18.  

3. Fler grönsaksrätter till skolan har erbjudits, främst som alternativrätt på lunchen. Andel av 

inköp som är ekologiskt ligger på ungefär samma nivå som för 2017. Inköp av färsk kött från 

mindre producenter i närområdet har ökat en del. Se under ”Nyckeltal”. 

4. I april 2018 hölls kursen ”Mer vegetariskt” för all personal inom kosten. Vi bjöd även in 

måltidspersonal från Hällefors och Lindesbergs kommun att delta i utbildningen som hölls av 

Måltid Sverige. Överlag positiva omdömen från deltagarna och en hel del goda recept, där 

ett antal kommer att börja serveras innan sommaren och under hösten. 

Analys 

1. Bildningsverksamheten har varit den del som varit svårast att komma igång med ett 

samarbete. Byte av tjänster på många nyckelpositioner har försvårat och förskjutet arbetet. 

Under 2018 har arbetet kommit igång väldig bra där den nya matsalen har dominerat 

diskussionerna, men även hur ett framtida samarbete ska fungera. En ny diskussion behövs 

dock tas för hur skolans kostråd ska fortsätta då byte av bildningschef skett. 

Äldreomsorgens kostråd har gjort en nulägesanalys och tittat på förslag på 

utbildningsinsatser utifrån de behov som finns. Andra aktiviteter som har tagits upp som 

förslag i handlingsprogram har behandlats. Främst handlar det om tidsramen för de olika 

insatserna som måste beslutas. 

2. Den minskning som skett kan delvis förklaras med att mängden nötkött som ger störst 

påverkan har minskat i inköpsvolym främst beroende på användandet av omgjorda, mer 

klimatpositiva recept. 

3. Med fler avtalsprodukter som är ekologiska samt möjligheten till närbelägna inköpsalternativ 

innebär också godare möjligheter till denna utveckling. När det gäller det tänkta ökade 

utbudet i serveringen i ” nya” matsalen kommer analys göras vid ett senare tillfälle. 

4. I nuläget har vi endast en förhoppning att de nya maträtterna kommer att fungera bra, d v s 

vara omtyckta. Även planen som tagits fram av kökschef och kökspersonal på centralköket 

om hur man ska få in de ökade momenten i arbetsrutinerna kommer att analyseras vid ett 

senare tillfälle när mer underlag finns. 

Åtgärder 

1. Viktigt är att kostråden fortsatt består så att kontinuerliga diskussioner förs kring samarbetet 

kring arbetet med att utveckla måltiden. 

2. Fortsatt arbete med matsedlar ur ett hållbarhetsperspektiv. Med en ny leverantör av 

upphandlings- och uppföljningsprogram så ska möjligheten ses över till att bättre tolka 

statistik, som CO2- ekvivalenten. Detta skulle kunna ge bättre förutsättningar att t ex ta del 

av andra kommuners resultat och mer ingående säga oss vad som påverkar resultatet. 

3. Inga planerade åtgärder för att öka den ekologiska andelen finns i nuläget. 

4. Åtgärderna kring denna punkt är del av den konsekvensanalys som kommer att göras inför 

flytten tillbaka till den nygamla matsalen. Arbetet med denna konsekvensanalys har 
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påbörjats men utformningen av arbetet för det mottagande köket på Kyrkbacksskolan i 

samband med ett ökat utbud i serveringen är inte helt klar.  

 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Utökar användningsområden i kostdatasystemet för beställningar från exempelvis äldreomsorgens 
enheter och avdelningar.  

Bakgrund/anledning till målet 

Minska pappersanvändning och effektivisera beställningssystem och arbete i kök. 

Målvärde 

1. Att de nya rutinerna känns bekväma och enkla för beställande och mottagande personal. 

2. Information om kostnaderna från de olika beställningsenheterna. 

3. Recept och instruktioner finns tillgängliga på platta i köket. 

Resultat 

1. Detta beställningssystem har varit igång i drygt ett år. Implementeringen har gått bra och 

under den tid som gått har det nya systemet fungerat bra för de som använder det i den 

dagliga verksamheten. 

2. Kostverksamheten har börjat använda den kostnadsstatistik som numera finns tillgänglig i 

och med införandet av beställningssystemet.  

3. Inget resultat finns att redovisa. 

 

Analys 

1. Den oro som fanns för denna förändring till att gå från papper till att använda datorn är 

förstås förståelig. Det är viktigt att en motivering till varför en förändring ska genomföras och 

tydlighet kring instruktioner för användandet. Tålamod då det kommer att bli fel till en 

början. 

2. Försök till analyser har gjorts, dock har inte några slutsatser kunnat göras på ett tillförlitligt 

sätt. 

3. Frågan om de fördelar och nackdelar som finns har inte gjorts. Kostnadsbilden är förstås en 

aspekt som måste vägas in i sammanhanget. 

Åtgärder 

1. Titta över ytterligare områden som kan göra samma övergång. Om det kan finnas möjlighet 

att integrera med andra system som används i andra verksamheter. 

2. Se över om det finns möjlighet att koppla siffrorna till upphandlings- och 

uppföljningsprogrammet för att ge användbara nyckeltal. 

3. Denna fråga kommer lyftas vid ett av köksledningsgrupp och vidare till APT. 
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Fastighetschef 
170 

Faktaruta 
Fastighetsavdelningen förvaltar omkring 22 000 kvadratmeter kommunfastigheter, huvuddelen 

utgörs av lokaler för skola och förskola men även gruppboenden, centralförråd, 

förvaltningsbyggnader, Tingshuset, brandstation och andra mindre verksamhetslokaler ingår i 

beståndet.  

Händelser under året 
Ett projekt som upptagit mycket tid i anspråk är rot-renoveringen av Ljusnarshallen som pågått under 

större delen av 2018. Det var Asplunds bygg som vann upphandlingen av endast två anbudsgivare. 

Projektet löpte väl ut och blev till och med färdigställt innan den ursprungliga tidsplanen, där rot-

renoveringen beräknades vara klar i mitten av februari 2019. Den totala kostnaden är ännu ej klar. 

Kommunen sökte och beviljades ett bidrag från Boverket med 3 676 400 kr. I samband med 

rotrenoveringen uppfördes också en ny foajé, vilket gjorde att matsalen kunde göras större, och på 

så vis också rymma fler elever. Det har också lagts dit ett akustikgolv samt satt upp ljudabsorbenter, 

detta för att eleverna ska få en trevlig och behaglig miljö i matsalen. I övrigt så rotrenoverades även 

omklädningsrummen, ny ridåvägg och sportutrustning samt nytt lärarrum, kök och gym etc. 

Kommunen rev också den gamla förskolan Åstugan till förmån för en ny utemiljö i anslutning till den 

nya Åstugan som uppförts. Kostnaden för utemiljön var strax över 1150 tkr, och även i detta fall 

beviljades kommunen bidrag från Boverket. 

Även Kyrkbackskolan fick en ny utemiljö som nästan är klar i skrivande stund. Denna gång fick 

kommunen finansiera det hela helt i egen regi då Boverket inte hade några ekonomiska medel kvar 

att dela ut i form av bidrag för 2018. 

Vid en markundersökning i samband med upprättande av ny detaljplan för att få bygga om gamla 

Garhytteskolan till seniorbostäder upptäcktes samtidigt markföroreningar i form av främst höga 

blyhalter på förskolan Garhyttans utemiljö. Detta fick till följd att kommunen tvingades genomföra 

akuta åtgärder för att sanera dessa tre förorenade punkter på innergården. Kommunen lät även göra 

mätningar på inomhusluften som dock visade sig ha helt normala värden.  

Även på kommunens övriga förskolor/skolor gjordes markundersökningar, där ytterligare en 

mätpunkt med förhöjda blyvärden uppmättes vid paviljongen på Kyrkbacksskolan och vid förskolan 

Skogsgläntan. Vilka åtgärder kommunen måste vidta där är i skrivande stund inte klarlagt. 

Kommunen tillhör numera Nerikes brandkårs distrikt, och det är också de som gjort brandtillsynen i 

de kommunala fastigheterna. Generellt så klarade sig kommunen bra vid denna tillsyn, dock var det 

några punkter som vi blev ålagda att åtgärda, som exempelvis att byta till brandsäkert fönster på 

Klockargården etc. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Då de kvadratmeteruppgifter som finns för de olika kommunfastigheterna inte är tillförlitliga ska 

jämförelser av nyckeltal med andra kommuner göras med försiktighet. Om kommunen i framtiden 

önskar arbeta aktivt med benchmarking mot andra kommuner behöver inmätning av de byggnader 

som ska omfattas av jämförelsen genomföras. Till detta behöver i så fall medel anslås. 
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Kommunfastigheter redovisar ett underskott på 570 tkr för 2018 gentemot budget. En omfattande 

post är förskoleverksamheten som kostade 2 047 tkr mer än budget. I denna summa ryms såväl 

kostnaden för Åstugans utemiljö på 467 tkr som ej var budgeterat (direktavskrivning), som kostnaden 

för nedskrivningar på 400 tkr för gamla Åstugan. Kommunfastigheter hade även ytterligare en ej 

budgeterad kostnad i förskoleverksamheten som var markundersökningar för ca 305 tkr.  Vidare 

kostade den akutåtgärd på Garhyttans förskolas utemiljö, efter beslut från SBB, knappt 500 tkr. 

Åtgärden avsåg sanering av mark. 

Skolan redovisar däremot ett överskott gentemot budget med 1 772 tkr. Detta beror främst på att 

kommunfastigheter erhöll återställningskostnader för Klockargården på 3 811 tkr av 

Migrationsverket. Av dessa pengar utgick kostnader för nedskrivningar på Ljusnarshallen på 1 027 

tkr, men kommunen lät också bygga en värmekulvert som gick mellan Ljusnarshallen – Klockargården 

– Kyrkbacksskolan, kostnaden för detta uppgick till 362 tkr. Kommunen har även bytt ut gamla 

fönster på Kyrkbacksskolan samt reparerat och förnyat hissarna för 261 tkr. Kommunen rev också 

den förvärvade byggnaden KLOCKARGÅRDEN 6 för 155 tkr. Kommunfastigheter hade under 2018 

ökade driftkostnader på Kyrkbacksskolan på 210 tkr. 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differens mot 
budget 

Intäkter -10 606 -12 153 -8 633 -3 521 

Kostnader 11 983 14 137 10 047 4 090 

Netto 1 377 1 984 1 414 570 

 

  

Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

01110 Kommunledn / stab 0 1 0 0 -1 

01170 Kommunkontor -919 1 288 -1 143 875 -638 

01260 Fastighetsavdelning 0 624 0 1 041 417 

24930 Centralförråd/verkstad -348 332 -344 344 16 

25040 Övriga fastigheter 0 36 0 25 -11 

27010 Brand-, räddningstjänst 0 2 0 0 -2 

27020 
Fastigh.kostn brand-
räddn -241 298 -241 241 -57 

  

Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

29110 
Fastighetsskatt 
gemensam 0 42 0 34 -8 

31571 Tingshus -25 278 -25 294 15 

40753 Föreskoleverksamhet 0 401 0 0 -401 
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40771 Fastighetskostn förskola -1 099 2 978 -1 099 1 331 -1 647 

44071 Skolfastigheter -8 181 6 409 -4 370 4 370 1 772 

47271 Skolfastigheter -222 202 -222 222 20 

47871 Utb.lokal - Abrahamsgå -295 224 -294 269 46 

51119 
Sjuksköterskor -ord 
boend 0 2 0 0 -2 

51311 LSS Gruppb Bergsmansv -168 219 -168 168 -51 

51312 
LSS Gruppb Kata 
Dahlström -185 241 -185 185 -56 

60113 
Fastigh.kostn 
Bergsgården -363 284 -363 363 79 

81141 Stora Gården -108 268 -179 285 -55 

81520 Allmännyttan 0 7 0 0 -7 

Totaler -12 153 14 137 -8 633 10 047 -570 
 

Investeringsuppföljning 

 

Projekt 
 

Redovisning 
 

jan - dec 2018   

Årsbudget 
 

Återstår av 
årsbudget 

1513 Ombyggnad Ljusnarshallen 0 21 910 21 910 

1522 Uppg larm Kommun-soc-Ting 76 80 4 

1526 Ljusnarshallen 0 1 200 1 200 

1527 Tak Logarna Abrahamsgård -14 0 14 

1528 Totmetod. Kyrkback.etap 2 0 447 447 

1530 Utv måln+solavsk Kommunhu 0 751 751 

1531 Effektiv.åtg Brandstation 0 80 80 

3010 Ljusnarshall+tillb matsal 20 484 605 -19 879 

3011 Åstugan enl utredning 0 847 847 

3517 Utemiljö Åstugan 0 200 200 

3519 Kyrkbacksskolans skolgård 1 230 0 -1 230 

Totaler  21 776 26 120 4 344 
 

 

Framtid och förväntad utveckling 
I många byggnader har inget underhåll utförts av installationerna sedan fastigheterna uppfördes och 

då kommunen förvaltar ett ålderstiget bestånd är risken stor att många akuta arbeten måste vidtas 

de kommande åren för att tillgodose myndighetskrav och för att verksamhet överhuvudtaget 

fortsättningsvis ska kunna bedrivas i lokalerna. Arbeten av akut karaktär blir, enligt samma nationella 

statistik, dyrare i längden och riskerar att medföra stora störningar för hyresgästerna i lokalerna. 

Lämpligt vore att närmare undersöka kommunens underhållskostnader visavi andra kommuner samt 

upprätta en underhållsplan. 

 



49 
 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Målet är att kommunfastigheters personal ska kunna utvecklas i sin yrkesroll, och ha rätt slags 

verktyg för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt. 

 

Bakgrund/anledning till målet 

Arbeta säkert och effektivt med rätt kompetens. 

 

Målvärde 

Utbilda personal fortlöpande i den mån det finns behov. 

 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Hyresgästerna, verksamheterna, ska erbjudas en bättre service genom utveckling av digitala tjänster 

Bakgrund/anledning till målet 

Skapa rutiner för felanmälan för att undvika att fel och problem faller mellan stolarna eller glöms 

bort. Detta skapar i sin tur bättre förutsättningar för fastighetspersonal att kunna planera och på så 

sätt effektivisera sitt arbete. 

 

Målvärde 

Ett system med funktionen digital felanmälan ska implementeras.  

 

Resultat 

Systemet är ännu inte i drift då driftstart som var planerad till strax före jul ställdes in med kort varsel 

av programleverantören. Starten är planerad för början av 2018.  
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Enhetschef ensamkommande barn, Stödboendet 
190 

Faktaruta 
Enhetschefens ansvar omfattar intäkter och kostnader för Stödboendet med målgrupp 

ensamkommande barn på Bergsgårdens Annex. Verksamhetens uppdrag är att ge barn och unga, 16-

20 år stöd för att förberedas för ett självständigt boende och vuxenliv. De barn och unga som är 

placerade på stödboendet ska i stor utsträckning kunna klara sin dagliga livsföring utan hjälp. Det 

stöd som ges är individuell vägledning i den dagliga livsföringen. Stödboendet får uppdragen från 

Individ och familjeomsorgen i Ljusnarsbergs kommun. 

Verksamheten har en bemanningsplan på 8,52 åa men vi har, liksom tidigare år, valt att inte anställa 

fullt ut. Anledningen till detta är att vi har uppdrag som inte går att schemalägga. T.ex. att följa med 

ungdomar till asylutredningar m.m. 

Enhetschefen arbetar idag med Stödboendet på 25% och övriga 75% på kommunens individ och 

familjeomsorg. 

Händelser under året 
Redan under 2017 började antalet ensamkommande som kom till Sverige att minska, den trenden 

håller fortfarande i sig. Detta har medfört att vi under början av 2018 har stängt ner vårt HVB-hem. 

Från första april 2018 har kommunen endast ett stödboende. De nya ungdomar vi fått är en 

”hemtagning” från annan ort och en anvisning som blev uppskriven i ålder och har flyttat samt 

ytterligare en anvisning. 

Av den anledningen har även personalbehovet minskat vilket medfört dels omplaceringar till andra 

tjänster inom kommunen men också uppsägningar på grund av arbetsbrist. 

Vi har i dagsläget 6 st. ungdomar inskrivna på stödboendet (ska jämföras med 11 st. ungdomar vid 

halvårsskiftet). Stödboendet ska vara utformat så att det blir så likt en egen lägenhet eller ett 

studentboende som möjligt, med egna rum, matlagningsmöjligheter osv. Stor hänsyn ska tas till den 

personliga integriteten. 

Den 28 september har vi 3 st. anställda kvar. Dessa tre kommer att arbeta dels på plats men också ha 

beredskap. Ett stödboende skiljer sig från ett HVB när det gäller bemanningen. På ett HVB ska det 

finnas personal på plats dygnet runt men på ett stödboende så räcker det med att det finns personal 

tillgänglig. Från första september påbörjades det nya schemat med personal på plats vissa tider och 

övrig tid, beredskap. Personalen är nöjda med det nya schemat. Alla i personalgruppen har en ”egen” 

arbetstelefon som är påslagen när de är fysiskt på plats och när dom har beredskap. Till mobilerna är 

det kopplats ett gemensamt telefonnummer så ungdomarna behöver aldrig fundera på vem de ska 

ringa, utan de ringer alltid samma nummer. Det var lite krångel med detta i början då det lagts in fel 

sökord i växeln, men detta är korrigerat. 

Stödboendet hade en oanmäld inspektion från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) den 6 

november 2018, beslut från inspektionen har kommit ärendet är avslutat från IVO:s sida. 

Den 14 november beslutades att avveckla stödboendet. De ungdomar som bor på stödboendet har 

bara två behov kommunen är skyldig att tillgodose; försörjning och tak över huvudet. Av den 

anledningen så kommer ungdomarna att placeras ut i lägenheter i början av 2019 och stödboendet 
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stängs igen. Personal som arbetar på stödboendet kommer att placeras om på andra arbetsuppgifter 

inom kommunen. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Verksamheten håller sig inom budgetramarna och ansvarsområdet går med 2 073 tkr i överskott. 

Anledningen är att posten för livsmedel är för hög eftersom vi inte lagar mat längre, men främsta 

anledningen är att posten för personal är betydligt lägre än budget eftersom vi inte längre har något 

HVB. 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differens mot 
budget 

Intäkter -10 461 -6 246 -5 854 -392 

Kostnader 9 159 4 237 5 919 -1 682 

Netto -1 302 -2 009 65 -2 074 

 

  

Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

60111 
Ensamkom. 
flyktingbarn -6 246 3 821 -5 854 5 557 2 128 

60113 
Fastighkost 
Bergsgården 0 416 0 363 -54 

Totaler   -6 246 4 237 -5 854 5 919 2 074 
 

Framtid och förväntad utveckling 
Med anledning av att kommunen stänger stödboendet så beror framtiden på att om det kommer 

komma så många ensamkommande till kommunen framöver att boendet behöver öppnas igen. 

Prognosen pekar mot att så ej blir fallet 2019. 
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Öppen kommun 

Målrubrik 

Samverkan 

Bakgrund/anledning till målet 

Stödboendet ska samverka både inom och utanför enheten med delaktighet i insatser som rör 

ungdomarna. Detta ska ske genom husmöten och regelbundna träffar med handläggarna på IFO: 

Målvärde 

Både husmöten och träffar med handläggarna ska ske en gång per månad. 

Resultat 

Vi har haft husmöte en gång per månad under perioden 1 januari till sista juni. Det har blivit fyra 

träffar under samma period med handläggare från IFO. Med anledning av att antalet ungdomar 

minskat så har antalet husmöten under det andra halvåret bara varit två stycken. 

Analys 

Det har visat sig att husmötena är för ofta och vi kommer att dra ner till ett husmöte varannan 

månad. Skulle ungdomarna vilja ha något extra husmöte så kommer vi att ordna detta. Mötena med 

handläggarna har också varit lagom. Fyra möten per halvår har fungerat bra. 

 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Självständighet 

Bakgrund/anledning till målet 

Att arbeta så mycket det går med ungdomarnas självständighet och att hitta andra vägar att få 

bostad än kommunernas bostadsköer. Vägledning till självständighet genom att titta mer på privata 

hyresvärdar. 

Målvärde 

På hösten det år ungdomarna fyller 20 år ska dom ha en egen lägenhet.  Dels med anledning att de 

flesta är mogna för detta då men också för att vid samma tid så får dessa ungdomar som studerar 

börja ta studielån och har då en egen inkomst. 

Resultat 

Vi har inte haft några som haft möjlighet att flytta ut under det första halvåret. Under det andra 

halvåret har tre ungdomar fått egna lägenheter genom privata hyresvärdar. Övriga som flyttat har 

flyttat till kamrater och bor inneboende hos dessa.  
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Allmännyttan 
610 

Faktaruta 
Det allmännyttiga bostadsbeståndet utgörs av nästan 300 hyreslägenheter i olika områden, storlekar 

och prisklasser. Allmännyttan är ett av kommunens verktyg för att säkerställa bostadsförsörjningen i 

kommunen på kort och lång sikt. Anpassningar kan göras i det egna beståndet för att tillgodose 

efterfrågan av specifika typer av bostäder eller bostäder till vissa grupper på bostadsmarknaden.  

Händelser under året 
Under det gångna året har två stycken parkarbetare anställts på 80 %. Detta har lett till att vi fått en 

bättre kontinuitet och en effektivare organisation, detta eftersom ingen ny inlärningsperiod för nya 

medarbetare behövs. 

Migrationsverket har lämnat de 34 lägenheter man hyrt av kommunen. Uppsägningen av 

hyreskontraktet skedde i samförstånd mellan kommunen och Migrationsverket som löpte ut den 31 

december 2018. Nu pågår ett omfattande arbete med att besiktiga de 34 lägenheterna för att sedan 

inkomma med ett underlag till Migrationsverket om återställningskostnaden.   

Vi har under det gångna året även bytt fastighetsdatasystem från Momentum till Real. Detta innebär 

bl a att vi får ett mer användarvänligt system som är mer anpassat till våra behov. Då Real är ett 

billigare system så räknar vi med att årligen kunna spara minst 70 tkr. 

Tidigare under det gångna året har vi även rivit Vadstens väg, ett hus som bestod av 6 st lägenheter. 

Renoveringen av ventilationssystemet på Sandbacken genomfördes under hösten 2018. Detta 

medförde att 24 st lägenheter har fått en betydligt bättre inomhusmiljö. Kostnaden för dessa 

åtgärder var ca 900 tkr. 

Ett stort antal vattenläckor och fuktskador har uppstått under året med diagnostiserade kostnader 

på drygt 2 000 tkr som följd (varav 352 tkr bokförs under 2018). Den enskilt största posten har 

orsakats av en omfattande vattenskada vid ett av kedjehusen på Kyrkvägen. Trots att allt planerat 

underhåll, som inte redan genomförts, skjutits på framtiden är det omöjligt att undvika ett stort 

ekonomiskt underskott i verksamheten. Problematiken riskerar att fortsätta då det finns ett stort 

eftersatt underhåll i fastighetsbeståndet. Eftersom problemen främst orsakas av bristande underhåll 

och uttjänt material finns små möjligheter att täcka dessa kostnader via försäkringen. Dessutom är 

anläggningar och komponenter så ålderstigna att de passerat den ekonomiska livslängden som 

försäkringsbolag grundar sin ersättning på. 

Efter en relativt lyckad förhandling med Hyresgästföreningen så landade utfallet i en justering av 

hyran på 2,5 %. Det är i skrivande stund den högsta procentuella hyreshöjningen i länet, vilket ger 

allmännyttan något bättre ekonomiska förutsättningar inför 2019. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Kommunen disponerar just nu knappt 300 hyreslägenheter, och den genomsnittliga 

uthyrningsgraden under året uppgår till ca 2,5 – 3 %. Vakansgraden kommer dock öka betänkligt i 

och med att Migrationsverket lämnat kommunen. 
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Allmännyttan har som mål att nå ett överskott på 3 000 tkr för att på sikt kunna bygga upp ett 

nödvändigt underhållskapital. I budgeten för 2018 återfinns en post på just 3 000 tkr som motsvarar 

förväntat överskott. Det budgeterade resultatet är därmed 0 kr. En del av budgeten för 

verksamheten allmännyttan ligger på ansvar 111, kommunchef. Utfallet för 2018 landade på 1 600 

tkr bättre än budgeterat, dvs ej uppnådde önskvärt resultat om 3 000 tkr. Det beror i huvudsak på ett 

hyresbortfall på 1 123 tkr, bl a kvarstod intäktsbudgeten för Vadstensväg. Även oförutsedda 

kostnader i form av vattenskador påverkar resultatet negativt med 352 tkr. 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differens mot 
budget 

Intäkter -20 007 -19 488 -20 630 1 142 

Kostnader 20 019 19 075 20 077 -1 002 

Netto 12 -413 -553 141 

 

 

  

Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse mot 
årsbudget 

01260 Fastighetsavdelning 0 90 0 0 -90 

81520 Allmännyttan -19 488 18 984 -20 630 20 077 -50 

Totaler   -19 488 19 075 -20 630 20 077 -141 
 

Investeringsuppföljning 

  

Projekt 
 

Redovisning 
 

jan - dec 2018   

Årsbudget 
 

Återstår av 
årsbudget 

1612 Fjärrvärme Kyrkogatan 164 0 -164 

1615 Vent+målning Sandbacken 988 800 -188 

1616 Åtgärd fuktskador Bångbro 0 1 500 1 500 

1617 Fönsterbyte Kyrkvägen 13 0 700 700 

Totaler   1 151 3 000 1 849 
 

Framtid och förväntad utveckling 
Under de kommande åren behöver underhållsnivån i det relativt ålderstigna fastighetsbeståndet 

höjas för att minska den upparbetade underhållsskulden. De största områdena Krokfors och Gärdet 

står inför omfattande renoveringar med fönster-, tak- och stambyten, energimässiga uppgraderingar 



55 
 

och tillgänglighetsanpassningar. Renoveringar som är så omfattande att hyresgäster i flera fall 

tillfälligt kommer att behöva evakueras. Dessa åtgärder kommer att ta stora ekonomiska resurser i 

anspråk.  

Underhållsplaner för beståndet är under framtagande. Den bristfälliga dokumentationen över vilka 

åtgärder som tidigare genomförts gör arbetet mycket tidskrävande då kvarstående livslängd på varje 

komponent måste bedömas genom okulär besiktning på plats. 

Under 2019 ska allmännyttans ekonomiska förutsättningar utredas.  

 

Öppen kommun 

Målrubrik 

Fastighetsavdelningen ska verka för att öka den positiva upplevelsen av kommunen som hyresvärd. 

Detta kommer bland annat ske genom boendeträffar där fastighetsavdelningen kommer ut och 

träffar våra hyresgäster och bjuder på fika eller grillning.  

 

Bakgrund/anledning till målet 

Ett gott bemötande och varmt välkomnande av nya hyresgäster bidrar till ett positivt första intryck 

vilket i sin tur kan generera ambassadörer för verksamheten och kommunen som helhet.  

 

Målvärde 

Samtliga nya hyresgäster ska få en symbolisk välkomstgåva i samband med kontraktsskrivning. 

 

Resultat 

Gåvan kommer att implementeras under första halvåret 2019. 

 

Analys 

Utvärdering om aktiviteten lett till en förbättrad upplevelse av kommunen som hyresvärd sker i 

samband med regelbundna hyresgästundersökningar. 
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Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Fastighetsavdelningen ska verka för att öka den positiva upplevelsen av kommunen som hyresvärd. 

Detta kommer bland annat ske genom boendeträffar där fastighetsavdelningen kommer ut och 

träffar våra hyresgäster och bjuder på fika eller grillning.  

 

Bakgrund/anledning till målet 

Ett gott bemötande och varmt välkomnande av nya hyresgäster bidrar till ett positivt första intryck 

vilket i sin tur kan generera ambassadörer för verksamheten och kommunen som helhet.  

 

Målvärde 

Samtliga nya hyresgäster ska få en symbolisk välkomstgåva i samband med kontraktsskrivning. 

 

Resultat 

Gåvan kommer att implementeras under andra halvåret 2017. 

Analys 

Utvärdering om aktiviteten lett till en förbättrad upplevelse av kommunen som hyresvärd sker i 

samband med regelbundna hyresgästundersökningar. 

 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Fastighetsavdelningen ska arbeta för att öka hyresgästernas kunskap kring vad de kan förvänta sig av 

hyresvärden i form av yttre skötsel och vad som eventuellt åligger hyresgästen avseende detta 

område. För att tydliggöra detta ska en policy för yttre skötsel utarbetas och tydligare villkor skrivas 

in i aktuella hyresavtal. Vi kommer också i viss mån informera de boende i samband med 

boendeträffar om vad vi som hyresvärd förväntar oss av hyresgästerna. 

Bakgrund/anledning till målet 

En otydlig ansvarsfördelning riskerar att bidra till missförstånd och felaktiga förväntningar vilket i sin 

tur utgör grogrund för missnöje då hyresvärden inte lever upp till förväntningarna.  

Målvärde 

Villkoren ska skrivas in i aktuella hyresavtal när policyn för yttre skötsel är politiskt antagen. 

Resultat 

Utkast till policyn finns framme och kommer att tas upp för behandling i allmänna utskottet under 

hösten. 
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Analys 

Utvärdering huruvida policyn lett till ökad kunskap hos hyresgästerna ska ske i samband med 

årsbokslut genom att statistik på antalet felanmälningar för området tas fram och utvärderas.  

 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Fastighetsavdelningen ska, som ett led i miljöarbetet, arbeta för att öka antalet hyresgäster som 

nyttjar tjänsten e-faktura. En kampanj för att uppmuntra fler att använda tjänsten kommer att 

genomföras under andra halvåret och det kommer att lottas ut en hyresfri månad bland de som 

ansluter sig under en viss period. 

Målvärde 

Minst 20 % av hyresgästerna ska ha e-faktura vid årsskiftet 2018/2019. 

Resultat 

Resultatet kontrolleras i samband med årsbokslutet för 2018. 
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Förvaltningschef/kanslichef 

210 

Gemensam överförmyndarnämnd 

Överförmyndarverksamhet 

Överförmyndarverksamhet, ensamkommande barn och unga 

Gemensam överförmyndarnämnd, 5 ledamöter och 5 ersättare 
Överförmyndarverksamhet 3,0 årsarbetare 

Överförmyndarverksamhet, 1,0 årsarbetare, ensamkommande barn och unga 
Förvaltningschef, 0,1 årsarbetare 

Händelser under året 
Från och med årsskiftet överfördes 1,0 årsarbetare handläggare från verksamheten rörande 

ensamkommande barn och unga till övrig överförmyndarverksamhet. 

 

Antalet ensamkommande barn och unga har minskar kontinuerligt. 

 

Återsökning har gjorts till Migrationsverket av kostnader sista kvartalet 2017 vilka redovisades till 

överförmyndarverksamheten januari 2018 trots att den nya lagstiftningen inte skulle möjliggöra 

detta. Migrationsverket avslog återsökningen i de delar som inkom efter den 31 december 2017. 

 

Aktivitetsplan för 2018 antogs av överförmyndarnämnden den 18 januari. 

 

Sammanställning av enkätundersökning bland ställföreträdare 2014-2017 redovisades för 

överförmyndarnämnden den 18 januari. Enkätundersökningarna avser bemötande, tillgänglighet, 

kompetens, service och stöd inom överförmyndarförvaltningen samt utbildning för ställföreträdare. 

2017 års undersökning har generellt en mindre andel positiva svar än 2014 och 2015. Utifrån 

resultaten i undersökningen 2017 har konkreta åtgärder vidtagits inom överförmyndarförvaltningen. 

 

Riksrevisionen beslutade den 6 december 2017 att enligt Lag om statlig verksamhet med mera § 9 

överlämna granskningsrapporten ”Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare – Statens bristande 

ansvar för samhällets mest utsatta” (RIR 2017:33). På sidan 6 under rubriken ”Rekommendationer” 

angavs följande: 

 

”Granskningens iakttagelser och slutsatserna föranleder följande 
rekommendationer: 
 
1. Regeringen bör tillsätta en utredning som ser över systemet som helhet. I en sådan bör 
Riksrevisionens rapporter och systemens utformning i Norge, Finland och Danmark tjäna som 
utgångspunkter. Denna utredning bör: 
• analysera och identifiera vilka uppdrag som kan utföras av professionella ställföreträdare, i syfte att 
kunna tillgodose att alla som har behov kan få en lämplig ställföreträdare 
• föreslå var i systemet dessa professionella ställföreträdare bör vara anställda 
• föreslå, utifrån resultatet av ovanstående, hur tillsynen på området bäst bör organiseras 
• identifiera och föreslå en central förvaltningsmyndighet med ansvar för tillsyn. I uppdraget bör t.ex. 
ingå att följa utvecklingen, ta fram officiell statistik, samordna utbildningar samt ge råd och stöd på 
området. 
2. Regeringen bör ta ställning till det underlag som Pensionsmyndigheten tagit fram angående 
nationellt ställföreträdarregister och ge en central myndighet i uppdrag att ta fram och förvalta det. 

 



59 
 

3. Regeringen bör, på kort sikt, ge en av länsstyrelserna huvudansvar för att samordna tillsyn, 
utbildning, statistik samt råd och stöd på regional nivå.” 
 

Regeringen inkom med anledning av Riksrevisionens rapport till riksdagen med skrivelse 2017/18:128 

”Riksrevisionens rapport om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare” daterad den 5 april 

2018. I skrivelsen angavs att ”Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det bör vidtas åtgärder 

på området för att förbättra tillsynen över ställföreträdare och överförmyndare. Regeringen anser 

också det finns anledning att modernisera och anpassa regelverket om gode män och förvaltare. 

Regeringen har därför inlett ett arbete för att sådana åtgärder ska genomföras.” 

 

Vid kommunstyrelsen i Hällefors sammanträde den 30 januari 2018 § 18 behandlades  

Susanne Grundströms (S) och Annalena Järnbergs (S) motion om utvärdering av Bergslagens 

överförmyndarnämnd. Vid sammanträdet beslutades att begära in tillsynsrapporter och 

revisionsgranskningar av överförmyndarnämndens verksamhet och bjuda in 

överförmyndarnämndens ordförande och kanslichef i Ljusnarsberg till kommunstyrelsen under våren 

2018. Tillsynsrapporter och revisionsrapporter sändes till Hällefors och överförmyndarnämndens 

ordförande och förvaltningschefen deltog vid Hällefors kommunstyrelses sammanträde den 23 maj. 

Kommunförvaltningen i Hällefors upprättade ett förslag till yttrande med anledning av motionen, 

vilket behandlades av kommunstyrelsens allmänna utskott den 4 september. Vid detta tillfälle 

beslutades om återremiss för att inhämta yttrande från Bergslagens överförmyndarnämnd. 

Överförmyndarnämnden beslutade om yttrande den 15 november, vilket senare översändes till 

Hällefors kommun. 

 

Följande rapporter redovisades vid överförmyndarnämndens sammanträde den 15 mars: 

 Uppföljning av antal uppdrag för ställföreträdare 

 Antal ensamkommande barn med god man 2016-2018 

 Återsökningar från Migrationsverket 2018 avseende 2017 

 Utbetalning av ersättningar till ställföreträdare 2016-2017 

 

Revisionsföretaget PwC genomförde under december 2017 och januari 2018 på uppdrag av 

Ljusnarsbergs kommuns revisorer en granskning av överförmyndarnämnden. Revisionsfrågan var 

”Säkerställer överförmyndarnämnden en tillräcklig god intern kontroll avseende sitt uppdrag att tillse 

att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag?” I revisionsrapporten ”Granskning av 

överförmyndarnämndens interna kontroll” bedömer PwC ”att överförmyndarnämnden i allt 

väsentligt säkerställer en tillräckligt god intern kontroll avseende sitt uppdrag att förmyndare, gode 

män och förvaltare sköter sina uppdrag.” PwC ger överförmyndarnämnden följande 

rekommendationer: 

 

 Införa en rutin att i myndighetskontrollen även inkludera kommunernas socialtjänster samt 

med regelbundenhet genomföra myndighetskontroller även på befintliga ställföreträdarskap. 

 Referenser inhämtas vid rekrytering av ställföreträdare vilket kan ge ytterligare grund för 

bedömning av lämpligheten. 

 Upprätta riktlinjer för hur många uppdrag som en enskild ställföreträdare kan inneha och 

vilka omständigheter som kan motivera avvikelser från ett sådant tak. Det finns förutom 

möjligheten att genomföra ett gott ställföreträdarskap, även att beakta den sårbarhet som 

många uppdrag på samma ställföreträdare innebär. 
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Överförmyndarnämnden avser införa PwCs två första rekommendationer i någon form medan den 

tredje rekommendationen, riktlinjer för hur många uppdrag som enskild ställföreträdare kan inneha 

ej avses bejakas. Detta på grund av ett flertal anledningar.  

 

För det första finns inte något nationellt register över hur många uppdrag respektive ställföreträdare 

har i landets olika kommuner, därmed är antalet uppdrag som en ställföreträdare har i Bergslagens 

överförmyndarnämnds medlemskommuner tämligen ointressant då det är obekant hur många 

uppdrag ställföreträdaren har utanför Bergslagens överförmyndarnämnds medlemskommuner.  

 

För det andra är alla uppdrag av olika karaktär och beskaffenhet, en del uppdrag kräver minimal 

arbetsinsats medan andra enskilda uppdrag är mycket tids- och arbetskrävande. Detta innebär att 

tjugo uppdrag kan tids- och arbetsmässigt vara enklare än ett enda enskilt ärende.  

 

För det tredje finns det kapacitets- och kunskapsskillnad mellan ställföreträdare. Vissa 

ställföreträdare kan ägna mycket tid åt sitt ställföreträdarskap, exempelvis på grund av att de är 

pensionärer medan andra ställföreträdare ägnar sig åt sina uppdrag på fritiden efter ett 

heltidsarbete. Vidare är vissa ställföreträdare oerhört rutinerade och kan därmed åta sig flera 

uppdrag.  

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län genomförde den 20 mars 2018 den årliga tillsynen av 

överförmyndarnämnden. I protokoll daterat den 12 april 2018 konstaterades att Länsstyrelsen i 

Dalarnas län inte hade något att anmärka.  

 

Samtliga protokoll från överförmyndarnämnden, rapporter, uppföljningar, tillsynsprotokoll, 

nyhetsblad med mera läggs ut på Ljusnarsbergs kommuns webbplats. Övriga medlemskommuner har 

länkar till Bergslagens överförmyndarnämnd på sina webbplatser. Vidare expedieras alla relevanta 

handlingar som tas upp i överförmyndarnämnden till medlemskommuner, detta gäller såväl interna 

som externa uppföljningar, tillsynsprotokoll från Länsstyrelsen i Dalarnas län, revisionsrapporter, 

ekonomiska rapporter, verksamhetsberättelser etc. 

 

Den 3 maj 2018 arrangerades i Lindesberg en föreläsning från Kronofogden om bland annat 

överskuldsättning. Ett drygt trettiotal ställföreträdare deltog. 

 

Överförmyndarförvaltningen har genomfört och genomför fortsatt informationsträffar/utbildningar 

med personal inom medlemskommunernas äldreomsorg och socialförvaltningar. Vid dessa träffar 

informeras om bland annat ställföreträdarens uppgifter och överförmyndarnämndens /-

förvaltningens uppgifter. Träffarna har bemötts med positiv respons.  

 

Ordförande i nämnden och chefen för förvaltningen har träffat representanter för Bergslagens 

Frivilliga Samhällsarbetare under året. 

 

Nyhetsblad utsändes till ställföreträdare vid fyra tillfällen under året. 

 

Nettoäskande med 104 000 kronor i driftbudget gjordes inför budget 2019 vilket bifölls. Orsaken till 

äskandet var ej budgeterade kostnader för böcker till ställföreträdare, kopiator/skrivare samt ökade 

kostnader för porto, databehandling och kurser/konferenser. 
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Den 18 september var samtliga årsräkningar gällande 2017 granskade. Målet var att 90 procent av 

årsräkningarna skulle vara granskade till den 31 oktober. 

 

Konsult Eva von Schéele, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), klargjorde i skrivelse 

daterad den 11 september att det strider mot Kommunallagen om överförmyndare överlämnar 

utbetalningen av arvoden till ställföreträdare till kommunens ekonomiavdelning och därefter 

fakturerar huvudmannen. 

 

Uppföljning av ärendeutvecklingen från 2009 till den 4 oktober 2018 redovisades för 

överförmyndarnämnden den 17 oktober. 

 

Under hösten/vintern har PwC granskat rutinerna i Lindesbergs kommun för återsökning av statligt 

bidrag för mottagande av asylsökande från Migrationsverket. Chefen för överförmyndarförvaltningen 

har av denna anledning intervjuats av PwC. 

 

Överförmyndarnämnden antog vid sammanträde den 12 december vision och värdegrund samt 

aktivitetsplan för 2019. 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Gemensam överförmyndarnämnd 

Utfallet sammantaget utgörs av ett underskott gentemot budget med 9 000 kronor. Detta föranleds 

av resekostnader i samband med utlokaliserade nämndsammanträden och konferenser. 

 

Överförmyndarverksamhet 

Utfallet sammantaget utgörs av ett underskott gentemot budget med 14 000 kronor. Detta föranleds 

av ej budgeterade kostnader för litteratur till ställföreträdare och kopiator/skrivare samt ökade 

kostnader för porto, databehandling och kurser/konferenser. 

 

Överförmyndarverksamhet ensamkommande flyktingbarn 

Intäkterna överstiger budget med anledning av att kommunen fakturerar övriga medlemskommuner 

separat för tolk- och resekostnader för gode män till ensamkommande barn och unga. 

 

Kostnaderna understiger budget vad gäller utbetalda ersättningar till gode män för ensamkommande 

barn och unga. Anledning till detta är att antalet ensamkommande barn och unga minskat kraftigt. 

 

 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differens mot 
budget 

Intäkter -2 669 -2 377 -2 320 -56 

Kostnader 3 201 2 504 2 529 -25 

Netto 532 127 209 -82 
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Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

10360 Gem överförmynd.nämnd -47,2 52 -32,1 36 -0,9 

13010 (Över-)Förmyndarverksamh -1414,5 1612,1 -1414,5 1610,9 -1,2 

13012 
Överförmynd.vht 
ensamkommande -914,9 839,5 -873,8 882,1 83,7 

Totaler   -2376,6 2503,6 -2320,4 2529 81,6 
 

Framtid och förväntad utveckling 
Antalet ensamkommande barn och unga kommer fortsatt att minska. Denna utveckling måste följas 

nogsamt. 

 

Överförmyndarförvaltningen kommer att fortsatt erbjuda informationsträffar/utbildningar med 

personal inom medlemskommunernas äldreomsorg och socialförvaltningar men även till andra 

förvaltningar om efterfrågan finns. Därtill kommer information och utbildning erbjudas 

kommunfullmäktigeförsamlingar, kommunstyrelser, nämnder och utskott i medlemskommunerna. 

 

Initiativ till återupptagande av närmare samverkan med Örebro kommuns 

överförmyndarverksamhet, Sydnärkes överförmyndarförvaltning och Östra Värmlands 

överförmyndarförvaltning skall tas. 

 

Översyn skall göras av informationen från överförmyndarförvaltningen på kommunens webbplats. 

 

Fortsatt skall översyn göras av rutiner och metoder inom överförmyndarförvaltningen. 

 

Utvecklingen nationellt med anledning av riksdagens skrivelse 2017/18:128 ”Riksrevisionens rapport 

om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare” skall följas. 

 

Nyhetsblad till ställföreträdare skall fortsatt sändas ut fyra gånger per år. 

 

Ny överförmyndarnämnd tillträder den 1 januari 2019. 

 

Ökad närvaro i medlemskommunerna Hällefors, Lindesberg och Nora kommer ske i samband med 

ställföreträdarnas inlämnande av årsräkningar för 2018 i januari och februari 2019. 

 

Kontinuerliga myndighetskontroller av ställföreträdare kommer att införas. 

 

Övervägande skall göras om införande av ökat antal digitala tjänster. 
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Öppen kommun 

Målrubrik 

Service till ställföreträdare och huvudmän 

Bakgrund/anledning till målet 

Uppnå bättre information om nämndens och förvaltningens arbete samt utveckling. 

 

Ökat tillmötesgående till huvudmän vad gäller ställföreträdares kön. 

Målvärde 

1. Utökad information på kommunens webbplats. 

 

2. Antalet nyhetsblad till ställföreträdare skall vara fyra per år. 

 

3. Samtliga huvudmän med önskemål om kön på ställföreträdare skall tillgodosetts. 

Resultat 

1. Målet uppnås. 

 

2. Målet uppnås 

 

3. Målet uppnås. 

Analys 

1. Successivt har mer information lagts ut på kommunens webbplats. 

 

2. Fyra nyhetsblad har sänts ut. 

 

3. Samtliga önskemål från huvudmän har tillgodosetts. 

Åtgärder 

Översyn av kommunens webbplats för att underlätta tillgängligheten från övriga 

medlemskommuners webbplatser. 

 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

God service till ställföreträdare. 

Bakgrund/anledning till målet 

Underlätta ställföreträdarnas uppdrag. 

Målvärde 

Uppdatering och nyproduktion av blanketter. 
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Resultat 

Målet uppnås. 

Analys 

Uppdatering har genomförts av tidigare förekommande blanketter samt nya har producerats. 

Åtgärder 

Fortsatt uppdatering och nyproduktion av blanketter. 

 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Tillsyn av årsräkningar och vitesföreläggande. 

Bakgrund/anledning till målet 

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet och snabb handläggning utgör god service. 

Målvärde 

1 90 procent av årsräkningarna skall vara granskade senast den 31 oktober. 

2 Vitesförelägganden skall skickas ut senast två månader från sista datum för inkommande 

med årsräkning. 

Resultat 

1 Målet uppnås, Sammantaget granskade och godkända samt granskade och begärda 

kompletteringar uppgår till 100,0 procent den 18 september 2018. 

 

2 Målet uppnås ej. 

Analys 

1. Kvalitetsnivån skall bibehållas. 

2. Årsräkningar inkommer senare än vid februari månads utgång. 

Åtgärder 

1. Kvalitetsnivån skall bibehållas. 

 

2 . Förvaltningen skall snabbare sänd ut påminnelser om att årsräkningar skall inkomma 
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Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Ökad digitalisering. 

Bakgrund/anledning till målet 

Ökat antal digitala tjänster underlättar arbetet för såväl ställföreträdare som förvaltningen. 

Därtill finns en viss efterfrågan från ställföreträdare av digitala tjänster. 

Målvärde 

1. Antalet digitala tjänster skall öka. 

 

2. Effektivisera kontrollen vid rekrytering av ställföreträdare. 

 

3. Effektivisera utbildningen för ställföreträdare via digitalisering. 

Resultat 

Målen uppnås ej.  

Analys 

1. Vissa digitala blanketter har utarbetats och skall lanseras under 2019. 

 

2. Åtgärder enligt nedan skall genomföras under 2019. 

 

3. Digitala utbildningar har undersökts men ej ansetts vara prisvärda. 

Åtgärder 

1. Digitala blanketter skall läggas ut på kommunens webbplats. 

 

2. Införa kontroll av nya ställföreträdare via socialförvaltningarna samt kontinuerlig kontroll 

av tidigare ställföreträdare. Referenstagning vid rekrytering av nya ställföreträdare. 

 

3. Undersöka förekomsten av digitala utbildningar. 
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Socialchef 

410 

Faktaruta 
Socialchefens ansvar omfattar de gemensamma intäkterna och kostnaderna för de sociala 

verksamheterna inom Bildnings- och sociala utskottets områden. Verksamheten har som uppdrag att 

utreda, besluta och verkställa vård-, omsorgs- och stödinsatser. Den lagstiftning som styr är i 

huvudsak socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL) samt socialförsäkringsbalken (SBL). Under ansvaret finns totalt 11.0 

årsarbetare. Det är åtta enhetschefer varav en också har funktion som Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) och en har funktion som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Två 

biståndshandläggare och en kvalitetssamordnare/LSS-samordnare. 

Från och med första januari 2018 ingår Arbetsmarknadsenheten och integrationsverksamheten (AMI) 

under socialchefens ansvar.  

Händelser under året 
Omvärldsförändringar som påverkar kommunens arbete: Ny lagstiftning, om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, började gälla första januari 2018. Kommunens 

gemensamma arbete inom äldreomsorgens område, med att samlat stärka och utveckla 

omhändertagandet i vården och omsorgen av äldre, för att klara av att möta lagstiftnings krav på 

kortare planeringstid vid utskrivning från slutenvården och en trygg och säker hemgång samt för att 

säkra kvalitet i äldrevården, har fungerat väl. Kommunen har inte haft några dagar med 

betalningsansvar till Region Örebro län. För att ge bättre planeringsförutsättningar för en trygg och 

säker äldreomsorg inrättades nya korttidsplatser i anslutning till Solgårdens särskilda boende, under 

april månad. Dessa invigdes i augusti. Sju rum används till korttidsboende och ett rum är utrustat för 

rehabilitering. Det åttonde rummet kan användas som korttidsboende vid akut behov om det är 

fullbelagt i övrigt. Från starten i april till sista december 2018 har de sju rummen varit belagda 1 340 

dagar, vilket innebär att fem – sex rum haft ständig beläggning. Det åttonde rummet har varit belagt 

vid några dygn. 

 I Örebro län fanns en frivillig gemensam överenskommelse om att minska antalet dagar för 

färdigbehandlade patienter inom psykiatrin, från 30 dagar till 15 dagar. Kommunen har inte heller 

inom detta område haft några dagar med betalningsansvar. Från och med första januari 2019 gäller 

tre kalenderdagar även inom detta område. Under 2018 har därför verksamhetens fokus varit 

inriktad på; hur ska verksamheten i kommunen organiseras för att klara av att ta emot personer som 

skrivs ut från psykiatrin snabbare. Länsdelssamarbetet inom Norra Örebro län, de fyra kommunerna 

och Region Örebro län, har också inriktat arbetet mot detta område under året. 

I april genomfördes planeringsdagar för alla enhetschefer inom de sociala verksamheterna för att 

fortsätta stärka kvaliteten i verksamheterna och styra om resurser så att insatser utgår ifrån 

individernas behov.  

En manuell kartläggning har gjorts inom hemtjänsten/Treskillingen. Varje enskild individs behov av 

vård- och omsorgsinsatser och hur personalsammansättningen är kopplat till de enskildas behov har 

kartlagts. Resultat i sin helhet avrapporterades till kommunfullmäktige i slutet av året. Det som här 

kan omnämnas är att det är fler individer idag som har behov av dubbelbemanning. Beslut om 
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dubbelbemanning görs av enhetschef på grund av arbetsmiljöskäl eller på inrådan av 

arbetsterapeuter och/eller sjuksköterskor. 

Kompetensförsörjning: Kommunen har liksom andra kommuner och Region/landsting i Sverige haft 

svårt att rekrytera personal till verksamheterna. Under föregående år var det ett intensivt arbete 

med att rekrytera. Numera har vi personal på plats på alla tjänster inklusive på chefstjänsten inom 

Individ- och familjeomsorgen (IFO), där enhetschef tillträdde tjänst i mitten av september. Särskilt 

omnämnas bör att en LSS-handläggare rekryterats som har sin placering på IFO. Under hösten 

anställdes en ny enhetschef på Koppargården, då den tidigare chefen gick till nytt arbete hos annan 

arbetsgivare. Trots stor rörlighet mellan olika arbetsplatser för sjuksköterskor, vilket vi delar med 

resten av landet, är det ett bättre läge än på länge vad gäller bemanningen inom kommunens 

sjuksköterskeorganisation. För kommunen har lyckats rekrytera. Under några dagar under året var 

alla tjänster tillsatta men sjuksköterskorna har kommit och gått, vilket innebär en påfrestning för 

organisationen. Vid årets slut saknades det tre sjuksköterskor. Rekryteringsprocess pågår och två har 

svarat ja skriftligen.  

Nattpatrull: Nattpatrullens undersköterskor och sjuksköterskor har haft två chefer. 

Undersköterskorna hade Hemtjänsten/Treskillingens enhetschef som chef och sjuksköterskorna hade 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS och tillika enhetschef som sin chef. Det har visat sig att det 

inte är optimalt att arbetsgruppen har två olika chefer, inte minst i situationer där det finns konflikter 

i personalgruppen. Därför tog enhetschef/MAS över det samlade chefsansvaret från och med 1 juli 

2018. Denna förändring ges bättre förutsättningar för tillskapandet av en starkare sammanhållning 

och gemenskap för medarbetarna i nattpatrullen. 

 
Individ och familjeomsorg och funktionsstöd: Satsning på öppenvård för att förbättra situationen för 

många missbrukare har kunnat ske under våren. Ökning av boendestödsfunktionen och sedan 

överföringen av tjänsterna till IFOs ansvarsområde för att möjliggöra utrymme också för personer 

med missbruk, har varit lyckosamt hittills. Detta kopplat till att det också finns drogterapeut och 

familjeterapeut i verksamheten leder till att personer har fått tidiga insatser på hemmaplan istället 

för insatser på behandlingshem. Tekniklösning för ”självtestning” har också påbörjats under hösten 

2018. Sammantaget innebär öppenvårdsinsatserna att fler personer fått stöd hemma vilket lett till 

att de inte har behövt vård på institution. 

Gruppboendet Ängen avvecklades under januari-mars för att ge plats till fler korttidsplatser inom 

äldreomsorgen. Avvecklingsprocessen fungerade väl, för alla som berördes (boende och personal). 

Under våren har en utredning angående kostnaderna för korttidsverksamhet inom LSS-barn 

genomförts och avrapporterats till Bildning och sociala utskottet och kommunstyrelsen. Resultatet av 

utredningen visar att det var fyra barn inom LSS-korttidsverksamheten under januari-juni 2018, vilket 

är ett barn färre mot 2016 när utredningsuppdraget gavs. 

Habiliteringsersättningen har höjts från och med 1 juni. Stimulansbidraget för år 2018 användes för 

att höja habiliteringsersättningen från 5 kronor/timme till 10 kronor/timme inom LSS.  

                                                                                                            

Klagomål: Antal klagomålsärenden inom Äldreomsorgen har ökat rejält. Antal ärenden som har 

dokumenterats och hanterats under 2018 är 27 inom äldreomsorgen, vilket är 23 fler än vad som 

inkom under hela 2017, 25 av de 27 klagomålsärendena som inkommit härrör 

Hemtjänsten/Treskillingen. Fem klagomål har inkommit från IFO, samtliga dessa rör försörjningsstöd. 

Samtliga handlar om missnöje med beslut och bemötande. I två av IFOs fem ärenden har 

trepartssamtal hållits där enhetschef också deltagit. 



68 
 

Välfärdsteknik: De flesta äldre vill kunna bo kvar hemma så länge det går. Att använda välfärdsteknik 

kan vara ett sätt att öka trygghet och samtidigt möjliggöra för individen att vara självständig. 

2016 togs beslut om att investera i digitala trygghetslarm. De inköpta 120 digitala trygghetslarmen är 

fullt ut implementerade enlig plan (minst 60 trygghetslarm skulle installeras under 2017 och 

resterande larm under 2018). Utöver dessa har ökat behov inneburit att ytterligare 36 trygghetslarm 

och 10 alarmknappar inköpts under året. Behov föreligger också om att införskaffa GPS-larm, då vi 

har personer som rör sig utomhus. Ett sådant larm har beställts inom ramen för beviljat statsbidrag 

för välfärdsteknik.  

Implementering av TES på Treskillingen har genomförts. För att förbättra och tydligt kunna synliggöra 

de insatser som görs har teknik för att mäta faktisk tid och en geografisk modul inköpts. Att ha en 

trygghetskamera installerad hemma blir allt vanligare och är ett utmärkt hjälpmedel för att individer 

ska känna trygghet och samtidigt slippa få nattsömnen störd. Kameran visar rörlig bild av sängen och 

den som sover där. Den kan integreras till välfärdsplattformen TES. Två kameror har beställts, den 

ena ska placeras hemma hos en enskild individ och den andra ska installeras i ett rum på 

korttidsboendet. För att säkra läkemedelshanteringen samt kunna erbjuda enskilda individer ett 

självständigt alternativ till överlämnande av läkemedel i hemmet, har en läkemedelsautomat, Dosell, 

beställts. Dessa investeringar i ny teknik har finansierats inom stipulerat statsbidrag för 

välfärdsteknik. Denna teknikinvestering kan leda till ökad trygghet och säkerhet för den enskilde och 

dess anhöriga/närstående men kan också frigöra resurser inom äldreomsorgen så dessa kan använda 

där de verkligen behövs. 

Övrigt: När korttidsboendet Ängen öppnades under våren uppstod akut brist på vårdsängar, 

dessutom uppdagades att sängbeståndet på de särskilda boendena hade stora brister. Beslut 

fattades i Bildnings- och sociala utskottet att inköpa de akut behövda vårdsängarna och att plan för 

långsiktigt utbyte av sängar ska framläggas till budgetberedningen under hösten, vilket sedermera 

framlades. 
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Verksamhetsmått/nyckeltal 

 
 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
13026 SOFINT: Årsavgift för verksamheten är budgeterad till oförändrad nivå 2017. För 2018 har 
övriga anslagsgivare, Region Örebro län, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och övriga kommuner i 
Norra Örebro län ökat sitt anslag, vilket gör att även Ljusnarsbergs kommun ska höja anslaget. 
Ökning från 78 000 kr. – 113 200 kr. Nettounderskott -35 200 kr. 

51025 Administration äldreomsorg: Överskott om 884 000 kr. bland annat p.g.a. ökade bidrag. 

51034 MAS: Underskott med 41 000 kr. på grund av lönerevision och att ersättning för 
hygiensjuksköterska inte varit budgeterad.  

51038 Trygghetslarm: Överskott i budget 2017 resulterade i att denna budgetpost nollades i årets 
budget, men kommunen har kostnader inom området 2018. 146 000 kr härrör kostnader för 60 
digitala trygghetslarm som levererades under 2017. Kommunen har haft en pågående diskussion 
med leverantör av digitala larm, räkningar har inkommit på de gamla analoga larmen som är utbytta 
enligt plan. I slutet av året löstes de gamla avtalen. Nya larm och alarmknappar har blivit inköpta på 
grund av ökat behov under året, dessa har ej budgeterade. 20171231 var det 126 personer som hade 
trygghetslarm, 20181231 hade antalet ökat till 162 personer, det vill säga en ökning med 36 
trygghetslarm. 10 nya alarmknappar har inköpts under året. 
Sammantaget leder ovan till ett nettounderskott om -138 600 kr. 
 
51301 LSS Adm. o arb. ledning: Förbättrat resultat ekonomiskt med ca +138 800 kr. Under denna 
kod finns också projektintäkter bokförda. 
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53001 Färdtjänst/Riksfärdtjänst: Årets kostnader inom detta område slutade på ett underskott om  
-82 100 kr, vilket det varnats om under hela 2018. Kostnaderna ökade med 20 % och antalet resor 
ökade med 15 %. 2017 var kostnaden per färdtjänstresa 389 kronor. 2018 hade kostnaderna ökat till 
406 kronor per färdtjänstresa. Varje resa har med andra ord ökat med 17 kr. 
 
54015 IFO enhetschef: Eftersom att enhetschefstjänst inte blev tillsatt med ordinarie personal förrän 

17 september, obudgeterade konsultkostnader för januari-september resulterade i nettounderskott 

om -642 000 kr.  

  
Sammanfattningsvis blev resultat under 410 ett överskott om 899  tkr. 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differens 
mot budget 

Intäkter -3 223 -4 707 -2 899 -1 809 

Kostnader 9 022 10 421 9 511 910 

Netto 5 799 5 713 6 612 -899 

 

  

Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

10320 Patientnämnd 0 5 0 6 1 

10431 
Rådet funk.hindr & 
pensio 0 0 0 3 3 

13026 SOFINT 0 113 0 78 -35 

51024 Enhetschefer ÄO 0 2 247 0 2 265 18 

51025 Adm äldreomsorg -954 1 807 -27 1 764 884 

51028 Gem komp.utv SOL+HSL -89 102 0 100 87 

51034 Egna versamheter MAS -9 784 0 738 -38 

51035 Egna verksamheter MAR 0 314 0 321 7 

51038 Trygghetslarm -300 438 -201 201 -139 

51111 Ordinärt boende -1 788 37 -1 670 0 82 

51226 Särskilt boende -881 14 -841 0 26 

51301 LSS adm o arb.ledning -687 930 -60 973 671 

53001 Färdtjänst/Riksfärdtjänst 0 1 306 -100 1 324 -82 

54015 IFO Enhetschef 0 1 494 0 853 -642 

60112 
Adm. ensamk. 
flyktingbarn 0 0 0 75 75 

61010 Arbetsledning 0 830 0 812 -18 

Totaler   -4 707 10 421 -2 899 9 511 899 
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Framtid och förväntad utveckling 
Kompetensförsörjning med hjälp av anlitande av hyrbolag för IFO-chefstjänst har fortsatt under 

rapporteringsperioden men detta avtal avskaffade under året. Den förväntade utvecklingen är att 

verksamheterna ska kunna bedrivas utan att hyrpersonal ska behövas tas in. Det råder brist på 

sjuksköterskor i nationen vilket märks av i kommunen. Sjuksköterskor börjar och slutar efter en kort 

tid samt att kraven på lön, arbetstid med mera tenderar bli så höga att det blir svårt för kommunen 

att kunna svara upp mot dessa. 

Förebyggande verksamhet för barn och unga behöver fortsätta utvecklas, detta pekar inte minst 

kartläggningen kring barnfattigdom som presenterades under 2017. Arbete pågår tillsammans med 

Region Örebro län kring hur den familjecentralsliknade verksamheten för små barn ska kunna 

utvecklas till en regelrätt familjecentral som vänder sig till barn- och unga upp till 23 år och dess 

familjer. Principöverenskommelse i frågan antogs i januari. Familjestödsutbildningar (ABC) och 

verksamhetsutveckling inom området har genomförts tillsammans med Region Örebro län och övriga 

kommuner i Norra Örebro län under året, utvecklingsarbetet inklusive utbildningar kommer att 

fortlöpa framåt. Föräldrastödsgrupper har hållits under året. Dessa grupper har genomförts 

tillsammans med personal från Region Örebro län, vilket är ett unikt samarbete. Deltagande föräldrar 

har antigen själva sökt sig till grupperna eller på uppmaning från kommunens föräldraterapeut eller 

från personal på vårdcentralen. Utvecklingsarbetet sker inom ramen för det gränsöverskridande 

Norra läns gemensamma arbetet för ökad Psykisk hälsa för barn- och unga som kommunen sökt och 

fått pengar för. Det är oerhört viktigt att förskola, skola, socialtjänst, AMI och vårdcentral arbetar 

nära tillsammans inom kommunen för att ge barn- och unga och dess familjer stöd generellt och 

efter behov. All samverkan måste fortsätta utvecklas utifrån en helhetssyn för barn- /unga och dess 

familjer, detta för att människor inte ska ”falla mellan stolarna” i samhället.  

Riktlinjer för bistånd ses över, dessa är från 2010. Arbetet med att se över äldreomsorgens insatser 

och boenden samt fortsatta organisering fortsätter, detta för att kommunen ska stå optimalt rustad 

framåt. Dels för att kunna möta upp mot allt snabbare vårdflöden och för att det blir fler äldre 

personer som behöver äldreomsorgens samlade insatser.  

Ny lagstiftning angående ”trygg och säker utskrivning” inbegriper också personer som skrivs ut från 

psykiatrisk slutenvård. Från och med 1/1 2019 gäller att kommunens ska kunna ta emot 

utskrivningsklara personer från psykiatrisk slutenvård inom tre kalenderdagar, det vill säga samma 

som gäller för personer som skrivs ut från somatisk slutenvård från 1/1 2018. Idag är det 30 dagar 

enligt lag för denna målgrupp, men kommunerna i Örebro län och Region Örebro län har frivilligt 

överenskommet 15 dagar under 2018. Kommunens insatser vad gäller social psykiatri består av 1,5 

tjänst boendestödjare. Här ses redan nu att vi måste finna bättre alternativa boenden för svårt 

psykiskt sjuka personer som skrivs ut från slutenvården samt öka kunskapen hos vår personal vad 

gäller psykiska sjukdomar. Utbildningsinsatser har påbörjats inom ramen för projekt Psykisk hälsa, 

där vi rekvirerat statliga medel. 

En strategi för användande av digitala tjänster inom äldreomsorg och individ och familjeomsorgen 

ska tas fram inom ramen för kommunens digitaliseringsstrategi. Ny teknik ska implementeras i våra 

verksamheter, rutiner och samtyckesdokument ska tas fram. Det som framkommit vid kommunens 

kartläggning med hjälp av Sveriges kommuner och landstings, SKLs, verktyg ”LIKA värdering”, är att 

digitaliseringsmognaden inom verksamheterna måste höjas. Närmast pågår ett arbete med att 

digitalisera ansökningsprocessen inom försörjningsstöd, ”Mina sidor”, tillsammans med kommunerna 

i Norra Örebro län, ny teknik ska implementeras. Finansiering är tänkt att ske med statliga medel 

inom ramen för Tillväxtverks projekt. 
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Det finns behov av fler öppenvårdsinsatser utöver vad vi hittills har åstadkommit för att förbättra 

situationen för många missbrukare. Önskvärt är att socialtjänsten tidigare ska kunna ge insatser på 

hemmaplan, vilket torde innebära lägre kostnader för externa missbruksinsatser. 

Öppen kommun 

Målrubrik 

Verka för att de enskilda personerna som har behov av kommunens insatser möts av ett 

professionellt förhållningssätt med god kunskap, tillgänglighet och tillgång till information. 

Bakgrund/anledning till målet 

Kompetent personal ska finnas tillgänglig och de tjänster och insatser som kommunen tillhandahåller 

ska hålla hög kvalité. De enskilda personerna som har behov av kommunens insatser ska ges 

möjlighet till att lämna ev. synpunkter/klagomål, detta är ett viktig led i kommunens ständiga 

förbättringsarbete. 

Brukar/kundundersökningar ska genomföras årligen som ett ytterligare redskap för att mäta hur 

kommunens personal utför insatserna och som ett led i förbättringsarbetet. 

Målvärde 

De enskilda personerna som har behov av kommunens insatser ska mötas av kompetent personal 

med god kunskap och tillgänglighet. 

Sträva mot 90% kundnöjdhet.                                                                                                                                                    
Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen.                                                                                                                                

Resultat 

Kommunen deltar i KKiKs årliga undersökning. Resultat från 2018 års KKiK-mätning:                                     

Uppnått målvärde 90 % brukarbedömning särskilt boende, medelvärde bland deltagande kommuner 

82%. Uppnått målvärde 94 % brukarbedömning hemtjänst, medelvärde bland deltagande kommuner 

91%. Målsättning är därmed uppnådd. 

Utöver detta har beslut tagits om att kommunen ska ansluta sig till de nationella 

brukarundersökningarna för individ- och familjeomsorg och inom funktionshinderområdet. 

Undersökningarna genomfördes under hösten 2018. 

Biståndshandläggarna har telefontid, vardagar mellan klockan 8.30-9.30. 

Antal klagomålsärenden inom Äldreomsorgen har ökat rejält. Antal ärenden som har dokumenterats 

och hanterats under 2018 är 27 inom äldreomsorgen, vilket är 23 fler än vad som inkom under hela 

2017. 25 av de 27 klagomålsärendena som inkommit härrör Hemtjänsten/Treskillingen. Fem 

klagomål har inkommit från IFO. 

Analys 

Klagomålsärenden har ökat rejält inom hemtjänsten under året. Det är dock svårt att avgöra om det 

är en faktisk ökning i antalet ärenden eller om det är ett utslag av bättre rapportering. Det är 

önskvärt att det sker en noggrann rapportering i dessa ärenden för att kunna åtgärda brister. Vid 

djupare analys av KKiKs siffror vad gäller hemtjänsten brukarbedömning är den totala bedömningen 

bra, vilket leder till måluppfyllelse men flera förbättringsområden kan också ses. Inom flera områden 

är kommunen bland de 25 % sämsta deltagande kommunerna i undersökningen. Samtidigt finns en 
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del motstridiga resultat. Hänsyn till åsikter och önskemål 89 % (gult resultat, vilket motsvarar ett 

mittenvärde av deltagande kommuner) medan möjlighet att framföra synpunkter/klagomål har 

sjunkit till 47 % från 54 % (rött resultat, motsvarar ett värde som är inom ramen för de 25 % sämsta 

deltagande kommunerna). Detta resultat kommer samtidigt som en rejäl ökning av antalet 

klagomål/synpunkter inkommit.  

Åtgärder 

Biståndshandläggare ska fortsätta ha dagligen telefontider 

Fortsätta att på arbetsplatsträffar- APT påtala vikten av professionalitet i utövandet. Kommunens 

värdegrund har varit föremål för diskussion på sociala ledningsgrupper och enhetscheferna ska/har 

tagit diskussionen vidare till respektive APT i verksamheterna. Eventuella synpunkter/klagomål ska 

fortsätta dokumenteras av handläggare, hanteras och åtgärdas, processen för detta behöver 

tydliggöras för personal inom hemtjänsten.  

Kompetensutvecklingsplaner för all personal ska finnas för att möjliggöra hög kompetens. Sträva 

efter att i varje kontakt möta den enskildes behov med högt mått av kunskap. 

Fortsätta och fördjupa analys av KKiK resultat för att finna svar och förslag på fler eventuella 

åtgärder. 

 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

De enskilda personerna som brukar kommunens insatser ska vara nöjda/mycket nöjda med sitt 

särskilda boende och med sin hemtjänst. 

Bakgrund/anledning till målet 

För att kunna styra och leda vård- och omsorgens verksamhet är det viktigt att få reda på hur de 

enskilda individerna som får insatser av kommunen värderar de levererade insatserna. 

Målvärde 

För 2018: målvärde minst 90 %  

(Målvärde 2017: 81 % särskilt boende och 87 % hemtjänst).                                                                                              
Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen. 

Resultat 

Resultat från 2018 års KKiK-mätning: Uppnått målvärde 90 % särskilt boende, medelvärde bland 

deltagande kommuner 82%. Uppnått målvärde 94 % hemtjänst, medelvärde bland deltagande 

kommuner 91%. Målsättning är därmed uppnådd. 

Analys 

Resultat från 2017 års mätning har gåtts igenom på sociala ledningsgrupper och ligger till grund för 

verksamheternas mål och aktiviteter för 2018. Likaså behandlas 2018 års resultat i KKiK. 
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Åtgärder 

Fortsätta att deltaga i Kommunernas Kvalitet i Korthets, KKiK, årliga brukar/kundundersökning. 

Arbeta för att öka deltagande i enkäter. Fördjupa analysen av resultat i KKiK, jämföra med andra 

kommuner inom länet och jämförbara kommuner i landet. 

 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Öka den enskildes trygghet i det egna hemmet. 

Bakgrund/anledning till målet 

Att använda välfärdsteknik kan vara ett sätt att öka trygghet och samtidigt möjliggöra för individen 

att vara självständig.  

2016 togs beslut om att investera i 120 stycken digitala trygghetslarm, dessa skulle enligt plan 

implementeras under 2017 och 2018. För att den enskilde och dess anhöriga/närstående ska känna 

trygghet av digitaliserad teknik måste tekniken vara tillförlitlig och förståelig.  

Målvärde 

Under 2018 säkerställa att teknikskiftet med digitala trygghetslarm fullt ut är implementerat. 

Undersöka möjligheterna till att införa trygghetskameror. 

Göra den enskilde och dess anhöriga/närstående delaktig i utredningsprocess ang. ökad teknik i 

hemmet. 

Resultat 

Alla analoga trygghetslarm är utbytta. Fler personer är i behov av larm, därför har ytterligare tio nya 

larm införskaffats under våren. De inköpta 120 digitala trygghetslarmen är fullt ut implementerade 

enlig plan (minst 60 trygghetslarm skulle installeras under 2017 och resterande larm under 2018). 

Utöver dessa har ökat behov inneburit att ytterligare 36 trygghetslarm och 10 alarmknappar inköpts 

under året. Några av de extra alarmknapparna har införskaffats på grund av dubbelboende personer 

där båda har omvårdnadsbehov. 

Rekvisition av stimulansmedel för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen gjordes under året. Bland 

annat har GPS-larm, teknik för förbättrad TES, trygghetskamera och läsplattor kommit att 

införskaffats.  

Den så kallade ”Äldredagen” den 1/10, var en öppen allmän föreläsningseftermiddag, hade 

välfärdsteknik och digitalisering i samhället i stort som tema. 

Analys 

Målet om att byta ut alla analoga trygghetslarm är uppnått. Stimulansmedel till välfärdsteknik 

snabbade på kommunens process med införande av olika tekniklösningar inom äldreomsorgens 

område, där trygghetskamera är en av de olika teknikmöjligheterna. Kunskap om tekniken och dess 

möjligheter är viktigt för att enskilda som har behov av tekniken och dess anhöriga/närstående ska 

vilja implementera den i sitt hem. Äldredagen var ett led i kunskapsspridningen. 



75 
 

Åtgärder 

Tekniken ska vara tillförlitlig, därför är det av största vikt att fortsätta genomföra uppföljningar 

fortlöpande av hur införandet av nya digitala trygghetslarmen fortgår samt hur dessa trygghetslarm 

fungerar. Utredningar/beslut ska formuleras på ett lättförståeligt sätt. Ge muntlig återföring till kund 

om utredningens innehåll och möjlighet för kund lämna synpunkter innan beslut fattas. 

Rutin för införande av teknik i hemmiljö och samtyckesdokument ska tas fram.  

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Enskilda personer med behov av kommunens insatser ska erbjudas bättre service genom att utveckla 

digitala tjänster. 

Bakgrund/anledning till målet 

Kortare planeringstid i samband med utskrivning från slutenvård och allt fler äldre som behöver 

verksamhetens viktiga insatser och svårigheter att få utbildad personal, leder till att arbetsprocesser 

behöver ses över. Digitala tjänster kan då vara ett sätt att öka eller bibehålla servicenivå och 

samtidigt möjliggöra för individen att vara självständig.  

Inom äldreomsorgen ska anhöriga/närstående erbjudas att delta på vårdplanering på distans för att 

möjliggöra ökad delaktighet och förbättrad service.   

För enklare, snabbare och mer involverande process ska e-tjänster inom försörjningsstöd införas i 

kommunen. Arbetet med implementering sker i nära samarbete med övriga kommuner i Norra 

Örebro län.  När klienten själv skriver in ansökan i ”Mina sidor” kan tid frigöras för socialsekreterarna. 

Tid som istället kan läggas på att träffa klienten och hjälpa personen tillbaka till arbete. Dessutom kan 

klient följa sitt ärende via ”Mina sidor”. 

Målvärde 

Införa fler digitala tjänster för bättre kommunal service. 

Trygga och förstärka vårdkedjan för den enskilde genom införande av utvecklad webbaserad 

vårdplanering .   

Skapa optimal vårdplanering genom att erbjuda möjlighet till deltagande på distans för alla berörda.                                                        

Enklare och snabbare försörjningsstödsprocess, ansökan och beslut, för klienter som är i behov av 

försörjningsstöd. 

Resultat 

Webbaserade vårdplaneringstillfällen har genomförts där den enskilde och/eller anhörig/närstående 

varit delaktiga. 

Inventering av vad för digitala tjänster som det kan finns behov av gjordes av arbetsgrupp som 

startades i samband med sökta och rekvirerade stimulansmedel för införande av välfärdsteknik. 

Digital strategi är under framtagande, analys över kommunens ”digitaliseringsmognad”, tekniskt och 

intellektuellt, är genomförd med hjälp av SKLs verktyg ”LIKA värdering”.   

Samarbetet med kommunerna i Norra Örebro län har startat vad gäller införandet av en e-tjänst, för 

försörjningsstöd ” Mina sidor”.  
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Analys 

Arbetet med att införa fler digitala tjänster är i gång men det är också viktigt att personalens               

”digitaliseringsmognad, höjs för god och trygg service ska kunna ges. 

Åtgärder 

Färdigställa kommunal digitaliseringsstrategi. Fortsätta med att implementera fler digitala tjänster. 

Planera utbildningar inom digitaliseringsområdet för att höja personalens kompetens inom området. 
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Enhetschef IFO 

420 

Faktaruta 
Enhetschefens ansvar omfattar de gemensamma intäkterna och kostnaderna för 

verksamhetsområden ekonomiskt bistånd, övrigt bistånd vuxna och missbruk, barn och familj, 

ensamkommande flyktingbarn, boendestöd, LSS barn, familjerätt. 

Vid utgången av året fanns inom enheten förutom enhetschef 13 årsarbetare med 

tillsvidareanställning fördelade enligt följande: en samordnare/1:e socialsekreterare, 2,5 handläggare 

försörjningsstöd, 0,5 handläggare i All-in, 2,0 handläggare vuxna och missbruk, 3,0 handläggare barn 

och familj, 1,0 handläggare  ensamkommande flyktingbarn (EKB), 1 familjeterapeut, 2,0  

boendestödjare. Utöver dessa 13 årsarbetare visstidsanställdes 1,0 barnhandläggare i oktober 2018. 

Utöver ordinarie bemanning har 2,0 socionomer/hemma hosare haft timanställning utifrån behov i 

verksamheten. 

 

Händelser under året 
Under året har arbetet med utfasning av konsulter fullföljts. Under första halvåret 2018 hade individ- 

och familjeomsorgen socionomkonsuler inne för att bland annat slutföra tidigare påbörjade 

utredningar. Konsultchef arbetade to m sista september när nyrekryterad ordinarie enhetschef 

tillträdde i tjänst.  

Individuella kompetensplaner har tagits fram och en omfattande kompetenssatsning har skett. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har vid två tillfällen genomfört planerade inspektioner. Den 

ena med fokus på förhandsbedömningar gällande barn och vuxna, den andra gällande utredningar 

utifrån våld i nära relation. Åtgärdsplaner är framtagna för att åtgärda de brister som påpekats under 

inspektionerna. 

För att möta behovet av utredningar för små barn på hemmaplan har 2,0 socionomer/hemmahosare 

anställts utifrån behov per timme för att möjliggöra utredningar i barnets egna hem istället för att 

placera barn och föräldrar på utredningshem. Detta har varit möjligt utifrån statsbidraget ”stärkt 

bemanning inom sociala barn- och ungdomsvården”. 

EKB - Under året har ett fåtal nya ensamkommande anvisats till kommunen. Per den 31 december 

2018 hade kommunen 18 ensamkommande ungdomar som var placerade i familjehem eller 

stödboende.  

Familjeterapeuten har startat upp föräldrastödsgrupper och ingår i planerandet av en gemensam 

familjecentral i kommunen. Under året har ett digitalt stöd för alkoholutandningsprov 

implementerats med gott resultat. 

Fortsatt köp av familjerätt har skett under hela 2018. Anledningen är att det saknas resurser och 

kompetens inom ordinarie verksamhet att utföra detta uppdrag. 

Familjehemsutredningar och rekrytering av egna familjehem har varit sparsamt under 2018. 

Kompetens för att utföra grundliga familjehemsutredningar saknas inom individ- och 

familjeomsorgen. Ett arbete med att hitta samverkansformer/organisationsformer inom 

kommunerna i norra Örebro län är påbörjat.  



78 
 

Under första halvåret 2018 arbetade integrationssekretaren i kommunen med att stärka upp kring 

ansökningar om ekonomiskt bistånd på grund av det så kallade glappet, när en individ väntar 

etableringsersättning.  I augusti hade antalet sjunkit och bedömning gjordes att hjälp av 

integrationssekreteraren var obehövligt.  

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
 2017 2018 

Barn 207 154 

Förs.stöd 322 258 

Vuxen 105 122 

EKB 79 39 

Familjerätt 16 24 

Faderskap 64 72 

Dödsbo 12 12 
 
   

 

 

 

Statistik från verksamhetssystemet Vivas färdiga rapporter.  

Antalet ärenden gällande barn, EKB och försörjningsstöd minskade 2018 jämfört med 2017. Däremot 

ökade antalet ärenden gällande vuxna och familjerätt och faderskap.  

Att försörjningsstödsärendena minskade beror till stor del på att antalet nyanlända minskat i 

kommunen. Däremot har inte kostnaden minskat i samma omfattning varför en fördjupad analys 

behövs.  

När det gäller ensamkommande, EKB har många barn blivit uppskrivna i ålder eller övergått till 

migrationsverkets ansvar samt att antalet nya anvisningar minskat drastiskt. 
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Antalet barnärenden har även de minskat och den statistiken är svårare att analysera. Detsamma 

gäller vuxenärenden som ökat. Mycket av statistiken kring ärenden beror på att en individ kan ha 

flera ärenden som exempel. Arbetar man med förebyggande arbete så kan en vuxen individ ha tre 

ärenden, ett bostadssocialt kontrakt, ett öppenvårdsärende och ett boendestödsärende. Om samma 

individ var placerad på behandlingshem skulle den individen enbart ha ett ärende. Vid analys har 

antalet bostadssociala kontrakt ökat till förmån för att kunna ge vård på hemmaplan istället för att 

placera individen på ett behandlingshem. 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
54011 – IFO Gem verksamhet 

Bokslutet visar underskott med 110 tkr. Anledningen till underskottet härrör sig till första halvåret 

2018 då konsulter fortfarande anlitades för färdigställande av påbörjade utredningar samt inhyrd 

konsult utifrån ett komplicerat barnavårdsärende. Kostnaderna för detta uppgår till 380 tkr. 

Familjerätt köps in externt till en kostnad av 170 tkr på årsbasis vilket inte har budgeterats för. 

55201 – Institutionsvård vuxna missbruk 

Vid ingången av 2018 prognosticerades ett underskott för missbruksvården. Vid avstämning per den 

31 december 2018 framgår det att underskottet för missbruksvården uppgår till 2 300 tkr. 

Huvudorsaken till kostnadsökningen är bland annat två LVM-placeringar där vi har varit nödgade att 

bereda vuxna missbrukare vård och behandling. För att undvika placeringar på institution och kunna 

tillgodose behovet på hemmaplan har flera bostadssociala kontrakt tecknats där individen kan 

tillgodogöra sig öppenvårdsinsatser istället.   

55611 Familjehem vuxna 

Kostnaderna som konterats under denna post är ovanliga och att placera vuxna i familjen hör inte till 

vanligheten. I detta fall ha en ung vuxen placerats i konsulentstött familjehem där särskilt behov 

fanns och det har gått mycket bra för individen som nu flyttat hemifrån och placeringen är avslutad. 

56401 Institutionsvård barn 

Utfallet för denna post ligger på överskott gentemot budget med 578 tkr. Placering på institution 

gällande unga individer är inte att föredra utan placeringar har istället gjort i familjehem där 

kostnaderna istället drar över budget. 

56701 Familjehem barn och unga 

Utfallet visar ett budgetunderskott med 1 252 tkr. Orsaken till underskottet beror på att kommunen 

saknar egna familjehem att nyplacera i och har inte heller någon som kan arbeta med rekrytering och 

utredning av nya familjehem. Det innebär att kommunen hänvisas till att anlita konsulentstödda 

familjehem som är tre gånger så dyra i förhållande till egna kontrakterade familjehem. Under året 

har tre konsulentstödda familjehem fått anlitas varav den ena kostar 3000 kr/dygn i jämförelse med 

ett eget kontrakterat familjehem som kostar mellan 15-21 000 kr/ månad.  

57122 Skyddat boende 

Ingen budget för denna post finns för 2018. Kostnaderna uppgick till 1 084 tkr. Dessa utgifter är 

mycket svåra att förutse. Vi ser ett ökat behov av skydd för individer i Ljusnarsberg utifrån våld i nära 

relation och hedersvåld. De individer som erhåller stöd från oss kommer sällan från Ljusnarsberg 
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utan är ofta inflyttade och har redan flytt från annan ort när det upptäcks var de bor och behöver 

flytta på nytt. 

57501  Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 

En analys gjordes per den 30 juni gällande ökningen av det ekonomiska biståndet. Där kunde 

anledningar som höjd riksnorm, fler stora barnfamiljer och glappet förklara kostnadsökningen. 2018 

år utfall visar ett underskott gentemot budget med 2 702 tkr. 

60111 EKB ensamkommande barn 

Denna post är helt och hållet intäktsfinansierad. Med risk för avslag i vissa ärenden visar utfallet ett 

minus med 2 000 tkr. 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differens mot 
budget 

Intäkter -15 397 -6 981 -2 494 -4 487 

Kostnader 40 149 32 020 18 104 13 916 

Netto 24 752 25 039 15 610 9 429 

 

  

Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

13012 Överförmynd.vht ensamkomm -79 79 0 0 0 

51321 SoL Stödteam 0 784 0 773 -11 

54011 IFO Gem administration -2 138 8 828 0 6 799 110 

54021 IFO Gem verksamhet 0 0 0 0 0 

55201 Inst.vård vuxna missbruk -87 3 046 -60 708 -2 310 

55205 TNE - enhet -3 132 0 86 -43 

55611 Fam.hem SOL+LVM-vux missb -51 914 -21 346 -537 

55700 
FAMHEMSVÅRD, BARN O 
UNGA -6 0 0 0 6 

55801 Indv behovspr öp vård-vux 0 65 0 56 -9 

55831 Ej ind behov.pr öp v- vux 0 14 0 0 -14 

55839 Övr öpp insats- Vx missbr 0 83 0 0 -83 

56401 Inst.vård barn o ungdom -21 346 -896 1 799 578 

56701 Fam.hem SOL+LVU barn/ung -66 3 254 -429 2 365 -1 252 

56811 Kontaktperson- barn/ungd 0 67 0 120 53 

56812 Kontaktfamilj- barn/ungd 0 186 0 250 64 

56813 Indv behovsp öp vård-barn -780 873 0 0 -93 

57101 Kontaktperson - vuxna 0 27 0 50 23 

57122 Skyddat boende, vuxna -69 1 153 0 0 -1 084 
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57501 Ekonomiskt bistånd -681 7 028 -500 4 145 -2 702 

  

Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

57691 Fastställande faderskap 0 12 0 9 -2 

60111 Ensamkom. flyktingbarn -2 491 4 476 0 0 -1 986 

60112 Adm. ensamk. flyktingbarn -588 654 -588 596 -58 

Totaler   -7 060 32 020 -2 494 18 104 -9 349 
 

Framtid och förväntad utveckling 
En satsning i både tid och pengar kommer behövas gällande verksamhetssystemet Viva. För att 

kunna utföra sitt arbete behöver samtlig personal erhålla grundutbildning i systemet. Därutöver 

behöver systemförvaltare och systemadministratörer införas och utbildas.  

EKB – stödboendet Bergsgården stänger i början av januari och innebär att dessa ungdomar erhåller 

eget boende istället i form av bostadssocialt kontrakt. Prognosen visar att antalet ensamkommande 

kommer sjunka och endast ett fåtal nya kommer anvisas till kommunen. I dess fall kommer de 

placeras i familjehem istället för stödboende. Socialsekreteraren som ansvarar för dessa ungdomar 

kommer flytta organisatoriskt till barn- och ungdomsgruppen och täcka upp för planerad 

föräldraledighet. 

Missbruk – Fortsatt arbete med tidiga insatser och öppenvård sker inom missbruksvården. Digitalt 

stöd har implementerats vilket ger individen möjlighet till egenvård med stöd av drogterapeut på 

hemmaplan. Ett utökat beviljande av bostadssociala kontrakt med boendestöd har genererat 

undvikande av placeringar på institution för vissa individer. 

Barn- och unga tidiga insatser – Fortsatt satsning med föräldrastödsutbildningar och annan 

gruppverksamhet. Arbete kring uppbyggnad av en gemensam familjecentral. Med stöd av medel från 

tillväxtverket fortsätta arbete kring tidiga insatser. 

Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd – Samverkan med AMI. Arbetsförmedling, vårdcentral, SOFINT, 

Activa pågår alltjämt. Ett nytt arbetssätt och förhållningssätt kommer arbetas fram tillsammans med 

AMI där arbetslinjen är det som ska vara fokus. För att möjliggöra detta behöver processflödena ses 

över. En påbörjad digitalisering kommer införas där individerna kan följa sitt ärende digitalt genom 

att logga in på ”mina sidor”. 

Förstärkning har gjorts inom barngruppen med stöd av medel från Socialstyrelsens ”stärkt 

bemanning inom barn- och ungdomsvården”. Dessa statsbidrag kommer även att ges under 2019 och 

kommer behöva nyttjas för att få stabilitet och komma ifatt med utredningar som inte färdigställts 

inom stipulerad tid. 
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Öppen kommun 

Målrubrik 

Individ och familjeomsorgen ska verka för ett utökat föräldrastödsarbete samt utveckling av 

missbruksvården. Fler personer ska bli självförsörjande och inte beroende av försörjningsstöd. 

Bakgrund/anledning till målet 

Tidiga insatser till barn och unga ger bättre effekt och resultat på längre sikt. Att ge föräldrastöd har 

visat sig vara en effektiv insats på generell nivå där man kan nå många barn och insatsen kan ges via 

så kallad service. Det behöver således inte föregås av en individuell prövning med myndighetsbeslut. 

Att utveckla missbruksvården genom att även där erbjuda serviceinsatser ger möjligheter till stöd 

genom självhjälp och även möjligheter till att erhålla vård i öppna former på hemmaplan.  

Målvärde 

I alla ärenden där det är aktuellt ska föräldrar erbjudas föräldrastöd. Samverkan med skola och BVC 

ska ske regelbundet. 

Öppenvården för missbruk ska kunna erbjuda boendestöd och drogterapeut. Vid behov ska bostad 

och sysselsättning kunna erbjudas. Träffpunkt ska finnas. 

Tre fjärdedelar av försörjningsstödstagarna ska vara i aktivitet. En tredjedel av målgruppen för 

SOFINT:s verksamheter ska vara i deras aktivitet. 

 

Resultat 

Föräldrastöd erbjuds samtliga föräldrar där de är aktuellt. 

Öppenvården för missbruk erbjuder boendestöd för samtliga individer med bostadssocialt kontrakt. 

Öppenvården erbjuder samtliga som bedöms kunna tillgodogöra sig öppenvård en kontakt med 

drogterapeut. 

Vid genomgång av samtliga aktuella individer inom försörjningsstöd är 50 % i någon form av aktivitet. 

Övriga 50 % är individer som kan vara föräldralediga, sjukskrivna eller har pågående behandling för 

beroendeproblematik. 

Analys 

Öppenvården gällande både barn och vuxna har under året tagit emot samtliga som behövt stöd och 

hjälp. Inga väntetider har funnits. 

Bostäder genom så kallade bostadssociala kontrakt har erbjudits och boendestödjarna har kommit 

igång med arbetet gällande även denna målgrupp. Träffpunkt har inte ordnats då lämplig lokal och 

nyttjande av personella resurser ej möjliggjorts.   

Samarbetet mellan AMI och individ- och familjeomsorgen har resulterat i att i princip samtliga som 

kan gå ut i aktiviteter har någon form av sysselsättning eller åtgärd. 

Åtgärder 

Fortsatt arbete genom att erbjuda stöd i öppenvård och gruppverksamhet.  
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Studiebesök i Laxå och Hallsberg för att se hur de arbetar med sysselsättning. Implementera digital 

tjänst i form av ”mina sidor”. Fortsatt samverkan med AMI och förändra processflödet vid ansökan 

om ekonomiskt bistånd till att först gå via AMI innan man ansöker om ekonomiskt bistånd. 

 

 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

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

Bakgrund/anledning till målet 

I socialtjänstlagen framgår det att kommunen ansvarar för att den handläggare som självständigt 

utför arbetsuppgifter har tillräcklig kompetens och erfarenhet.  

Målvärde 

Samtlig personal ska ha föreskriven utbildning för sitt uppdrag.  

Fortlöpande kompetensutveckling och fortbildning ska erbjudas all personal utifrån sitt uppdrag. 

All personal ska på ett kompetent sätt kunna bemöta person som är våldsutsatt eller våldsutsätter. 

Resultat 

All personal som saknar socionomexamen har fått vidareutbildningar i socialrätt och kompletterande 

utbildningar för att kunna utföra sitt uppdrag.  

All personal har fått utbildning i hur man på ett kompetent sätt möter en våldsutsatt eller en person 

som våldsutsätter. 

Analys 

Under 2018 är det många som deltagit i utbildningar och under 2019 skall kunskaperna få omsättas i 

praktisk handling.  

Kunskaperna i verksamhetssystemet Viva är inte tillräckliga och grundläggande utbildning behövs för 

samtlig personal för att handläggning och dokumentation ska vara rättssäker. 

Åtgärder 

Under 2019 kommer samtlig personal få utbildning i verksamhetssystemet och en organisation kring 

systemförvaltning och systemadministration kommer införas. 
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Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Individ och familjeomsorgen ska erbjuda ett gott bemötande och en trevlig 

besöksmiljö. 

 

Bakgrund/anledning till målet 

Det är viktigt att alla medborgare i Ljusnarsbergs kommun får ett gott bemötande oavsett vilket 

behov man som individ har. För att mäta detta har individ- och familjeomsorgen valt att delta i SKLs 

nationella brukarundersökning.  

 

Målvärde 

Minst 85 procent av klienterna ska vara nöjda enligt SKLs nationella brukarenkät utförd sept-okt 
2018.  
 

Resultat 

Brukarenkät har genomförts. Resultatet visar att 86 procent upplever en positiv helhetssyn på 

individs- och familjeomsorgen insatser och bemötande. 

Gemensam reception för hela kommunen har genomförts med besöksmottagning av planerade 

besök i socialtjänstens lokaler. 

 

Analys 

Överlag har individ- och familjeomsorgen fått högt betyg av individerna vid brukarundersökningen. 

Det som kan förbättras är bland annat hur man kommer i kontakt samt upplevelsen av inflytande och 

förståelse. 

Åtgärder 

Vid analys av brukarundersökningens resultat framgår det att endast 77 procent upplever att det är 

lätt att få kontakt med individ- och familjeomsorgen mot rikets 86 procent. En åtgärd är redan 

vidtagen där en mottagningsfunktion har införts gällande samtliga ärenden inom IFO. Förhoppningen 

är att mottagningsfunktionen kan ge ett bättre resultat vid 2019 års brukarundersökning gällande 

upplevelsen av hur lätt det är att komma i kontakt med IFO. 
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Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Saknas 

Bakgrund/anledning till målet 

Flera olika digitala tjänster börjar tas fram inom socialtjänst och vården. För att förenkla och 

effektivisera för både individen och handläggaren kan digitala verktyg vara en framgång. 

Målvärde 

Enklare och snabbare försörjningsstödsprocess, ansökan och beslut, för klienter som är i behov av 

försörjningsstöd. 

Resultat 

Ett arbete är påbörjat med att införa digital teknik gällande bland annat ”mina sidor” för individer 

med ekonomiskt bistånd som försörjning. Kommunerna i norra Örebro län har gått samman och 

tecknat avtal med leverantör av den digitala tjänsten.  

Analys 

En så kallad ”robot” eller automatisering av försörjningsstödet bedöms inte nödvändigt att införa i 

Ljusnarsberg med anledning av att mängden individer som söker försörjningsstöd inte uppgår till den 

kvantitet som krävs för att det skall vara effektivt både kostnadsmässigt men också tidsmässigt att 

införa. 

Att införa e-tjänsten ”mina sidor” är däremot en digital tjänst som kan underlätta för både individ 

och handläggaren. Där kan individen följa sitt eget ärende via en websida.  

Åtgärder 

Fortsatt införande av e-tjänsten ”mina Sidor” 
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Enheten för funktionsstöd 
430 

Margareta Emnegard 

Enheten har under året, fr.o.m. 1 april då en gruppbostad avvecklades, bestått av två 

gruppbostäder, en daglig verksamhet, personlig assistans barn och vuxna, 

kommunal ledsagning, kontaktpersonsverksamhet mm. 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 psykiska funktionshinder så att de ges möjlighet att leva som 

andra i gemenskap med andra. 

Sedan årsskiftet 17/18 ansvarar enhetschef för insatser till LSS barn. Dessa insatser 

avser personlig assistans, kortidsvistelse och externa placeringar. From årskiftet 

18/19 förs insatserna för LSS barn över till IFO. 

Vi arbetar främst enligt LSS lagstiftningen som är en rättighetslag för sociala tjänster 

och insatserna riktar sig till barn, ungdomar och vuxna. Som vuxen räknas man vid 

18 års ålder eller efter avslutad gymnasial utbildning. Om man gått särskola räknas 

man som vuxen fr.o.m. 21 års ålder efter avslutat särskolegymnasium. 

Anställda med adekvat utbildning inom funktionsstöd tituleras stödassistenter och ett 

par stödpedagoger med eftergymnasial utbildning finns i verksamheten. De senares 

uppgift är att verka som coacher i den egna arbetsgruppen och lära ut metoder för 

stödjande arbetssätt. 

Vi arbetar utifrån ett praktiskt pedagogiskt arbetssätt och använder metoden VISA 

(visuellt individuellt strukturerat arbetssätt).  Medarbetarna arbetar med en praktisk 

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

enskildes möjlighet till ökad egenkontroll och inflytande. 

 

Båda gruppbostäderna har regelbundet s.k. husmöten tillsammans med de boende.  

Händelser under året 

 

Under de sista åren har nya former för delaktighet har implementerats i 

verksamheten sk delaktighetsslingor och husmöten har införts och har fortsatt att 

utvecklats. Vi önskar att våra kunder ska uppleva att de ges goda möjligheter till 

självbestämmande och inflytande över sin vardag.  

 

Under året har en planerad delaktighetsslinga genomförts på Bergsmansvägen 

respektive Kata gruppbostad. Slingorna har utvärderats via enkätuppföljning.  

 

Under året har vi aktivt arbetat med att utbilda personal i det pedagogiska 

arbetssättet VISA, sex personer har gått 4 dagars utbildning. Denna utbildning är 

grundläggande för att våra kunder ska ges ett gott stöd i sin vardag.  
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I okt redovisade enhetschef och ett par medarbetare inför kommunstyrelsen hur 

arbetet med VISA (visuellt individuellt strukturerat arbetssätt) har utvecklats sedan 

titulaturförändringen hösten 2015. Vi redovisade även resultaten av de 

delaktighetsslingor som genomförts. 

Ett par personal har tillägnat sig ytterligare kunskap i alternativ kommunikation och 

kognition. Denna kunskap har tex använts i utvärderingarna av verksamheten genom 

adekvat bildstöd till våra kunder. 

Vi har satsat på utbildning och användande av välfärdsteknologi för att våra kunder 

ska ges möjlighet att bättre hantera sin egen vardag. Dessa metoder är relevanta för 

att våra kunder bättre ska förstå och planera sin vardag samt skapa struktur och 

arbetsordningar. 

Första kvartalet omstrukturerades gruppbostaden Ängen, omdisponerades till 

korttidsboende för äldreomsorgen. 

Tre boende med stora behov inom flera livsområden har krävt något större 

personalinsatser, tydlig schemastruktur och arbetshandledning av enhetschef.  

Kvalitetsledningsarbete påbörjades under första halvåret tillsammans med 

kvalitetsgrupp, enhetschef och kvalitetssamordnare. Vi har granskat processer och 

utformat ändamålsenliga rutiner. En följd av detta arbete har inneburit införande av 

pedagogiska boendeträffar för personalen där de kan diskutera arbetssätt och 

kommunicera brukarfrågor i arbetslaget. Planen är att även sjuksköterska ska delta. 

Dokumentationsgruppen har gjort förbättringar gällande journalföring och infört 

relevanta mallar för nya dokument i Viva avpassade till enhetens behov av 

fungerande dokumentation. 

Under ansökte enhetschef om statliga stimulansmedel för att höja 

habiliteringsersättningen vilket beslutades i BOS 1 juni 2018. 

En ny leasingbuss har införskaffats till enheten under året. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 

    Ackumulerat             

  Fg år Jan Feb Mar Apr Maj Juni Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 

Antal pers som har 
personlig assistans jml 
SFB 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 10 10 

Beläggning 
gruppboenden LSS 
 14 14 14 

 
14 9 9 8 8 8 9 9 9 9 9 

 
                

Antal                
Externa 
boendeplaceringar jml 
LSS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 

Antal kortidsplacerade 
barn jml LSS 
 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
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Antal personer i daglig 
verksamhet LSS 19 19 19 19 19 19 19 19 16 16 16 16 17 17 

Antalet personer som 
har kontaktperson jml 
LSS 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

11 
 13 14 14 15 15 15 

               

               

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Underskott för enheten uppgår till 1.061 tkr. 

51311 Gruppbostad Bergsmansvägen -300 tkr.  

Beror på att jour-o beredskapsersättning ej är medräknad i budget ( -115 tkr) samt 

höga sjuklöner -57 tkr.  

51312 Gruppbostad Kata, -61 tkr, ej medräknat i budget kostnad för jour-o beredskap 

94 tkr. 

51313 -603 tkr Gruppbostaden Ängen, avvecklades per 2018-03-31 enligt plan. 

Fanns ingen budget för de första tre månaderna jan -mars -18. 

Till 2019 kommer jour o beredskapsersättning ingå i budgeten med 130 

tkr.(täcker dock inte hela den faktiska  årskostnaden som uppgår till ca 200 tkr) 

51317 -1.164 mkr vårdhem psyk Två kända placeringar, budgeterat för en.  

51335 SFB pers ass vuxna -159 tkr . Beror bla på utökade kostnader avseende 

sjuklöner till assistansbolag. 

51336 SFB  pers ass barn +151 tkr Har då räknat med en återsökning med 562 tkr 

från FK som kommer att utbetalas under 2019.  

51362  korttidsvistelse barn + 612 tkr, under året har två placeringar avslutats. 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differens mot 
budget 

Intäkter -2 734 -2 328 -2 148 -179 

Kostnader 24 412 19 387 18 146 1 241 

Netto 21 678 17 059 15 998 1 061 
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Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

51301 LSS adm o arb.ledning 0 7 0 146 138 

51311 LSS Gruppb Bergsmansv -334 3 739 -308 3 413 -300 

51312 
LSS Gruppb Kata 
Dahlström -379 3 044 -369 2 947 -87 

51313 LSS Gruppb Ängen -24 628 0 0 -603 

51317 LSS Vårdhem psyk -89 3 386 -196 2 328 -1 164 

51335 LASS Pers assistans-Vuxna -427 4 740 -839 4 992 -159 

51336 LASS Pers assistans- Barn -634 1 405 -307 1 229 151 

51341 LSS Ledsagning 0 93 0 180 87 

51342 LSS+SoL Kontaktpersoner 0 148 0 177 28 

51351 LSS+SoL DV Solstickan -267 1 549 0 1 466 185 

51362 LSS Korttidvistelse- Barn 0 467 0 1 079 612 

61860 Lönebidragsanställningar -173 182 -130 189 51 

Totaler   -2 328 19 387 -2 148 18 146 -1 061 
 

Framtid och förväntad utveckling 

  

Sannolikt behövs mer av ”vanliga bostäder” för personer med lindrig 

utvecklingsstörning/psykisk ohälsa, en sk boendegrupp som får stöd av en mobil 

resursgrupp. 

 

Den förändring av titulatur och kompetens är ett led i en långsiktig kompetensstege 

och har som huvudsyfte att leverera bättre kvalitet till våra brukare.  

Nätverket för enhetschefer i regionen arbetar aktivt för att få till stånd en YH 

utbildning till stödpedagog som förläggs till länet.  

 

För att möta framtida arbetskraftsbehov och synliggöra verksamhetsområdet är det 

viktigt att vår kommun gemensamt med länets övriga kommuner samordnar sig kring 

hur kompetensnivåer och titulatur ska hanteras samt fortsätter med gemensamma 

fortbildningssatsningar.  

 

Uppföljning och utvärdering av aktivitetsplanen 2018 

Öppen kommun 

 

Målrubrik 
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Det ska vara lätt att komma i kontakt med enhetens personal och kunden ska 

mötas av ett respektfullt och professionellt förhållningssätt. Borådsmöten ( 2 

ggr/år och husmöten (var tredje vecka) ska hållas under året. 

Bakgrund/anledning till målet 

 

Enheten ska kännetecknas av transparens och öppenhet via boråd, husmöten och 

de årligt återkommande enkätundersökningarna där vi får en direkt återkoppling på  

hur enheten arbete mottas bland våra kunder.  

 

Målvärde 

Våra kunder ska känna sig delaktiga och ha inflytande över sin vardagstillvaro. 

 

Resultat 

Resultatet av enkätsvaren  som besvarades i maj resp nov -18 gällande husmöten 

visar på att 77 % av våra kunder är nöjda med de insatser vi ger för att skapa 

delaktighet och inflytande över vardagen.  

 

Analys 

Resultatet har inneburit att vi fått ett ökat antal synpunkter på idéer och förbättringar 

från våra kunder som vi gemensamt aktivt arbetat med tex förbättringar i utemiljö, 

önskemål om aktiviteter, utflykter m 

 

Åtgärder 

Fortsätta med, husmöten och boråd samt utvärdera resultaten av dessa. 
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Möten och upplevelser 

 

Målrubrik 

Våra kunder ska uppleva inflytande och kunna påverka sin vardagstillvaro. Två 

delaktighetsslingor ska genomföras under året. 

Bakgrund/anledningen till målet 

Våra kunder ska uppleva inflytande och kunna påverka sin vardagstillvaro 

Målvärde 

Enheten arbetar för ökat brukarinflytande som tar sin utgångspunkt i 

individperspektivet och främjar det praktiskt pedagogiska arbetssättet. Två utbildade 

vägledare har genomfört två planerade delaktighetsslingor under året, en på vardera  

gruppbostad, ämnet var trivsel.  

Resultat  Delaktighetsslingorna följdes upp via enkät 2ggr under året och påvisade 

ett positivt resultat, de boende upplevde att de fick aktivt delta planeringen och la 

några egna förslag som boendepersonalen effektuerade, tex egna ansvarsområden i 

boendet under sommaren och egen samtalstid utöver ”egentiden”. 

AnalysEn stor förtjänst med delaktighetsslingor är att de boende ges ett ökat 

inflytande i boendet och får möjligheten att påverka vilket är lärande processer i 

utvecklingen av det pedagogiska arbetssättet. 

ÅtgärderFortsätta med delaktighetsslingor och utvärdera resultaten av dessa. 

 

 

 

Kunskap och kompetens  

 

Målrubrik  

 

Enheten ska verka för att ge våra kunder trygghet i att journalföring sker på ett 

formenligt och kompetent sätt.  

 

Bakgrund/anledning till målet 

Lagstiftning ställer krav på verksamheten när det gäller kvalitet, dokumentation, 

hygien mm och att personalen  planerar, genomför och utvärderar sitt arbete. För att 

kunna göra det krävs att personalen har rätt kompetens och vet hur de ska 

dokumentera.  

 

Målvärde 

Att öka tryggheten för våra kunder att enheten uppfyller sitt krav på social 

dokumentation genom utbildning till personalen. Utbildning i social dokumentation 



92 
 

har genomförts till både ordinarie och vikarier, En granskningsgrupp har tillsatts för 

att vägleda arbetskamrater och kontrollera att dokumentation sker enligt utarbetad 

rutin, granskning  har skett enligt mall 2 ggr/år. Nya och adekvata dokument ska 

införas i Viva. En utbildningsinsats i social dokumentation har getts till samtlig 

personal under första halvåret via enhetschef och kvalitetssamordnare 

 

 

Resultat 

Kontroll visar att viss förbättring uppnåtts, krävs dock ett systematiskt och fortgående 

arbete. 

 

Analys 

Fortfarande ett förbättringsområde. Fortsatt arbete för att förbättra och utveckla 

dokumentationen. Återkoppling i verksamheten sker via dataombudsträffar och på 

apt.(arbetsplatsträffar) 

 

 

 

Innovation/entreprenörskap  

 

Målrubrik  

 

Att våra boende ska ha ett fullgott pedagogiskt stöd i sin vardag baserat på 

kunskap om var och ens behov.  

 

Bakgrund/anledning till målet 

Det praktisk/pedagogiska arbetssättet kräver utbildning i bla VISA. 

 

Målvärde 

Verktyg för individanpassat bemötande ska utformas för varje boende, beskrivning av 

nära rutiner samt aktivitetsschema för varje person. 

Samtlig personal ska utbildas i VISA antingen genom kurs eller interaktivt 

dataprogram via intranätet som ska ingå i introduktion av nyanställda. 

 

Resultat 

Hälften av personalen har deltagit i VISA utbildning, under första halvåret gick sex 

personer en utbildning om 4 dagar. Varje boende har utöver genomförandeplanen en 

individanpassad beskrivning av sina nära rutiner och ett eget aktivitetsschema. 

 

Analys 

Fortsatt arbete med att kompetensutveckla och fortbilda personal i VISA, social 

dokumentation och välfärdsteknologi. 
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 Solgården 

440 

Enhetschef Yvonne Andersson 

Faktaruta 

Solgården inklusive Heden är ett vård- och omsorgsboende med tillgång till personal dygnet 

runt. Omsorg och vård ges utifrån den enskildes behov. Vi eftersträvar ett öppet och 

välkomnande klimat med ett gott bemötande och trivsamhet för alla. Solgården har 23 

permanenta platser samt fyra korttidsplatser fram till sista mars 2018. Från och med 1 april 

utökades antalet lägenheter till 25 varav två lägenheter är parboende vilket ger totalt 27 

hyresgäster. I och med en omorganisation då Ängens gruppboende lades ner, så utökades 

antalet korttidsplatser från fyra till åtta platser, detta gjordes utifrån ny lagstiftning gällande 

utskrivningsklara. En av de åtta platserna används i dagsläget som träningsrum och kan 

snabbt göras om till en korttidsplats om behovet uppstår. 

Inriktningen på dessa områden är att verkställa och utöva god omvårdnad och sjukvård 

utifrån beslut. 

Antal årsarbetare: 19,36 fr.o.m.  1 april 23,16 årsarbetare. Varav 0,80 årsarbetare är resurs 

vid ökad vårdtyngd. 

Lönebidrags anställda 2,25 årsarbetare. 

Händelser under året 
Öppen kommun 

Verksamheten skall främja för god tillgänglighet för boende och anhöriga/vänner och övriga 

kommuninvånare. Detta skapas bland annat genom att personal finns att tillgå dygnet runt. Vidare 

kan personal nås via telefon dygnets alla timmar. Informationsbroschyr finns att tillgå på kommunens 

hemsida samt i entrén på Solgården. Arbetet med kvalitetsledningssystemet fortlöper, fokus under 

2018 har varit att skapa rutiner för att på så sätt förbättra samverkan mellan olika professioner.  

Samtliga boende har en genomförandeplan som är upprättade eller uppdaterade samt granskade av 

enhetschef. Varje boende har en kontaktperson utsedd som också erbjuder egen tid. 

Solgården har dagliga aktiviteter av både personal och frivilligorganisationer såsom högläsning, 

filmvisning, promenader, bingo, gymnastik. Samarbete med andra aktörer i kommunen och då med 

kostenheten där vi bestämt att vi har olika teman på mat beroende på årstid. 

Tillsammans med Koppargården leasar vi avslappningsgungstol (Ergonova) som ett komplement till 

aktivitet för ett ökat välbefinnande för personen. 

Solgården har fått trivselpengar från tidningen Kopparbergaren som ett extra tillskott för att sätta 

guldkant på vardagen. 

Boråd och kostråd har vi haft två gånger under året. Där möts boende, anhöriga, kontaktpolitiker och 

personal för att tillsammans kunna påverka och utveckla boendet på Solgården. 



94 
 

Solgården tar emot feriearbetare och praktikanter.  

Möten och upplevelser 

Insatser utförs med stor hänsyn till individens behov och önskemål samt utifrån kommunens 

värdegrund 

Delmål:   

Alla enskilda på boendet ska erbjudas underhållning / social aktivitet och vardagsträning minst två 

gånger per dag. 

Måltidernas betydelse för välbefinnande och för att uppnå god fysisk aktivitet och ett välmående. 

För att nå målet är att alla är delaktiga i utformningen av måltidsmiljön samt i aktiviteter. 

Aktivitet: 

Att tillsammans med föreningar, personal och den enskilde veckoplanera underhållning och 

aktiviteter. 

Att arbeta förebyggande, få den träning individen behöver för att främja hälsan. Erbjuda aktiviteter. 

Stimulera till goda matvanor och trevlig måltidmiljö. Måltiden skall vara en god upplevelse för både 

kropp och själ. Öka möjligheten till att vistas ute. 

Aktivitetsplan: 

Förebyggande och främjande insatser för personen. Ge möjlighet till att fortsätta vara aktiv utifrån 

egna individuella önskemål och behov. Maten är viktig för hälsan och livsglädjen. Näringsrik mat är 

viktig för den äldre och så även måltidsmiljön. Möjlighet till fysisk aktivitet inom- och utomhus 

främjar hälsan. Tillgängliga grönområden har stor betydelse. 

Uppföljning och utvärdering: 

Uppföljning samt utvärdering ska ske på boråds mötena där personal, anhöriga och boende är 

delaktiga två gånger per år. 

 

Ett viktigt inslag är de frivilligorganisationer som besöker boendet och har haft olika aktiviteter: 

högläsning, promenader, sång och musik och andakter. Varje månad anslås aktiviteter som finns på 

Solgården, utöver frivilligorganisationer finns bland annat följande aktiviteter: sångstund, gymnastik, 

tidningsläsning och några gånger under året underhållning i form av sång och musik. Andra 

festligheter som har skett är Decemberfest där boende och personal möts i festlig anda och till det 

trevlig underhållning. 

Boråd har genomförts två gånger under 2018 där deltagarna har representerat politiken, boende, 

anhöriga, personal samt enhetschef. Detta är ett forum för boende/anhöriga att påverka och 

framföra sina synpunkter. 

Kostråd har vi haft två gånger, vår och höst 2018, där vi diskuterar tillsammans med 

personalrepresentanter samt kostchef, kökschef och enhetschef vad våra boende tycker om maten, 

har personer speciella önskemål, hur vi kan göra för att få en trevligare måltidsmiljö för personer på 

Solgården.  
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Innovation/entreprenörskap 

Få verktyg för att kunna hantera vardagen på det sätt personen önskar med hjälp av välfärdsteknik.  

Att hushålla med kommuninvånarnas medel. 

Kunskap och kompetens  

Övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra ett gott arbete, lära sig och 

vara delaktiga. Solgården tar emot elever och praktikanter vid förfrågningar. 

Övriga väsentliga händelser under året  

Samtliga lägenheter har varit uthyrda med undantag för maj och juni. 

Måluppföljning 

Sträva mot mål att de enskilda skall vara nöjda till minst 90% vilket mäts genom att besvara  

”Kommunens kvalitet i korthet” Målet har inte uppnåtts fullt ut. 
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Verksamhetsmått/nyckeltal 

Samtliga 25 lägenheter på Solgården har varit uthyrda under året. De sju korttidsplatserna som finns 

på Solgården f.r.om 1 april 2018, har haft beläggning under tiden april-december 2018 med 1340 

dagar. Under våren var efterfrågan på korttidsplats lägre än beräknat. En av korttidsplatserna 

används som regelbunden växelvård till två-tre individer som avlastning för anhöriga.  

Det åttonde rummet används som träningsrum. 

Ett antal individer har varit och är på korttidsplats i väntan på boende, i vård- och omsorgsboende. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Budgeten är i balans. 

Fortsätta arbeta med ekonomisk hushållning av medborgarnas medel. 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differens mot 
budget 

Intäkter -2 408 -3 029 -2 656 -373 

Kostnader 15 310 17 837 18 297 -460 

Netto 12 903 14 808 15 641 -833 

 

  

Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

51221 Gruppboende Heden 0 7 0 0 -7 

51223 Solgården -1 227 15 356 -1 448 16 197 619 

51233 Matservice - Solgården -1 116 1 486 -828 1 329 131 

51313 LSS Gruppb Ängen 0 -31 0 0 31 

61860 Lönebidragsanställningar -685 1 018 -380 771 59 

Totaler   -3 029 17 837 -2 656 18 297 833 
 

Investeringsuppföljning 

 

Projekt 
 

Redovisning 
 

jan - dec 2018   

Årsbudget 
 

Återstår av 
årsbudget 

2001 Inred äldrebo Solgården 49 70 21 

Totaler  49 70 21 
 



97 
 

Framtid och förväntad utveckling 
Öppen kommun 

Verksamheten ska fortsättningsvis sträva mot att individer på Solgården skall vara minst 90% nöjda 

med insatserna de får. 

Individen ska mötas av ett professionellt förhållningssätt med god kvalitet och rätt servicenivå. 

Vi ska fortsätta förvalta den goda relationen med boende och anhöriga samt övriga 

samverkanspartner. 

Delmål 

Det ska även i fortsättningen vara enkelt att få kontakt med personal på boendet.  

Anhöriga och boende möts respektfullt och med professionellt förhållningsätt.  

Samverka intern och externt för att på rätt nivå kunna tillhandahålla de omvårdnadsinsatser som det 

finns behov av. 

Aktivitet 

Alla som bor på Solgården ska ha en utsedd kontaktperson med möjlighet att byta om inte personen 

är nöjd med utsedd kontaktperson. Varje person har en genomförandeplan som ska göras två gånger 

per år samt uppdateras vid förändring. Genomförandeplanen granskas av enhetschef två gånger per 

år. 

Klagomål/synpunkter och avvikelser ska fortsättningsvis dokumenteras, hanteras och åtgärdas. 

Aktivitetsplan 

Hemsidan och samverkanportalen uppdateras två gånger per år. 

Avvikelser sammanställs och analyseras kontinuerligt på arbetsplatsträffar. 

Verksamhetsberättelse skrivs två gånger per år. 

Boråd sker två gånger per år, vår och höst, där personer, anhöriga, personal och kontaktpolitiker är 

inbjudna.  

Kostråd sker två gånger per år, vår och höst, där kostchef/kökschef samt personal diskuterar maten 

samt måltidsmiljö utifrån önskemål från boende. 

Möten och upplevelse  

Att utveckla samarbete med olika föreningar och organisationer.  Detta skapar en ”guldkant” på 

vardagen. 

Kunskap och kompetens 

Övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra ett gott arbete, lära sig och 

vara delaktig.  

Med förhoppning elever och praktikanter kommer att öka. 
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Öppen kommun 

Målrubrik 

Det är lätt att kontakta oss på boendet och personen/anhörig möts respektfullt med ett 

professionellt förhållningssätt. 

Bakgrund/anledning till målet 

Verksamheten skall ha en god tillgänglighet för boende/anhöriga, vänner. Detta skapas bland annat 

genom att personal finns att tillgå dygnet runt. 

Målvärde 

Samverka internt och externt för att på rätt nivå kunna tillhanda hålla de omvårdnadsinsatser som 

krävs. 

Resultat 

Boråd och kostråd har båda genomförts en gång på våren och en gång på hösten 2018, där 

representanter för politiken, boende, anhöriga, personal samt enhetschef deltagare. Detta är ett 

forum för boende/anhöriga att påverka och framföra synpunkter och önskemål. 

Analys 

Ett fungerande forum för olika frågor som uppskattas. 

Åtgärder 

Fortsätta med boråd och anhörigmöten. 

 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Mötesplatser och meningsfull tillvaro och att främja en god hälsa. 

Bakgrund/anledning till målet 

Vi bryter ensamhet och isolering för personen, skapar trivsel för goda matvanor, fysisk/psykisk  

aktivitet, att personer ska erbjudas hälsofrämjande besök som t.ex. musik, gudstjänster, föreningar 

som hjärt- och lungsjuka, demensföreningar , PRO, Röda korset m.fl. 

Målvärde 

 Underhållning minst två gånger i månaden. 

 Fortsätta ett bra samarbete med olika föreningar samt andra samarbetspartner. 

 Boråd två gånger per år med individer/anhöriga/personal och kontaktpolitiker. 

 Kostenhet, anpassa mat utifrån behov och önskemål. 

 Individen erbjuds egen tid en gång i veckan med kontaktpersoner. 

 Solgårdens egna aktiviteter, utevistelse och utflykter. 

Resultat 

Solgården har en stående aktivitetslista vad som händer på boendet måndag - söndag. Vid bra väder 

är utevistelse en viktig del i vardagen. 
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Solgården planerar utflykter. 

Underhållning av föreningar och musikanter. 

Decemberfest sker varje år där personal och boende har en trevlig kväll tillsammans. 

Analys 

De flesta upplever god gemenskap och hög trivsel. 

Åtgärder 

Att fortsätta i samma anda med samarbete med olika föreningar och ordna med olika tillställningar 

på boendet. 

 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

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

Bakgrund/anledning till målet 

Tillgång till enkel och tydlig information genom boendets informationsbroschyr eller kommunens 

hemsida. 

Målvärde 

Sprida information om verksamheten. 

Resultat 

Informationsbroschyr finns på kommunens hemsida. 

Analys 

 Uppdatering bör ske oftare. 

Åtgärder 

Uppdateras kontinuerligt minst två gånger per år. 

 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Erbjuda god vård och omsorg. 

Bakgrund/anledning till målet 

Boendeform för äldre utvecklas utifrån önskemål och behov. 

Samarbete med olika professioner, anhöriga och personen själv. 

Målvärde 

Målet är att ge en god vård och omsorg. 

Arbeta med olika kvalitetsregister för att på så sätt se individens behov i god tid. 
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Resultat 

Arbete med Senior Alert och BPSD (beteendemässiga och psykiatriska symtom vid demens). 

Samverkan sker genom planerade team träffar. 

Analys 

Förbättringsarbete krävs av alla parter. 

Åtgärder 

Prioritera planerade möten. 
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Hemtjänst 
450 

Linda Karlsson, Enhetschef  

 

Faktaruta 

Ansvarsområdet innehåller kommunens nattpatrull, som utövar tillsyn och omvårdnad nattetid, 

Treskillingens Servicehus med 60 lägenheter och yttre hemtjänstområdet. Under ansvaret fanns det i 

december 30,185 årsarbetare. Under 2018 har verksamheten haft 2 673 biståndsbeviljade 

hemtjänsttimmar/mån. 

 

Händelser under året 
Under första halvåret har Treskillingen både haft aktiviteter från frivilliga organisationer samt egna 

aktiviteter. Pensionärskören har deltagit med sång och musik. Kyrkan har besökt oss regelbundet. 

Varje vecka har Röda Korset erbjudit individerna promenader med efterföljande fika. PRO anordnar 

bingo, bridge och fika för alla individer som önskar delta. En dag i veckan har individerna kunnat delta 

i en mjukgympa och en högläsningsgrupp som individerna kan delta i vid intresse. Individerna med 

rörligheten i behåll erbjuds dagligen att delta i en trivselträff/fika i syfte att stimulera till gemensam 

social samvaro. Det har i år gjorts två boulebanor på Treskillingen som utnyttjas flitigt av individerna. 

Det har varit underhållning av ”klot Johan”, Jimmy Gustavsson och Robert Goode, Ljusnarsbergs 

folkdanslag har varit och dansat och spelat på midsommar. Garhyttans förskola och musikskolan har 

varit och haft luciatåg på Treskillingen. Individerna har haft möjlighet att delta vid julfest och 

nyårsfirande. Verksamheten har varje månad satt upp aktivitetslista om det som ska hända på 

Treskillingen. 

Individerna på Treskillingen kan lämna förslag till aktiviteter eller förbättringar på boendet i en 

förslagslåda eller direkt till enhetschef. Boråd har hållits vid ett tillfälle under året där individerna som 

representerar de boende kunnat framföra tankar, åsikter och idéer. 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Baserat på biståndsbeslut på hemtjänsttimmar och antal årsarbetare (natt 21-07 borträknat) är 

brukartiden för hela hemtjänsten 2018 ca 69%. I december 2018 är brukartiden 82%.  

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Budgeten har påverkats negativt bland annat genom att det varit introduktioner av många vikarier då 

behovet av vikarier varit mycket stort både för att täcka vid semestrar och vid sjukfrånvaro. Det har 

också behövts tas in timvikarier för ledsagning av individer till läkarbesök vid många tillfällen till både 

Lindesbergs lasarett och USÖ. Den största delen av den negativa påverkan av budgeten beror dock på 

att en neddragning enligt bemanningsplanen dragit ut på tiden, den sista dele av neddragningen görs 

i början av februari 2019 och då är man i fas med bemanningsplanen.  Verksamheten är sparsam med 

övriga kostnader för att ej belasta ekonomin ytterligare. 
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Verksamheten har tvingats att förlänga plombering av rum i lägenheter på Treskillingen. Dec 2018 är 

totalt 3 st. 3-rummare omgjorda till 2:or. Detta blir en total intäktsförlust på ca 2,7 Tkr varje månad 

(32,5 Tkr/år). Verksamheten har gjort om en 3:a som tidigare användes som personallägenhet till en 

lägenhet för uthyrning. Detta har kostat verksamheten ca 100 tkr, lägenheten blev uthyrd direkt efter 

färdigställandet så intäkten för hyra kommer kompensera kostnaden för upprustning och återställning 

även om detta ej syns i 2018 års budget. 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differens mot 
budget 

Intäkter -5 105 -6 322 -5 595 -728 

Kostnader 17 310 27 604 24 019 3 585 

Netto 12 205 21 282 18 425 2 858 

 

  

Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

51114 Hemtjänst 2 9 232 0 7 962 -1 272 

51118 Nattpatrull -110 1 690 0 1 460 -120 

51134 
Matservice -Hemtj, 
matlåd -630 650 -902 903 -19 

51224 Treskillingen -5 162 15 214 -3 929 12 891 -1 090 

51234 Matservice -Treskillingen -329 535 -764 803 -167 

61860 Lönebidragsanställningar -94 282 0 0 -189 

Totaler   -6 322 27 604 -5 595 24 019 -2 858 
 

Framtid och förväntad utveckling 
  

Verksamheten påbörja ett arbete med att vidareutveckla vårt planeringssystem TES till att kunna 

optimalplanera, få dagsschema med insatser i mobilerna och logga tiden man utför insatserna på för 

att komma ifrån schablontider och få den faktiska brukartiden. En sådan utveckling av systemet 

kommer innebära bättre kontroll på vilka insatser som faktiskt utförs hos individerna och hur lång tid 

dessa insatser tar. Detta gör att man lättare kan beräkna personalbehov för att kunna ge individerna 

en säker och god omvårdnad och det vi kan enkelt följa upp vilka insatser som är utförda. Vi sparar 

också på miljön och ekonomin genom att få dagsscheman i mobil istället för på papper och 

planeringstiden kan effektiviserars så mer tid kan tillbringas hos individerna. 
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Öppen kommun 

Målrubrik 

Den enskilde individen ska mötas av ett professionellt förhållningssätt med god kvalité och rätt 

servicenivå 

Bakgrund/anledning till målet 

Alla insatser skall ske utifrån kommunens värdegrund. 

Alla enskilda individer skall ha en aktuell genomförandeplan. 

Alla enskilda individer skall ha en utsedd kontaktperson.  

Alla enskilda individer ska följas upp och hanteras med hjälp med det förebyggande verkstyget Senior 

Alert. 

Vid behov ska en BPSD-kartläggning göras för att öka livskvaliten för personer med 

demenssjukdomar. 

Verksamheten ska tillgodose den enskildes behov av social och intellektuell stimulans. 

Alla enskilda individer ska ha möjlighet till att ge synpunkter/klagomål på vården till högre instans. 

Målvärde 

Sträva mot att individerna skall vara till minst 90 % nöjda med insatserna de får av Hemtjänsten. 

Sträva mot hög delaktighet i den egna vårdplaneringen. 

Resultat 

Enkätundersökning görs 1 gång/ år (november). Hösten 2017 var det få individer (9 av 27) som 

lämnade svar på enkäten.  Ca 2/3 av de inlämnade enkäterna visade på att individerna är nöjda med 

de insatser då har. Ca 1/3 upplever att de ej bemöts med respekt, är ej delaktiga eller kan påverka 

besluten om deras insatser och känner sig ej trygga med de insatser de får. 

Genomförandeplanen följs upp minst 1 gånger/år och vid förändringar i hälsotillstånd eller ändrade 

insatsbehov. 

Enligt socialstyrelsens årliga undersökning är 94 % av individerna nöja med de insatser de får av 

hemtjänsten. 

Månads- och årsplanering av aktiviteter sker tillsammans med de enskilda individerna. 

Alla individer som har hemtjänstinsatser deltar i den grad de har möjlighet på sin egna vårdplanering. 

Analys 

Vi jobbar för en hög delaktighet i den egna vårdplaneringen. Enkäten visar på att vi ej gör ett 

tillräckligt bra jobb för att få individerna att känna sig trygga och delaktiga vilket vi måste jobba 

vidare på. Det var ett väldigt lågt deltagande på enkätundersökningen vilket gör att resultatet ej kan 

säkerställa alla individers tyckande.  

Åtgärder 

Enhetschef ansvarar för att genomförandeplanerna är aktuella. Fortlöpande uppföljning av dessa. 

Enhetschef följer löpande upp teamträffar och vårdplaneringar. 

Enhetschef analyserar den årliga enkät undersökning och informerar om resultat till individerna. 

Enhetschef tvärderar löpande inkommande synpunkter/klagomål tillsammans med chef och 

medarbetare. 
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Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Det ska finnas mötesplatser och träffpunkter för äldre i kommunen 

Bakgrund/anledning till målet 

Tillvarata de äldres egna och gemensamma intressen. 

Stimulera aktivt de äldre till deltagande och medverkan. 

Informera om kommande aktiviteter på ett enkelt och informativt sätt. 

Hitta och tillvarata befintlig kompetens bland kommunens innevånare. 

Målvärde 

Alla äldre personer boenden i kommunen ska erbjudas och motiveras till aktiviteter som de sen kan 

mötas omkring. 

Resultat 

Inbjudan har skett 1 gång detta år till en arbetsgrupp bestående av representanter från individerna 

som bor på Treskillingen, politiken och ideella föreningar som gemensamt kunnat föreslå och driva 

olika aktiviteter. 

Underhållning sker men har inte skett varje månad. 

Analys 

Upplevelsen är att det på Treskillingen finns ett stort intresse bland individerna för att delta i olika 

aktiviteter, delta i möten och framför allt – att få underhållning. Detta kan fortsätta utvecklas 

tillsammans med individerna. 

Åtgärder 

Fortsätta att löpande bjuda in till aktiviteter och underhållning. Ta till vara individernas förslag på 

aktiviteter och underhållning genom förslagslåda som finns på Treskillingen eller förslag lämnade 

direkt till enhetschef. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Öka den enskilde individens möjlighet att bo kvar i det egna hemmet och bibehålla sina funktioner. 

Bakgrund/anledning till målet 

Råd, vägledning och stöd till självständighet. 
Uppföljning av beslutade insatser. 
Arbeta med senior alert på varje enhet inom äldreomsorgen. 
Erbjuda individuell träning med Rehabiliterande undersköterska. 

Målvärde 

Att ha så friska och självständiga individer som möjligt med ökat välmående. 
Att göra individen delaktig i sin egen utveckling mot självständighet. 

Resultat 

Arbetet med senior alert har ännu inte kommit igång riktigt. 
Erbjudande om förebyggande insats till medborgare över 80 år görs. 
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Analys 

Omvårdnadspersonalen behöver flagga för de enskilda individer de ser kan behöva hjälp och stöd av 

exempelvis rehabiliterande undersköterskor. Vi behöver också jobba mer med senior alert och bli 

bättre på att berätta för den enskilde individen vad syftet med senior alert är. 

Åtgärder 

Redovisning av belagda platser inom äldreomsorgen 
Redovisning av senior alert på APT/ teamträffar 
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Koppargården 
460 

Enhetschef Maria Kjellnér 

 

Faktaruta 
Koppargården är ett vård och omsorgsboende med tillgång till personal dygnet runt. Omsorg och 

vård ges utifrån den enskildes behov. Vi eftersträvar ett öppet och välkomnande klimat med gott 

bemötande och trivsam atmosfär för alla. Vi har 41 lägenheter fördelade på 4 grupper varav en 

grupp är demensboende. Det finns även 2 lägenheter med ”extra rum” som kan erbjudas som 

parboende. 

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

Händelser under året 
Verksamheten skall främja för god tillgänglighet för boende, anhörig och övriga kommuninvånare. 

Vi har haft aktiviteter av frivilligorganisationer varav Röda korset tar med den enskilde som vill på 

promenad, Svenska kyrkan har haft gudstjänst en gång i månaden samt musikunderhållning med 

olika trubadurer har skett under året. Besökshunden Tazza har vid flertalet tillfällen jobbat på 

Koppargården och då mer frekvent på demensavdelningen och Tazza är ett uppskattat inslag i 

vardagen. Vi leasar en avslappningsgungstol (Ergonova) tillsammans med Solgårdens äldreboende, 

gungstolen är ett komplement till aktivitet och ger individerna ett ökat välbefinnande.  

Koppargården har fått ”Trivselpengar” från tidningen Kopparbergaren för att sätta guldkant på 

tillvaron för de enskilda individerna. För dessa pengar har vi inhandlat julpynt till uteplatser, avec till 

kaffet vid festligare tillfällen, vi anordnat kräftfest och grillkvällar. Bland annat hade vi 

Midsommarfirande med extra god mat och folkdanslaget uppträdde. 

Koppargården har en aktivitetsgrupp där vi planerar aktiviteter och månadsprogram för de enskilda 

och två i personalen har genomgått utbildning i gruppgymnastik för äldre. Vi har ett gott samarbete 

med Kostenheten som ordnar med festligare mat vid olika högtider samt andra speciella tillfällen 

som Decemberfest och skördefest. Vi har Kost- och Boråd där möts kontaktpolitiker med de enskilda, 

anhöriga, personal, enhetschef, kostchef och kökschef för att tillsammans kunna samverka och 

utveckla boendet på Koppargården. Det finns ett rum inrett för frisör och fotvård samt så erbjuds alla  

enskilda individer egen tid med sin kontaktperson varje vecka för att ytterligare öka trivseln och eget 

välbefinnande. 

För att säkerställa en god omvårdnad så arbetar personalen fortlöpande med ett kvalitetssystem 

med processer och rutiner. Koppargården har tagit emot flertalet studiebesök, feriearbetare, 

omvårdnadselever och sjuksköterskestudenter samt har under året haft en person som arbetar på en 

extra tjänst. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Samtliga 41 lägenheter på Koppargården har under året varit uthyrda med enstaka mellanrum i 

väntan på ny boende.  
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Budgeten har påverkats negativt bland annat genom att det varit introduktioner av många vikarier då 

behovet varit mycket stort för att täcka vid semestrar och sjukfrånvaro. Det har även behövts 

timvikarier för ledsagning av enskilda till läkarbesök vid många tillfällen både till Lindesbergs lasarett 

och USÖ.  

Koppargården har under december månad även haft en extra resurs insatt på en avdelning då detta 

krävts för att säkerställa en god omvårdnad för den enskilde samt upprätthålla en bra arbetsmiljö för 

personalen. 

Trots ett negativt resultat gällande ökade kostnader för vikarier och övertid visar budget ändå ett 

positivt resultat. Vi är restriktiva med vikarietillsättning och strävar alltid efter en god ekonomisk 

hushållning. Budgeten är i balans.  

  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differans mot 
budget 

Intäkter -4 291 -4 853 -4 238 -615 

Kostnader 22 104 22 861 22 489 371 

Netto 17 813 18 008 18 252 -244 

 

  

Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

51222 Koppargården -3 298 20 789 -3 008 20 599 100 

51232 
Matservice 
Koppargården -1 555 2 071 -1 230 1 891 145 

Totaler   -4 852 22 860 -4 238 22 489 245 

 

Investeringsuppföljning 
Ansvarsområdet har inga investeringar 2018. 

Framtid och förväntad utveckling 
Följa utveckling av nya produkter, hjälpmedel, och ta till oss nya forskningsrön samt rapporter från 

Socialstyrelsen. Vården ska vara kunskapsbaserad, säker, individbaserad, jämlik och tillgänglig och vi 

på Koppargårdens äldreboende vill fortsätta anpassa verksamheten till den enskilde, hens behov och 

förväntningar och utveckla Koppargården till ett modernt och komplett boende.  

Vi ska i större utsträckning använda oss av digital teknik samt fortsätta förvalta den goda relationen 

med de enskilda och anhöriga.  

Kvalitetsledningssystemet skall systematiskt utvecklas. 
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Öppen kommun 

Målrubrik 

Ge stöd och hjälp utifrån den enskildes förutsättning och behov samt ta hänsyn till den enskildes 

rättigheter och självbestämmande. Vi samverkar med föreningsliv, folkbildningsorganisationer samt 

hälso-, och sjukvården. Det ska vara lätt för den enskilde att få den hjälp som hen behöver och för de 

anhörigas trygghet. 

Bakgrund/anledning till målet 

Goda livsvillkor för den enskilde så som ekonomi, sysselsättning, delaktighet och trygghet. Vi strävar 

alltid mot att den enskilde skall vara nöjda till minst 90 % nöjda med insatserna de får. 

För att uppnå dessa mål finns personal att tillgå dygnet runt.  

Målvärde 

Alla enskilda har en aktuell genomförandeplan, planerade teamträffar och vårdplaneringar och 

utsedd kontaktperson. Vi strävar efter att allt arbete och alla insatser sker utifrån kommunens 

värdegrund. Vi strävar efter att tillgodose den enskildes behov av stimulans, sociala och intellektuella 

behov. Uppföljning av genomförandeplan har skett till 100 %. 

Resultat 

100 % har en genomförandeplan. Teamträffar och vårdplaneringar har genomförts enligt plan. 

Analys 

Det vore önskvärt att genomförandeplanerna blir mer innehållsrika och att den enskilde och anhöriga 

är mer delaktiga. 

Åtgärder 

I en högre grad erbjuda de enskilda och anhöriga att medverka och känna sig delaktiga i 

genomförandeplaner. 

 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Mötesplatser och meningsfull tillvaro och att främja en god hälsa. 

Bakgrund/anledning till målet 

Vi bryter ensamhet och isolering för de enskilda. Samarbete sker med föreningar som hjärt-och 

lungsjuka, demensförening, Svenska kyrkan, Röda korset. Måltiden ska vara trivsam och stimulera till 

goda matvanor, de enskilda individerna ska uppmuntras med fysisk och psykisk aktivitet.  

http://www.socialstyrelsen.se/aldre 

Målvärde 

 Underhållning minst 2 ggr/mån 

 Fortsätta ett bra samarbete med föreningsliv och frivillig organisationer  

 Kost- och Boråd 2 ggr/år med de enskilda, anhöriga, personal och politiker 

 I möjligaste mån kunna anpassa kosten efter den enskildes önskemål  
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 Den enskilde erbjuds egen tid 1 ggr/vecka med kontaktperson 

 Koppargårdens egna aktiviteter, uteaktiviteter, korvgrillning, besökshunds verksamhet 

Resultat 

Personalen månadsplanerar på varje grupp i samråd med de enskilda för inom och utomhus 

aktiviteter. De bakar, grillar, promenerar, läser högt, deltar i tipspromenad och har gruppgymnastik. 

Vi bokar underhållning med föreningar och musikanter. Besökshundterapi med Tassa. Vi leasar en 

avslappningsgungstol tillsammans med Solgårdens äldreboende.  Återrapportering sker kontinuerligt 

till Kostenheten om måltidens uppskattning. De flesta aktiviteter har uppskattats av våra enskilda. 

Analys 

Äldres ensamhet och isolering ska brytas.  

http://www.socialstyrelsen.se/aldre 

Åtgärder 

Försöka söka nya samarbetspartner i fler föreningar i syfte för att stimulera, aktivera och bryta 

isoleringen för de enskilda. 

 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

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

Bakgrund/anledning till målet 

Tillgång till enkel och tydlig information är viktigt för att äldre medborgare skall kunna ta tillvara sina 

rättigheter och skyldigheter, för att kunna ta beslut och ansvar för sin livssituation och själva planera 

för sitt åldrande. 

Målvärde 

I genomförande planerna får de enskilda och anhöriga komma med åsikter i den egna omvårdnads-

planeringen. Arbete med kvalitetssystemet Senior Alert med tyngdpunkt på att förebygga risk för 

fallskador, undernäring, sår, munvård och nattfasta. Vi arbetar också med kvalitetsregistret BPSD 

(beteendemässiga och psykiatriska symtom vid demens) 

Resultat 

Fortlöpande uppföljning av Senior Alert av genomförande planer och avvikelser. 

Patientsäkerhetsberättelsen innehåller rapporter om avvikelser och fall. 

Analys 

Redovisning på arbetsplatsmöten, där personal får återkoppling om vidtagna åtgärder. 

Åtgärder 

Genom individuella träningsprogram och gruppgymnastik 
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Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Erbjuda god vård och omsorg. 

Bakgrund/anledning till målet 

Boendeform för äldre utvecklas utifrån önskemål och behov. Vi ska utveckla vården och omsorgen 

samt ska vi ha ett flexibelt och anpassat boende.  

Vi samverkar med arbetsterapeut gällande hjälpmedel och rehabilitering. 

Målvärde 

Målet är att ge en god vård och omsorg, lindra symtom, förebygga oro och missförstånd och 

förbättra livskvalitet för personer i livets slutskede. 

Resultat 

Vi registrerar i BPSD för att lindra symtom, förebygga oro och missförstånd. Registrering sker också i 

Palliativa registret för att ta reda på om den enskilde fick rätt vård och behandling i livets slutskede. 

Vi använder oss av enkäter och frågar de enskilda hur de vill ha det. Genom detta anser vi att målet 

är uppnått. 

Analys 

Fortsätta med att vara lyhörda för den enskilde och anhörigas önskemål. 

Åtgärder 

Professionellt samarbete med alla parter. 
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Sjuksköterskor och Nattpatrull 
470 

Enhetschef Gunilla Andersson 

Faktaruta 
Verksamhetens sjuksköterskor tillhandhåller sjukvårdsinsatser dygnet runt på våra särskilda boenden, 

korttidsplatser, gruppbostäder, dagrehabiliteringen och till de kommuninvånare som är inskrivna i 

hemsjukvården. De genomför även planerade besök åt Region Örebro län under kväll, natt och helg. 

Det innebär att verksamheten har ansvar för ca 210 patienter.  Sjuksköterskorna 

handleder/instruerar/utbildar även övrig personal i sjukvårdsfrågor. De utför också drogtester åt 

polisen, när inte Vårdcentralen är öppen. En av sjuksköterskorna är utbildad HLR (Hjärt- och 

lungräddning) instruktör och håller även HLR utbildningar till kommunens övriga verksamheter efter 

önskemål och tid. Sjuksköterskornas antal budgeterade årsarbetare är 9,90 som fördelas över hela 

dygnet, kväll och natt från kl. 15:30-06:45 samt helger finns en sjuksköterska i tjänst. 

Nattpatrullen som förutom en av sjuksköterskorna består av en undersköterska genomför  planerade 

hembesök utifrån beslut enligt Socialtjänstlagen eller Hälso-och sjukvårdslagen samt att de svarar på 

inkommande trygghetslarm. Undersköterskornas antal budgeterade årsarbetare är 2,01. 

Händelser under året 
Vi har ännu inte kommit till rätta med sjuksköterskebristen trots kommunens satsning på att vara en 

attraktiv arbetsgivare. Situationen ser ändå lite bättre ut. I slutet på året gjordes två nyrekryteringar 

varav en är distriktssköterska. Omsättningen under året är ändå oroande. En anställning av en 

distriktssköterska genomfördes i april med avslut i november. En nyrekrytering i november, som 

stannade i två månader. Ytterligare två sjuksköterskor som fortfarande är anställda tillträdde sina 

tjänster efter sommaren. En vakans finns fortfarande som för tillfället är bemannad av en 

undersköterska. I juni avslutades samarbetet med ett bemanningsföretag detta har medfört en del 

övertidsarbete för ordinarie sjuksköterskor. 

Vi fortsätter arbetet med att fokusera på att arbeta i vårdteam, kompetensutveckling, hälsosam 

arbetstid med flexibilitet i schemaläggningen, god individuell anpassad introduktion med namngiven 

mentor och konkurrenskraftiga löner. 

Av 11 tjänster är idag 10 stycken tillsatta, de två senaste rekryteringarna kommer att tillträda i mitten 

på mars 2019. Under första halvåret löstes en del tid med en bemanningssjuksköterska, motsvarande 

1,0 årsarbetare. Undersköterskor på tillsammans 1,5 årsarbetare samt timvikarier som har andra 

jobb eller är pensionärer har funnits med under hela året. 

Patientsäkerheten prioriteras, fokus ligger på kompetens på plats före särskilda ansvarsområden och 

kontinuitet. Vilket ibland då gett negativ påverkan med arbetet att skapa vårdteam. Samverkan med 

övriga verksamheter internt och externt har varit avgörande för att på rätt nivå kunna tillhandahålla 

de sjukvårdsinsatser som krävts. Vi har inte lyckats med arbetet att nå de mål vi har i aktivitetsplanen 

vilket hämmar utvecklingen av verksamheten. En del av målen i aktivitetsplanen är kopplade till 

samverkan mellan region Örebro län och Ljusnarsbergs kommun. 

Tillsammans har vi planerat och möjliggjort hemgång för somatiskt och psykiskt utskrivningsklara från 

Region Örebro län inom snittet på 3 respektive 15 dagar som gäller i vårt län. Vi har alltså ingen som 

genererat ett betalningsansvar. 



112 
 

Verksamheten ansvarar för ca 210 patienter fördelade på särskilt boende 128, gruppbostäder 10, 

hemsjukvård 70. 

En omorganisation genomfördes 1/7 2018 då Nattpatrullens undersköterskor flyttades från 

hemtjänstens ansvarsområde till sjuksköterskeorganisationen. Anledningen var att vi tror på ett 

enklare och smidigare samarbete inom teamet, Nattpatrull har en gemensam chef.  

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Underskottet på 450,5 tusen kronor beror främst på att verksamheten har varit tvungen att anlita 

bemanningsföretag under första halvåret. Även kostnaden för sjukvårdsmaterial har ökat rejält och 

påvisar ett underskott på 189 tusen kronor. Krav på utökad utrustning, som tex 

blodtrycksmanschetter, stetoskop och förbandsmaterial är en förklaring. Intäkter från Regionen i 

form av driftsbidrag har ökat med 32 tkr, jämfört med 2017 och täcker en del. Samt att vi inte haft 

någon kostnad för betalningsansvar och att inkontinenshjälpmedel också har ett överskott gentemot 

budget. 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differens mot 
budget 

Intäkter -374 -361 -258 -103 

Kostnader 8 199 8 608 8 054 554 

Netto 7 825 8 247 7 795 451 

 

  

Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

51033 
Bet.ansvar 
ÄDEL+Psyk/ÄDEL 0 0 0 150 150 

51041 Driftprojekt SOL o HSL 0 0 0 2 2 

51119 Sjuksköterskor -ord boend -292 3 869 -258 3 771 -65 

51120 Inköp sjukvårdsmaterial 0 277 0 87 -190 

51122 Inkontinensmaterial 0 441 0 523 81 

51224 Treskillingen 0 6 0 0 -6 

51229 Sjuksköterskor -särsk bo -70 4 015 0 3 522 -424 

Totaler   -361 8 608 -258 8 054 -451 
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Framtid och förväntad utveckling 
ÖPPEN KOMMUN 

Fortsätta att samverka internt och externt för att kunna tillhanda hålla de sjukvårdsinsatser 

som krävs. 

Arbeta vidare med det systematiska kvalitetsarbetet och verksamhetens processer via 

kvalitetsledningssystemet. Detta för att arbetet skall bedrivas likvärdigt oavsett vem som 

tillhandahåller insatsen till individen.  

Nya medarbetare rekryteras som tillsammans med de erfarna sjuksköterskorna möjliggör 

utveckling av vår verksamhet. Vi, internt utbildar kontinuerligt alla sjuksköterskor att använda 

beslutsstöd vid bedömningar av förändrade allmäntillstånd och vårdbehov hos våra patienter. 

Utveckla den kommunala hemsjukvården med sjuksköterskor som jobbar i team tillsammans 

med undersköterskor. Detta för att patientsäkert kunna hantera den ökning av multisjuka 

individer och allt fler individer med behov av avancerad sjukvård på våra särskilda boenden 

och i ordinärt boende 

MÖTEN OCH UPPLEVELSER 

Fortsätta arbetet med att förbättra vårdplanerna och genomförandet tillsammans med de 

individer som är inskrivna i hemsjukvården. 

KUNSKAP OCH KOMPETENS 

Fortsätta att ta emot studenter i den omfattning som önskas. Jobba vidare med rekrytering så 

att vi på sikt kan utbilda handledare enligt de krav som ställs från universitet. 

INNOVATION /ENTREPRENÖRSKAP 

Föreläsningar länkas till oss så att fler har möjlighet att kunna delta. Arbeta för en säkrare 

läkemedelshantering. Införskaffa låssystem, med möjlighet till identifiering av den som öppnat 

låset. 

Dokumentation skall kunna ske med hjälp av appar i en läsplatta. 

Erbjuda alternativ till insatsen att överlämna läkemedel till att själv kunna klara det med hjälp 

av läkemedelsautomaten, Dosell. 
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Öppen kommun 

Målrubrik 

Det är lätt att kontakta oss och individen möts respektfullt med ett professionellt förhållningssätt 

Bakgrund/anledning till målet 

Personer som med anledning av sitt vårdbehov är inskrivna i hemsjukvården, närstående eller 

externa samarbetsparter skall ha lätt att komma i kontakt med tjänstgörande sjuksköterska i vår 

verksamhet. För att minska eventuell oro och underlätta samarbete. Samverkan internt och externt 

är en viktig del för att kunna tillhandahålla de sjukvårdsinsatser som krävs. En säker in och 

utskrivning på slutenvården samt god läkemedelsbehandling för äldre är exempel på gemensamma 

satsningar mellan region Örebro län och kommunen. 

Målvärde 

Alla som är inskrivna i hemsjukvården eller bor på våra särskilda boenden skall ha en 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska (fast vårdkontakt). 

Vi har fasta telefoner med möjlighet att lämna meddelande och bli uppringd, samt personliga e-post 

adresser. 

Klagomål/synpunkter och avvikelser dokumenteras, utreds och åtgärdas. 

Patientsäkerhetsberättelse skrivs 1ggr/år. 

1 förberedd läkemedelsgenomgång skall genomföras per rondtillfälle. 

Säker in och utskrivning följs med hjälp av Regionens resultatportal. 

Beslutsstöd skall användas vid sjuksköterskans bedömning för att få en vägledning på vilken vårdnivå 

individen skall vårdas. Ett underlag inför vidare kontakt med läkare på Vårdcentral eller 

Akutmottagning. 

Resultat 

Vi har kontinuerligt uppdaterat kommunens hemsida och Regionens katalog i samverkansportalen 

med aktuella namn och telefonnummer. Det har inte alltid varit möjligt att komma i kontakt med en 

fast vårdkontakt, men minst en tjänstgörande sjuksköterska har funnits tillgänglig dygnet runt.  

En allvarlig avvikelse har inrapporterats. En betydande mängd av narkotikaklassat preparat för 

injektion som tillhörde en specifik patient har försvunnit från läkemedelsförrådet på Treskillingen. 

Utredning är genomförd och händelsen polisanmäld. Ingen har kunnat utpekas som skyldig till 

händelsen. 

13 läkemedelsgenomgångar är gjorda under året. 

Vi har kunnat ta emot och erbjuda insatser till samtliga som planerats ut från lasarettet inom avtalad 

tid. 

Under v 40-43 genomfördes en mätning av i hur många fall som sjuksköterskorna har använt sig av 

beslutstöd som underlag i sin bedömning, vilket var i 13 fall. Av de personer som kom från 

Ljusnarsberg till Regionens akutmottagningar så var 26% bedömda enligt ett beslutstöd. Det framgår 

dock inte hur många av de återstående 74% som haft kontakt med en kommunsjuksköterska innan 

besöket på akuten. Det är endast de som är inskrivna i hemsjukvård eller bor på Särskilt boende som 
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kan vara aktuella för oss att bedöma. I hemsjukvården kan även anhöriga eller individen själv ta 

beslut om att besöka akutmottagningen. 

Analys 

Brister i kontinuitet och tillgänglighet med fasta vårdkontakter har ej kunnat undvikas. Ett 

återkommande problem har varit att telefonsamtal ej har gått fram till mobilerna och avisering 

kommer ibland som meddelande långt senare. Detta kan innebära en risk för patientsäkerheten och 

är även mycket olyckligt eftersom vårt mål är att vara tillgängliga dygnet runt. 

Det finns behov av ett säkrare system för samtliga medicinförråd. Någon typ av kontrollerande 

system med loggning av vem som gått in i förrådet/skåpet. 

Läkemedelsgenomgångar kan vi inte ensamma påverka resultatet på annat sätt än att vi alltid ser till 

att ha förberedda läkemedelslistor med vid samtliga rondtillfällen. Det är i slutändan alltid rondande 

läkare som avgör om genomgången sker. 

Åtgärder 

Det har skett en kontinuerlig uppdatering av hemsida och samverkanskatalog. All personal har 

informerats om att samtliga problem med telefontrafiken skall anmälas till IT avdelningen för analys 

och åtgärd. Annonsering för att rekrytera nya sjuksköterskor har skett via Facebook och på 

platsbanken. 

Rutinen gällande kontroll av narkotikaklassade läkemedel är uppdaterad. 

Rutinen för läkemedelsgenomgångar är uppdaterad och samverkad både regionalt i 

samverkansgrupper och lokalt med Vårdcentralen. 

Utbildning i beslutsstöd har genomförts och mätningar av användandet sker vid ett tillfälle per år.  

Rutinen för Lifecare SP håller på att uppdateras och hemtagningsteam har planerats för uppstart 1/3 

2019. 

 

 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Insatser och ordinationer utförs med stor hänsyn till individens behov och önskemål. 

Bakgrund/anledning till målet 

Alla skall erbjudas och så långt det är möjligt vara delaktiga för att kunna påverka sin vård och 

behandling. 

Målvärde 

Alla som har kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser skall ha en aktuell vårdplan som man 

uppmanas och erbjuds möjlighet att vara delaktig i.  

Resultat 

Resultatet påvisas med hjälp av journalgranskning som utförs 2 ggr/år. Ingen journalgranskning har 

gjorts och därmed finns inget resultat att rapportera. 
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Analys 

Journalgranskningen har med anledning av den rådande personalsituationen ej prioriterats och 

utförts under perioden. 

Åtgärder 

Strävar efter att kunna tillsätta sjuksköterskor enligt bemanningsplan. 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Informera om verksamheten. Utveckling av områden med spetskompetens. 

Bakgrund/anledning till målet 

Sprida information och kunskap om vår verksamhet och vårt uppdrag . 

Målvärde 

Att i broschyr och på hemsidan ge en beskrivning av verksamheten och de insatser som kan utföras. 

När kan man bli erbjuden hemsjukvård och hur det går till. 

Utvecklad spetskompetens inom inkontinens, palliativ vård. 

Resultat 

Kommunens hemsida har uppdaterats vid förändringar. En uppdatering av broschyren är gjord och 

finns för utskrift i vårt kvalitetsledningssystem.  

Utvecklingen av den palliativa vården och inkontinens har inte kunnat prioriteras.  

Analys 

 Satsningen på att utveckla spetskompetens inom palliativ och inkontinensvård har ännu ej påbörjats. 

Beroende på den sjuksköterskebrist som råder. En länsgemensam inkontinenssamordnare har 

rekryterats under året. 

Åtgärder 

Strävan efter att säkerställa kompetensen med att kunna tillsätta sjuksköterskor enligt 

bemanningsplan. Fortsatt annonsering.   
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Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Individen skall erbjudas en bättre service genom att utveckla digitala tjänster. 

Bakgrund/anledning till målet 

Förkorta ledtider, valmöjligheter för individen samt vara kostnadseffektiva. 

Målvärde 

Använda oss av mobil dokumentation, trygghetskameror, läkemedelsautomater och gpslarm i 

verksamheten.  

Resultat 

Under senare delen av året startades en arbetsgrupp bestående av Socialchef, IT tekniker, 

Inköpsansvarig, Kvalitetssamordnare, Enhetschef hemtjänst och Enhetschef för 

sjuksköterskor/nattpatrull. Vi har tillsammans gått igenom, tittat på och beställt digitala lösningar i 

form av trygghetskameror, Dosell läkemedelsautomater, gpslarm, samt utveckling av tidigare 

använda verksamhetssystem såsom Viva och TES.  

Analys 

Utveckling är initialt tidskrävande och medför extra kostnader. Vi har inte kunnat prioritera detta      

p g a sjuksköterskebristen även om det i förlängningen kommer att generera tidsvinster. De 

ekonomiska förutsättningarna har inte heller medgett satsningen under perioden. Implementering 

och genomförande av de digitala lösningar som inköptes under slutet av året kommer nu att ske 

under 2019 

Åtgärder 

Strävan efter att kunna tillsätta sjuksköterskor enligt bemanningsplan. Ansökt till socialstyrelsen och 

beviljats pengar som satsas på välfärdsteknik till kommunal äldreomsorg. Ett mobilt 

dokumentationssystem, Vård och omsorg app, tillhörande vårt verksamhetssystem Viva, samt ipads 

har köpts in för att sättas i drift under 2019 
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Rehabenheten 
480 

Linda Ingemarsson 

Faktaruta 
Rehabenheten består av flera verksamheter: 

Arbetsterapin som ger arbetsterapeutiska insatser till kommunens invånare. 

Dagrehabilitering och Dagverksamhet. 

Vaktmästeri till våra särskilda boenden och hjälpmedelsservice framför allt gällande kommunens 

omvårdnadshjälpmedel. 

Antal årsarbetare: 8,25 som är fördelade på följande sätt: 3,25 arbetsterapeut, 1,0 undersköterska 

dagverksamhet, 2,0 rehab-undersköterskor som under 2018 finansierats som projekt samt 1,0 

hjälpmedelstekniker och 1,0 vaktmästare. 

Händelser under året 
Dagverksamheten och dagrehabiliteringen har från januari 2018 öppet fem dagar i veckan (tidigare 

fyra dagar). Utökningen har inneburit tydligare gränser mellan de olika inriktningarna då det tidigare 

fattades ett steg mellan dagrehabilitering och dagverksamhet med social inriktning. Många av de 

som uppfyller sina mål och skrivs ut från dagrehabiliteringen försämras i sin förmåga när de varit 

hemma en tid och på den sociala inriktningen har det varit för lite träning för att upprätthålla 

personens aktivitetsförmåga. Nu har en inriktning med både träning och socialt innehåll skapats. 

Förändringen har även gett fler platser sammanlagt över veckan, personer som är inskrivna i 

verksamheten erbjudas fler perioder samt ha kortare uppehåll vilket också bidrar till att de inte 

hinner tappa sin upptränade aktivitetsförmåga under uppehållet. 

Utökningen av dagar på dagverksamheten har inneburit en högre arbetsbelastning på 

vaktmästare/hjälpmedelstekniker då dessa kör gästerna till och från dagverksamheten.  

Under uppehållen samt efter avslut på dagrehabiliteringen har flera personer även fått insats från 

rehab-undersköterska för att lättare kunna överföra träningen till hemmiljön. 

Januari 2018 började en ny arbetsterapeut i gruppen vilket har gett positiva effekter. Hon är 

nyutexaminerad och har bidragit med ny kunskap och energi till arbetsgruppen.  

Under våren har fler korttidsplatser skapats inom äldreomsorgen vilket ger ett högre tryck på 

enhetens arbetsterapeut och rehab-undersköterskorna. För att få struktur på den nya avdelningen så 

har rehab-ronder införts, dessa sker en gång i veckan och deltar gör personal på korttidsavdelningen, 

arbetsterapeut, rehab-undersköterskor och sjukgymnast/fysioterapeut. 
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Verksamhetsmått/nyckeltal 
 

 

Nyckeltal/verksamhetsmått Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016        Helår 2015      

Antal hembesök av arbetsterapeut                                         1262 1069 1444 1375 

Antal polikliniska besök till arbetsterapeut 46 60 55 56 

Antal genomförda förebyggande hembesök 0 6    7 11 

Totalt antal besök på dagverksamheten 1465 1295   1269 1205 

Antal gäster i rehabiliteringsgruppen 24 26    29 25 

Antal gäster i sociala gruppen 6 5     4 7 

Antal gäster i demensgruppen 13 11     8 7 

Antal utförda arbetsorder ang. 

omvårdnadshjälpmedel 

176 203 231 283 

Antal insatser från rehab-undersköterska 1327 1165 - - 

Antal personer med insats från 

rehabundersköterska 

59 41 - - 

 

 

Gruppen har ett gott samarbetet med Region Örebro läns sjukgymnaster/fysioterapeuter men 

samarbetet har påverkats negativt av att vårdcentralen har haft svårt att rekrytera och har under 

året haft flera vakanser gällande sjukgymnaster/fysioterapeuter.  

Utförda arbetsorder angående omvårdnadshjälpmedel har under de senaste åren minskat i antal i 

det system där det är möjligt att ta ut statistik vilket beror på att arbetsordrar allt oftare tas emot via 

mail då hjälpmedelsteknikerna nu har denna funktion i sina telefoner. 

Ökningen av gäster på dagverksamheten beror detta år på att verksamheten från och med januari i 

år har öppet fem dagar i veckan mot tidigare fyra dagar. Eftersom det tar några månader att nå en 

fulltalighet så förväntas antalet gäster även vara högre 2019. 
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Ett underskott i budgeten för vikarier redovisas för 2018 och beror dels på en långtidssjukskrivning i 

slutet av 2017 där vikariekostnaden spillde över till januari 2018. Den ökade kostnaden beror också 

på att behovet av vikarier har ökat i och med en större arbetsbelastning, både för personalen på 

dagverksamheten och för hjälpmedelsteknikerna. Anledningen till den ökade arbetsbelastningen är 

att vi från och med i år har dagverksamheten öppen fem dagar i veckan mot föregående år då den 

endast varit öppen fyra. Sammantaget har verksamheten varit sparsam på andra konton och utfallen 

blev därför ett mindre minus för hela 480 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differens mot 
budget 

Intäkter -1 490 -912 -77 -835 

Kostnader 13 818 4 727 3 838 889 

Netto 12 329 3 815 3 761 54 

 

  

Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

51114 Hemtjänst 0 45 0 0 -45 

51117 Dagvård/arbetsterapi -823 4 406 -2 3 494 -91 

51121 
Inköp 
omvårdnadshjälpmede -1 14 0 71 59 

51137 Matserv Dagvård/Arb.ter -88 63 -75 75 25 

51241 Omvårdnads hjälpmedel 0 200 0 182 -18 

51310 LSS Gruppb gemensamt 0 0 0 16 16 

Totaler   -912 4 727 -77 3 838 -54 

 

Investeringsuppföljning 
Verksamheten har under perioden fått i uppdrag att köpa in vårdsängar till Koppargården (två 

stycken) och Solgården (fyra stycken), vilket gjordes i juni månad. 

Framtid och förväntad utveckling 

Öppen kommun 

Verksamheten har varit involverade i utvecklingen av kommunens korttidsverksamhet utifrån 

snabbare hemtagningsprocess. En ny korttidsavdelning på Solgården har öppnat där rehab-

personalen regelbundet vistas. Varje vecka genomförs rehab-rond för att säkerställa en patientsäker 

rehabiliteringsprocess för de enskilda som vistas på korttidsplats. 
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Fortsätta uppdatera hemsidan minst två gånger per år. 

Möten och upplevelser 

Utveckla nya aktiviteter på dagverksamheten enligt gästernas önskemål och inspirera till att våga 

prova nya saker. Ge personalen möjlighet till nytänkande genom studiebesök i liknande 

verksamheter i länet. Fortsätta arbetet med att förbättra mål på dagrehabiliteringen så att 

patienterna når sina mål och känner högre grad av tillfredsställelse med vistelsen i vår verksamhet. 

Kunskap och kompetens 

Fortsätta att erbjuda förebyggande hembesöken för att ge våra medborgare rätt information samt 

öka samverkan med externa intressenter för att ge de enskilda individerna en helhetsbild. Uppdatera 

verksamheternas informationsbroschyrer vid behov.  

Innovation och entreprenörskap 

Fortsätta bevakningen inom områden välfärdsteknik för att prioritera införandet av produkter och 

teknik som gagnar medborgarna. 

 

Öppen kommun 

Målrubrik 

Den enskilde ska mötas av ett professionellt förhållningssätt med god kvalité och rätt servicenivå i 

våra verksamheter. Vi ska vara tillgängliga enheter för den enskilde. 

Bakgrund/anledning till målet 

Detta är vad de enskilda individerna bör kunna förvänta sig av vår verksamhet. 

Målvärde 

Att ha 90 % nöjda gäster och patienter samt hålla en god kvalitet: För att nå målet har varje gäst på 

Dagrehab en kontaktperson i vår verksamhet. Gästen har även en Rehabiliteringsplan eller 

genomförandeplan specifikt för sin vistelse på Dagrehabilitering/ Dagverksamheten. Alla personer 

som kommer till oss får information om möjligheten att lämna klagomål/synpunkter och att dessa 

hanteras/åtgärdas. 

Att vara en tillgänglig verksamhet: För att nå detta mål har Arbetsterapeuterna telefontid varje 

vardag och telefonmeddelanden avlyssnas dagligen. Hemsidan uppdateras vid behov och mail sänds 

vidare till kollega vid semester och längre frånvaro. 

Delta i samverkan internt och externt: Arbetsterapeuterna och rehab-undersköterskor ska för att nå 

detta mål delta på teamträffar och vårdplaneringar vid behov. Träffar mellan arbetsterapeuterna, 

rehab-undersköterskor och Region Örebro läns sjukgymnaster/fysioterapeuter sker regelbundet. 

Samverkansträffar mellan arbetsterapeuterna i norra länsdelen sker regelbundet samt 

samverkansträffar för hjälpmedelstekniker i länet som sker några gånger per år. 

Resultat 

Alla gäster på dagrehabiliteringen har en kontaktperson och en individuell plan (rehabiliteringsplan 

eller genomförandeplan beroende på inriktning). Gästerna får rutinmässigt även information om 

klagomål/synpunktshantering. 
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Telefontiden fungerar bra och telefonmeddelanden avlyssnas dagligen. Arbetsterapeuternas mail 

sänds vidare vid semester och annan längre frånvaro enligt rutin. 

Intern samverkan sker på teamträffar, vårdplaneringar och rehab-ronder. Träff med 

sjukgymnasterna/fysioterapeuterna sker en gång var 14:de dag samt varje vecka på rehab-rond på 

korttidsavdelningen Ängen. Denna samverkan har upprätthållits trots situationen med bristen på 

sjukgymnast/fysioterapeut på primärvårdsnivå lokalt 

Analys 

Den ökade samverkan med Region Örebro läns sjukgymnaster/fysioterapeuter som skedde under 

föregående år och som bidrog till ett lyckat införande av rehab-undersköterskor har under året 

försvårats på grund av brist på sjukgymnast/fysioterapeut. 

Vi har på lokal nivå arbetat hårt för att upprätthålla den samverkan som byggts upp och även pressat 

ansvarig organisation att följa överenskommelsen gällande ansvarsfördelning inom området 

rehabiliteringen. 

Åtgärder 

Vi fortsätter arbetet med att samverka interna och externt och verkar för att en god struktur finns för 

samverkan med framtida fysioterapeuter. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

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

aktiviteter 

Bakgrund/anledning till målet 

Ge en stimulerande och aktiverande dag hos oss. 

Målvärde 

Öka välbefinnandet samt öka faktisk och upplevd självständighet hos våra gäster. 

Resultat 

För att bättre möta behoven hos våra gäster i dagverksamheten så har en ny inriktning skapats och 

de redan befintliga grupperna har då kunnat renodlas. Den nya inriktningen har skapats för att möta 

behovet av upprätthållande träning efter exempelvis en period på dagrehabilitering. Dessa patienter 

har tidigare antingen gått kvar i träningsgrupp och därmed tagit upp en plats för någon som har 

större behov av att komma. Eller så har de gått i social grupp och då inte riktigt fått den träning de 

har behov av. Många har svårt att på egen hand upprätthålla sin upptränade förmåga efter en period 

i träningsgrupp och genom att de istället får komma en gång i veckan förebyggs detta problem. 

Analys 

Genom att kombinera fysiskt träning och social samvaro behåller våra gäster sin aktivitetsförmåga 

och sitt psykiska välbefinnande. Verksamheten fortsätter att utvecklats och gästerna når bättre 

träningsresultat samt har med hjälp av rehabundersköterskor även fått lättare att överföra träningen 

på dagrehabilitering till egen träning i hemmet. 
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Åtgärder 

Ge möjlighet till kunskapspåfyllnad så att kompetensen tas tillvara och att de kan fortsätta att hitta 

inspiration och motivation till ytterligare förbättringar. 

 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Öka kundens möjlighet att bo kvar i egna hemmet och bibehålla eller förbättra sina förmågor. 

Bakgrund/anledning till målet 

Att våra kunder förblir så friska och självständiga som möjligt med ökat välbefinnande. Att våra 

kunder är informerade och därmed ges möjlighet att göra kloka val. 

Målvärde 

Erbjuda arbetsterapeutisk rehabilitering inom en månad från remissdatum. 

Erbjuda förebyggande hembesök till kommuninvånare som fyllt 80 år och ej har hemtjänstinsatser. 

Erbjuda en plats på dagrehabiliteringen/dagverksamhet inom sex veckor från remissdatum. 

Resultat 

Två aktuella informationsbroschyrer finns. Majoriteten av arbetsterapeuternas patienter har fått en 

bedömning inom en vecka och de har även har fått åtgärder inom en månad och de fall det har tagit 

längre tid så har det varit i samförstånd med kund. Arbetsterapeuternas kompetens efterfrågas allt 

mer och ökningen består framför allt i konsultliknaden ärenden. 

Målet att erbjuda förebyggande hembesök har ej nåtts då det under 2018 inte genomfördes några 

hembesök alls. Anledningen är en omorganisation i arbetsterapeutgruppen vilket innebar att 

ytterligare en arbetsterapeut förutom den som anställdes ny i januari fick ett helt nytt område med 

för henne nya arbetsuppgifter och patienter. Det är också svårt för en helt ny arbetsterapeut att 

utföra denna typ av hembesök då en samlad bild av vad kommunen kan erbjuda ska presenteras. 

Analys 

Den förutspådda ökningen av äldre och framtidens äldre börjar märkas och de enskilda ställer högre 

krav på våra insatser. En ökning av mer komplicerade ärenden har skapat ett behov i 

arbetsgrupperna av tydligare riktlinjer och rutiner. Även ärenden av konsultationskaraktär har ökat 

då fler medborgare efterfrågar råd och information i högre utsträckning än tidigare. För att även 

fortsättningsvis nå våra mål att öka den enskildes möjlighet att bo kvar i det egna hemmet och 

bibehålla eller förbättra sina förmågor behöver riktlinjer och rutiner utvecklas för att ge 

arbetsgrupperna de stöd de behöver. 

Åtgärder 

Följa med i vår målgrupps utveckling och utveckla anpassade riktlinjer och rutiner. En bättre 

planering och ett färdigt informationsmaterial behöver finnas för de förebyggande hembesöken så 

att även arbetsterapeuter med begränsad kännedom om kommunen kan genomföra besöken och 

känna sig trygga i att de kan svara på frågor som personen har under besöket. 
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Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

Kunden och medarbetarna ska få verktyg att hantera vardagen och arbetsdagen med hjälp av 

välfärdsteknik. 

Bakgrund/anledning till målet 

För att klara av att möta behovet hos framtidens äldre och den ökning av gruppen som förutspås 

behöver vi hitta nya hjälpmedel och arbetssätt. 

Målvärde 

Införa mobil dokumentation. 

Vaktmästarsamverkan med övriga enheter för att ge minskade kostnader för transporter och 

vikarier. 

Förbättra arbetsmiljön kring hjälpmedelshanteringen, bland annat med tekniska lösningar. 

Resultat 

Införandet av mobil dokumentation (Viva applikationen) har skjutits fram och kommer att göras i 

början av nästkommande år. Vaktmästarsamverkan med övriga enheter sker i den utsträckning som 

det är möjligt. 

Analys 

Välfärdsteknologi är ett område som bevakas och det finns planer på att bland annat införa mobila 

lösningar för journalföring/signering. Vaktmästarsamverkan bör stöttas för att ge gruppen 

möjligheter att fortsätta sin samverkan som är ännu viktigare nu när gruppen är mindre än tidigare.  

Åtgärder 

Omvärldsbevaka kring vilka ytterligare tekniska lösningar som kan vara lämpliga för verksamheten. 

Ge utrymme för vaktmästare och hjälpmedelstekniker att fortsätta delta på utbildningar och 

samverkansträffar. Informera om vaktmästarnas uppdrag till övriga verksamheter för att öka 

förståelsen för valda prioriteringar. 
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Arbetsmarknad & integration, AMI 
490 

Faktaruta 
Ansvar 490 har bedrivit verksamhet i Servicegrupp, Byggteam, Syateljé, Transportgrupp, hos 

Kopparberg.IT, samt på idrottsplatserna – Tallheden, Olovsvallen och Bergslagsvallen. Inom dessa 

verksamheter har det enligt budget funnits 3,0 åa handledare, 0,5 åa ungdomssamordnare (inkl. det 

kommunala aktivitetsansvaret, KAA, 1,0 åa samordnare, 1,0 åa integrationssekreterare, 1,0 åa 

integrationskoordinator samt 6,5 åa parkarbetare med placeringar i Servicegruppen, samt på 

idrottsplatserna. Utöver budgeterad personal hade verksamheterna 26 visstidsanställda medarbetare 

varav 14 inom insatsen, ”Extratjänst”. Ett antal personer placerade på praktik via socialtjänsten, samt 

ett antal personer på arbetsträning via Arbetsförmedlingen, var även de i aktivitet inom 

verksamheterna. 

Händelser under året 
Placeringar inom AMI skedde till största del via AF, socialtjänst och det kommunala 

aktivitetsansvaret. Enstaka placeringar gjordes via Kriminalvården.  

Under 2018 bedrev inte AMI någon verksamhet som specifikt riktades sig till unga. Orsaken till det 

var att den personal som normalt sett ansvarar för ungdomsverksamheten övergick till att vara 

assistent inom ESF-projektet ”All in”. De ungdomar som skrevs in hos AMI under året ingick istället i 

grupperingar tillsammans med vuxna deltagare.  

I februari blev den lokala överenskommelsen med AF om nyanländas etablering klar. Den innehåller 

inledningsvis en kartläggning av 111 nyanlända som studerade inom Kopparhyttans vuxenutbildning 

vid årsskiftet 2017/2018. Kartläggningen gav en god bild över de enskilda individernas 

utbildningsnivå, yrkeserfarenhet och framtidsmål. Detta tillsammans med den analys som gjordes av 

arbetsmarknadens behov pekade framförallt på att tre inriktningar. Utifrån dessa skapades så kallade 

”jobbspår”. De lokala jobbspåren är: Förberedande vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildning, 

Förberedande barn- och fritidsutbildning, samt Eget företagande/socialt företagande. Spåret 

Förberedande barn-och fritidsutbildning startade under våren och innehöll förutom SFI, praktik inom 

förskolan, yrkesinriktad svenska, samt för vissa även andra svenskstudier, samt yrkesspecifika kurser 

på Komvux. En planering inför uppstart av spåret Förberedande vårdbiträdes- eller 

undersköterskeutbildning genomfördes under senare under året. 

För AMI har den arbetsmarknadspolitiska insatsen Extratjänst framförallt varit ett redskap i arbetet 

med att minska kostnaderna för försörjningsstöd. Med etableringsprogrammet som infördes fr.o.m. i 

år minskade ersättningen till nyanlända, vilket innebar att utfyllnadsbidragen i form av 

försörjningsstöd succesivt riskerade att öka för de som kom att omfattas av etableringsprogrammet. 

Någon större ökning märktes dock inte eftersom allt färre nyanlända flyttade till kommunen. 

(Nyanlända som innan den 1 januari 2018 tillhörde de tidigare etableringsinsatserna är kvar inom 

dessa insatser under sin resterande etableringsperiod). Kortare perioder med arbetsträning förekom 

i vissa fall inför en anställning, men då risk för att personen skulle bli beroende av försörjningsstöd 

fanns, påskyndades beslut om bidrag och anställning. I början av året bestämde AF att 

långtidsarbetslösa skulle prioriteras inom insatsen. Flertalet av dessa kom i arbete innan juni månad 

och det var då åter möjligt att anställa nyanlända. Möjlighet till förlängningar av tidigare tagna beslut 

påverkades inte av prioriteringen. Kommunen hade vid årsskiftet 2017/2018 anställt 27 personer 

med Extratjänst. Per den 31 december 2018 var anställda inom insatsen 40 till antalet. 
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ESF-projektet All in startades upp med en kick-off den till 8–9 februari och uppstarten med deltagare 

påbörjades i mars med kartläggningssamtal som följdes av upprättade av handlingsplaner. Det var 

dock svårt att finna lokal till projektet vilket innebar att start av aktiviteter drog ut på tiden. Den 

aktivitetsledare som hade huvudansvaret övergick i april till andra arbetsuppgifter inom kommunen 

och eftersom det dröjde en tid innan det fanns någon som kunde ersätta denne, uppstod ytterligare 

en fördröjning gällande upprättande av fler handlingsplaner, samt aktiviteter som var kopplade till 

dessa.  En av de nio kommuner som var med vid ansökan om projektet drog tillbaka sitt medlemskap. 

Den största anledningen till att vår och övriga kommuner beslöt sig att delta projektet var den oro 

som fanns för att ett flertal nyanlända skulle komma bli beroende av försörjningsstöd. Regelverk 

inom både AF och ESF gör dock att projektet endast kan vända sig till personer som inte är i program 

hos arbetsförmedlingen och som endast har försörjningsstöd som inkomstkälla. De personer som 

avslutade sin etableringstid och som blev beroende av försörjningsstöd som utfyllnad kunde därmed 

inte ingå i målgruppen. En annan anledning till att färre nyanlända än förväntat inte längre befann sig 

inom målgruppen var det arbete som gjordes inom ramen för Extratjänst. Socialtjänsten kunde 

inledningsvis finna 17 personer bland sina klienter som uppfyllde kriterierna för att kunna skrivas in i 

All in och endast två av dessa var nyanlända. Gruppstorleken gällande deltagare för att full 

medfinansiering från varje deltagande kommun var till en början 12 personer. På grund av att en av 

kommunerna drog sig ur projektet höjdes antal deltagare till att vara 15. Vid juni månads utgång var 

13 personer inskrivna i projektet och vid årsskiftet var deltagarna 10 till antalet. Redogörelse för hur 

projektet fortskred lämnades på Kommunstyrelsen den 28 november. 

När Samhall avslutade uppdraget med att transportera mat till äldreomsorg, barnomsorg och skola i 

slutet av februari, tog AMI över mattransporterna. Det har fungerade över förväntan och de som 

sköter transporterna har fått beröm för sitt goda bemötande och punktlighet. AMI interndebiterade 

nu kostenheten för uppkomna kostnader, vilket innebar att det belopp IFO normalt skulle ha bidragit 

med till finansiering av vissa personalkostnader hos AMI kunde minskas.  

I mitten av maj månad påbörjade Servicegruppen sommarsäsongens arbete. Närmare 80 ansökte om 

att få sina gräsmattor klippta och samtliga förutom en sökande, vilken inte uppfyllde ålderskriteriet 

erhöll tjänsten. Väderförhållandena påverkade växtligheten på vissa tomter, vilket gjorde att arbetet 

under sommarsäsongen inte blev lika krävande som tidigare år.  Inför vintersäsongen ansökte drygt 

60 hushåll om snöskottning och sandning. 

Projekt Norrsken förlängdes till att pågå under hela 2018 och en slutrapport inkom till kommunen 

under december månad.   

Det jämlikhetsarbete som inleddes under 2017 fortsatte under hela 2018 och närmare 719 000 

kronor i sökta §37-medel har beviljats till en fortsättning av projektet under perioden september – 

oktober i år, samt under hela 2019. Huvudsyftet med projektet är att asylsökande och nyanlända ska 

erbjudas samhällsorientering med extra fokus på jämlikhet. Undervisningen utgår från det i 

kommunen vidareutvecklade undervisningsmaterialet ”Om Sverige”. Materialet innehåller nu 

frågeställningar runt jämlikhet och har kompletterats med ett flertal metodövningar i ämnet. För 

ytterligare information om integrationsavdelningens arbete; se handlingsplan för integration. 

Integrationskoordinatorn avslutade sin tjänst i kommunen den sista december, men kommer även 

fortsättningsvis att arbeta med jämlikhet i Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner, fast då som 

anställd av Awsome People i Örebro. 
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 
INTÄKTER 
60114 Etablering – Intäkt på 250 000 kronor gällande Projekt Norrsken. § 37-medel, 718 745 kronor 

till en fortsättning på Fokus Jämställdhet. Summan avser 3 månader 2018 samt hela 2019. 

61010 Arbetsledning – Fördröjning av förväntade intäkter för konsultkostnader tillhörande ESF-

projektet All in, 7745.  

Efterfrågan av arbetsträningsplatser har varit låg. Bidrag från Arbetsförmedlingen för framförallt 

arbetsträningsplatser har inte genererat mer än 28 % av det som var budgeterat. Verksamheten 

kunde ha beviljats bidrag för arbetsträning för de som fanns inom målgruppen för Extratjänster, men 

p.g.a. att många av de som kunde beviljas insatsen riskerade bli beroende av försörjningsstöd, 

anställdes personerna snarast utan en inledande period med arbetsträning. Projektmedel från 

Tillväxtverket beviljades och gjorde att det uppstod ett överskott i verksamheten.  

61012 Övriga Arbetsmarknadsåtgärder – Ingen budgeterad verksamhet. Uppkomna kostnader är helt 

beroende av intäkter. Interna överföringar gällande anställningskostnader för personer som tidigare 

erhållit försörjningsstöd, intäkter för matleveranser, samt för tjänster som utförts åt SBB, 

fastighetsavdelningen m.fl. verksamheter. Intäkter för vissa tjänster fördes felaktigt på 61010.  

61013 Servicegrupp – Personer skiftar av olika anledningar arbetsplats mellan Övriga 

arbetsmarknadsåtgärder 61012 och Servicegrupp 61013. Eftersom detta sker finns det risk för att 

bidrag förs på fel verksamhet, vilket hände vid några tillfällen under året. 

61310 Feriearbetande ungdom – Extra medel från staten för utökning av antal platser. 

KOSTNADER  
61012 Övriga Arbetsmarknadsåtgärder – Verksamhet utan budget som har positiv påverkan på 

individ och familjeomsorgens kostnader, individers hälsa och möjligheter till egen försörjning. 

Kostnader är helt beroende av intäkter, vilka inte varit tillräckliga.  

 

61310 Feriearbetande ungdom – Extra medel från AF möjliggjorde att även ungdomar som avslutade 

år 9 inom grundskolan kunde erbjudas feriepraktik. Antal ungdomar som ansökte om feriepraktik var 

dock betydligt lägre jämfört med tidigare år.  

61010 Arbetsledning - Lägre personalkostnader på grund av sjukskriven personal. 

61012 Övriga arbetsmarknadsåtgärder - Verksamhet utan budget som i första hand är tänkt att 

finansieras av ersättningar för interna och externa tjänster, samt genom intern omföring av medel 

från IFO. Eftersom IFO endast skjuter till medel för att täcka mellanskillnad mellan lönebidrag och 

verkliga lönekostnader när det gäller färre än hälften av alla anställningar, ger anställningskostnader 

för resterande personer, lägre kostnader för ekonomiskt bistånd hos IFO.  

61013 Servicegrupp – Lägre personalkostnader på grund av långtidssjukskriven personal. 
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  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differens mot 
budget 

Intäkter -10 494 -10 985 -2 908 -8 077 

Kostnader 13 268 14 014 7 015 6 999 

Netto 2 774 3 029 4 107 -1 078 

 

  

Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

60114 Etablering -1 017 1 196 -1 050 1 068 -161 

61010 Arbetsledning -1 418 2 762 -453 2 742 945 

61012 
Övriga 
arbetsmarknadsåtgä -4 643 5 312 0 0 -670 

61013 Servicegrupp -3 802 4 448 -1 405 2 920 868 

61310 Feriearbete skolungdom -105 295 0 285 95 

Totaler   -10 985 14 014 -2 908 7 015 1 078 

 

Framtid och förväntad utveckling 
AMI och IFO fortsätter att utveckla samarbetet gällande insatser till individer som uppbär ekonomiskt 

bistånd. Nya arbetssätt och metoder kommer att prövas i arbetet med att motverka arbetslöshet, 

utanförskap, psykisk ohälsa, samt nyttjande av droger. Det finns en mängd olika skäl till att personer 

hamnar i ett bidragsberoende och det finns behov av utökade individanpassade insatser. 

Externa intäkter tillhörande 61012 Övriga arbetsmarknadsåtgärder kommer inte att räcka för att 

skapa balans i verksamheten. Uppsägningar av personal är ett sätt att skapa balans hos AMI, men det 

gör att kostnader istället uppstår hos IFO och skapar negativ påverkan för individer med 

funktionshinder. 

De så kallade ”Jobbspåren” kommer skapa förutsättningar till att fler nyanlända kommer i arbete. 

Spåret mot barnomsorgen fortsätter och ett spår mot den lokala tillverkningsindustrin kommer att 

starta under 2019. Eftersom förutsättningarna till att följa det som planerats gällande vård- och 

omsorgsspåret har förändrats finns det behov av att se över strukturen. 

Med anledning av Moderaternas och Kristdemokraternas nu nationella gällande budget har det 

införts stopp för anställningar med Extratjänst. De personer som redan har ett beslut om insatsen 

kan dock vara kvar beslutsperioden ut. Enligt AF kan det eventuellt komma att fattas enstaka beslut 

gällande Extratjänst längre fram under 2019.  

AMI fortsätter att samverka med AF för att personer som har en anställning inom Extratjänst även 

efter det att anställningen upphör ska klara sin egen försörjning genom studier eller annat arbete. 

Det finns en uppenbar risk för att personer som tidigare haft insatsen kommer att ansöka om 
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försörjningsstöd för utfyllnad. Anledningen är att flertalet av dem kommer att skrivas in i jobb- och 

utvecklingsgarantin och då erhåller ett lågt aktivitetsstöd. 

ESF-projektet All in pågår till och med februari 2020. Även om det tar tid för deltagarna att förändra 

sin livssituation, sker stegförflyttningar i positiv riktning. 

Antalet nyanlända personer i kommunen minskade successivt under 2018 och på grund av att 

minskningen beräknas fortsätta även under 2019 ser inte längre kommunen ett behov av tjänsten 

integrationssekreterare. Tjänsten avvecklas den 13 januari 2019.  

Timlönen för feriepraktik är ca 10 kronor lägre i Ljusnarsbergs kommun i jämförelse med flertalet 

kommuner i länet. Om intresset för feriepraktik är lägre även 2019, kan en lönejustering vara möjlig. 

Öppen kommun 

Fritidsbanken 

Fritidsbanken är en verksamhet som lånar ut sport- och fritidsutrustning till kommunmedborgare. 

Information finns på www.fritidsbanken.se 

Bakgrund/anledning till målet 

En fritidsbank kan skapa förutsättningar till att fler personer ges möjlighet till att prova på 

utrustningskrävande aktiviteter.  

Genom verksamheten utökar kommunen sina möjligheter till att ge personer i behov av till exempel 

social praktik eller arbetsträning, en placering där de kan medverka i aktiviteter så som insamling, 

reparationer och utlån av utrustning. 

Målvärde 

Lån av utrustning ska öka med det dubbla från att verksamheten pågått i 3 månader tills den varit 

aktiv i 6 månader. 

4 personer ska på deltid ha påbörjat praktik eller arbetsträning inom 3 månader från det att 

verksamheten börjar med förberedande aktiviteter så som färdigställande av lokal och insamling av 

utrustning. 

Resultat 

Aktiviteten genomfördes inte under 2018. 

Analys 

På grund av att lokalfrågan inte kunde lösas under 2018 är starten av Fritidsbanken uppskjuten till 

2019. (Lokaler finns fr.o.m. 2019 att tillgå på bottenplan i den byggnad där apotek och ABF har sina 

verksamheter.) 

Åtgärder 

Aktiviteten flyttas fram till 2019. 

http://www.fritidsbanken.se/
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Öppen kommun 

Inkludering av asylsökande och nyanlända 
Informationssatsning där kommunen lyfter fram lokala goda exempel när det gäller inkludering och 

mångfald från kommunens olika verksamheter, föreningsliv och näringsliv. 

Bakgrund/anledning till målet 

Möjliggöra för en öppen dialog gällande olikheter och fördomar, samt motverka diskriminering. 

Verka för att förbättra attityden kring integration och mångfald. 

Målvärde 

Inget fast målvärde. Så många som möjligt ska nås. 

Resultat 

Aktiviteten genomfördes inte. 

Analys 
Aktivitet tillhörande det nu avslutade projektet ”Projekt Norrsken”. Aktiviteten kunde prioriteras 

p.g.a. det pågående projektet ”Fokus Jämställdhet”. Många aktiviteter har dock pågått och slutförts 

inom ”Projekt Norrsken”. En sammanställning finns i projektets slutrapport som finns registrerad i 

kommunen. 

Åtgärder 

Att synliggöra goda exempel på vad som görs i kommunen gällande inkludering kan vara viktigt. I det 

fall en informationssatsning ska göras är det naturligt att den samordnas av den enhet som har 

ansvar för samverkan med förenings- och näringsliv. 

Kunskap & kompetens 

Aktivitetsbanken  

Aktivitetsbanken ska vara en ”bank” av samordnade insatser, där AMI tillsammans med 

vuxenutbildningen, AF och det lokala näringslivet kan erbjuda utbildningar, samt andra insatser som 

ökar förutsättningarna för att vuxna långtidsarbetslösa svenskar ska erhålla arbete och nå egen 

försörjning. Nyanlända och ungdomar kan givetvis även de dra fördelar av inrättande av 

”Aktivitetsbanken”, men då dessa kategorier finns med i redan pågående samverkan med AF ska 

innehållet i insatserna i första hand anpassas efter vuxna långtidsarbetslösa svenskar. 

Bakgrund/anledning till målet 

Kommunen har överenskommelser med AF gällande ungdomar och nyanlända, men det saknas 

samordnade insatser gällande vuxna långtidsarbetslösa svenskar.  

Målvärde 

”Aktivitetsbanken” ska bidra till att alla deltagare ur ovanstående kategori och som står till 

arbetsmarknadens förfogande erhåller arbete på den öppna arbetsmarknaden inom en 6-

månadsperiod, eller inom samma tidsperiod ha inlett studier som ska ge förutsättningar till att 

erhålla arbete. 

Resultat 

Aktiviteten genomfördes inte. 
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Analys 

Att handledare inom AMI gick över till att arbeta i projektet All in, att stort fokus låg på Extratjänster, 

att omorganisation hos AF försvårade samverkan, samt att vuxenutbildningen var underbemannade 

och gjorde andra prioriteringar ledde till att ”Aktivitetsbanken” inte kunde skapas. De deltagare som 

hänvisades till AMI från AF eller IFO gick trots detta till aktiviteter och många anställdes inom 

insatsen Extratjänst. Vissa hänvisades även vidare till vuxenutbildningen och påbörjade studier.  

Om aktuell målgrupp kan prioriteras utifrån kommande utmaningar, kan det på sikt bli aktuellt att 

göra ett nytt försök till ”Aktivitetsbanken”. Oavsett om detta blir realitet eller inte kommer 

samverkan att ske mellan kommunen, AF och det lokala näringslivet. Arbetsmarknadsrådet utgör en 

plattform för denna samverkan. 

Kunskap & kompetens 

Språkinsatser för asylsökande och nyanlända 

Samordna och förmedla språkpraktikplatser genom ”En väg in” (integrationssekreteraren)  

Samverka med civila samhället när det gäller aktiviteter som främjar språkinlärning. 

Samverka med grundskolan för att stödja insatser som främjar integration och inlärning, såsom 

fadderverksamhet och läxhjälp. 

Bakgrund/anledning till målet 

Behov av samverkan gällande olika insatser som kan främja språkinlärning hos asylsökande och 

nyanlända. 

Målvärde 

Alla nyanlända som tar kontakt med integrationssekreteraren ska bli informerade om värdet av 

språkkunskaper och om möjligheten att införskaffa sig goda kunskaper i det svenska språket, samt få 

hjälp med att finna en språkpraktikplats. 

Samverkan med civilsamhälle och grundskolan innefattar inte några mätbara mål. 

Resultat 

Alla nyanlända som träffade integrationssekreteraren har fått information gällande ovanstående. 

Samverkan med civilsamhället har framförallt skett genom föreningar som bl.a. Bollklubben, 

Konstklubben och Junis.  

Samverkan med grundskolan kom inte till stånd.  

Analys 

Integrationssekreteraren utförde ett mycket bra arbete gällande information till nyanlända. Då det 

skett en stor minskning av antal nyanlända som bosätter sig kommunen har dock ”En väg in” inte 

längre samma funktion att fylla.   

Samverkan med civilsamhället gynnade både asylsökande och nyanlända. Föreningar, organisationer 

och privatpersoner har stor inverkan på integrationen och fler bör ha möjlighet att engagera sig. 
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Åtgärder 

Fritidskonsulenten som börjar sin tjänst i januari 2019 kommer fortsätta att samverka med 

civilsamhället för att finna ytterligare föreningar etc. som kan arbeta med integration av asylsökande 

och nyanlända.  Förhoppningsvis ska även ett samarbete med grundskolan kunna byggas upp under 

2019.  
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Skolchef 
510 

Faktaruta 
Under verksamhetsområdet återfinns följande verksamheter: 

Kulturverksamhet, bibliotek, fritidsgård, skolskjutsar, elevassistenter, skolledning, vaktmästare m.m. 

Det ingår även ett ekonomiskt ansvar för elever som går hos fristående huvudmän och i andra 

kommuner inom förskola, grundskola och gymnasiet. 

Antal årsarbetare i budget: 13,40 

Skolledning  3,00 

IT-pedagog:  0,50 

Assistenter/resurslärare: 3,75  

Skolskjutsverksamhet: 1,00 

Bibliotek inkl. skolbibliotek: 2,50 

Fritidsledare/fritidsassistent: 0,65 

Vaktmästare  2,00  

Händelser under året 
 ESF-finansierade projektet #jagmed har pågått och avslutades vid årsskiftet 18/19. Antalet 

hemmasittare har minskat under året och vid projektets avslut fanns inga hemmasittare på heltid. 

 Invigning av nya förskolan Skogsgläntan i Kopparberg genomfördes i januari 

 En minskning av utlånad media har skett under 2018.  Minskningen har skett på huvudbiblioteket men 

under juni och juli har en viss ökning skett. Skolbiblioteket har utlåningen ökat med den dubbla. 

lånevolymen. 

 Under året har projektet ”Nyanländas lärande” fortsatt. Projektet innehåller dels kompetensutveckling 

av personal men även andra direkta insatser som exempelvis fjärrundervisning i modersmål för 

eleverna och en finansierad samordnartjänst. 

 Yrkesvuxutbildningar inriktat mot vård- och omsorg programmet samt barn- och fritidsprogrammet 

har pågått under året med en fortsättning under 2019  

 Fritidsgården har ett varierat antal besökare. Under hösten har en insats pågått för att få fler flickor 

att besöka verksamheten, vilket varit lyckosamt. 

 Lovaktiviteter har arrangerats som involverat såväl bibliotek som fritidsgård. Dessa har även omfattat 

andra aktiviteter som arrangerats av lokala föreningar i kommunen. 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
03520. Uteblivet statsbidrag. 

32010. Lägre personalkostnader genom anställningsstöd. 

32020. Mindre mediainköp till biblioteket 

40791. Ökat antal köp av platser i andra kommuner. 

42501. Ökat antal köp av platser vid fristående huvudman. 

42591. Ökat antal köp av platser i andra kommuner. 

42501. Ökat antal köp av platser vid fristående huvudman. 

44023. Avskrivningar större än budgeterat. 

44072. För stor bemanning under inledningen av året. 

44082. Tillkommit statsbidrag 
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44088. Fler anställda än budgeterat 

44092. Ökat antal köp av platser vid fristående huvudman. 

44391. Minskat antal köp av platser i andra kommuner. 

45052. Lägre andel ansökningar av inackordering. 

45091 och 45092. Sammanlagt ökad kostnad för gymnasieplatser. 

45391 och 45392. Sammanlagt ökad kostnad för gymnasiesärplatser. 

45394. Plats ej budgeterad för 2018. 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differens mot 
budget 

Intäkter 63 954 -8 895 -4 548 -4 346 

Kostnader -27 733 54 018 43 264 10 754 

Netto 36 221 45 123 38 716 6 408 

 

  

Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

01511 Gem adm bildn.förv 0 9 0 0 -9 

03520 Pedagogisk vht , IT 0 581 0 307 -274 

22510 Konsumentrådgivning 0 0 0 12 12 

31010 Stöd t studieorganisation 0 130 0 157 27 

31521 Kulturverksamhet vuxen 0 11 0 20 9 

31522 Kulturverksamhet barn -539 562 0 32 9 

31523 
Valborg,midsom, 
nationald 0 51 0 37 -14 

31591 Ersättning STIM 0 0 0 2 2 

32010 Biblioteksverksamhet -329 1 381 0 1 306 254 

32020 Mediakostnad -32 228 -5 321 120 

32030 Fast.kostn bibliotek 0 279 0 228 -52 

33010 Musikskoleverksamhet 0 7 0 0 -7 

37110 Fritidsgård -665 1 084 0 378 -40 

40751 Gem adm förskola 0 841 0 878 38 

40753 Föreskoleverksamhet 0 0 0 0 0 

40791 
 
 Köp förskolpl -annan kom -129 1 032 -100 372 -632 
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Verksamhet 

 

 

 

Utfall 
Intäkter 

 

 

Utfall 
kostnader 

 

 

Årsbudget 
intäkter 

 

 

Årsbudget 
kostnader 

 

 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

40792 Köp förskolpl -priv regi -83 1 381 -77 1 277 -98 

42501 Fritidshem 0 36 0 0 -36 

42591 Köp fritidsh -annan kom -8 261 0 154 -100 

42592 Köp fritidsh -priv regi -46 759 -34 573 -175 

43591 Köp försk.kls -annan kom -12 72 0 100 40 

43592 Köp försk.kls -priv regi -21 346 -33 552 194 

44016 Specialpedagoginsatser 0 5 0 0 -5 

44017 Övriga stödanordningar 0 2 0 0 -2 

44023 Läromedel + förbr.mtrl 0 354 0 235 -119 

44041 Skolmåltider -4 0 0 0 4 

44051 Skolskjutsar grundskola -165 2 738 -166 2 742 3 

44061 Skolhälsovård 0 39 0 0 -39 

44062 Skolpsykologverksamhet 0 0 0 0 0 

44063 Skolkurators.vht 0 2 0 0 -2 

44071 Skolfastigheter 0 14 0 14 0 

44072 Vaktm / fastigh.skötsel 0 1 190 0 939 -251 

44075 Inventarier 0 435 0 435 0 

44081 Administration 132 193 0 65 -261 

44082 Skolledning -401 973 0 971 399 

44085 Komp.utv+försk.kl+fritids -113 32 0 148 228 

44088 Elevassistenter gr.skola -709 6 026 0 2 095 -3 222 

44091 Köp skolpl -annan kom -1 178 2 881 -636 2 334 -5 

44092 Köp skolpl - fristå skola -198 3 489 -159 2 652 -798 

44351 Skolskjutsar särskola 0 453 0 483 30 

44391 
Köp skolpl sär -annan 
kom -92 717 0 888 263 

45051 Gymnasieresor 0 767 0 850 84 

45052 Inackorderingstillägg 0 140 0 270 130 

45091 Köp skolpl Gy -annan kom -3 264 15 950 -2 403 16 176 1 087 

45092 Köp skolpl Gy -frist skol -253 4 435 -144 2 406 -1 921 

45093 Köp skolpl Gy -staten 0 93 0 0 -93 

45391 Köp skolpl Gy.sär -anan k 0 2 610 0 1 887 -722 

45392 Köp skolpl Gy.sär-frist s 0 0 -10 165 155 

45394 Köp skolpl Gy.sär-landsti 0 681 0 0 -681 

47282 Skolledning vuxenutb -781 749 -781 800 52 
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47392 Köp Gy-vux.utb -frist skl -6 0 0 0 6 

51114 Hemtjänst 0 0 0 0 0 

  

Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

56821 
Droginformation- 
ungdom 0 0 0 5 5 

Totaler   -8 894 54 018 -4 548 43 264 -6 408 
 

Investeringsuppföljning 

  

Projekt 
 

Redovisning 
 

jan - dec 2018   

Årsbudget 
 

Återstår av 
årsbudget 

3015 Tak f barnvagn Garhyttan 0 100 100 

3511 IT-utrustn, läspl, skolan 348 200 -148 

3516 Förskola Fasegatan (Getpo -4 081 0 4 081 

3518 Lekutru för- o grundskola 0 75 75 

3519 Kyrkbacksskolans skolgård 31 500 469 

3520 Möbler nya lokal skolvht 0 70 70 

Totaler   -3 702 945 4 647 
 

Framtid och förväntad utveckling 
Den framtida osäkerheten kring statsbidragen medför att vi framöver behöver planera för en 

verksamhet som blir hållbar även om bidragen uteblir. En sådan planering bör innehålla en 

dimensionering som har ett mått av flexibilitet inom ramarna. Utmaningen är att göra detta utan att 

verksamheterna blir instabila. 

Biblioteket går in i ett utvecklingsprojekt, stärkta bibliotek, som pågår i hela landet genom 

kulturrådet. Med målsättning att utveckla biblioteket så att fler kommuninnevånare söker sig till och 

använder sig av vårt bibliotek. 

Inom samtliga bildningsverksamheter kommer det systematiska kvalitetsarbetet få en central roll 

under 2019. Detta för att vi ska få ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som ska gynna alla 

våra barn, ungdomar och vuxna. 
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Öppen kommun 

Målrubrik 

Biblioteket ska erbjuda en god service till alla boende i kommunen. 

Bakgrund/anledning till målet 

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

Målvärde 

Efter utvärdering av resultaten i genomförd brukarenkät ska förslag arbetas fram till eventuella 

förändringar i verksamheten. 

Resultat 

Har inte genomförts enligt aktivitetsplan. 

 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Biblioteket ska vara en mötesplats för boende i kommunen 

Bakgrund/anledning till målet 

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

Målvärde 

Minst två offentliga arrangemang ska genomföras under vår- respektive höstsäsongen. 

Resultat 

Har genomförts under året. 

Analys 

Har skett i mindre omfattning. 

Åtgärder 

Tydligare verksamhetsplanering med en årsagenda. 
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Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Biblioteket ska bidra till att stärka läsförmågan bland barn och unga i kommunen 

Bakgrund/anledning till målet 

Biblioteket ska genomföra läsfrämjande aktiviteter för kommunens barn och unga. 

Målvärde 

Personal från biblioteket ska hålla sagostunder för barn i förskoleåldern samt bokprat med elever i 

grundskolan. 

Resultat 

Har genomförts i olika omfattning. 

Analys 

Kan utvecklas genom mer riktad satsning även mot skolbiblioteket. 

Åtgärder 

Tydligare verksamhetsplanering med en årsagenda. 

 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

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

Bakgrund/anledning till målet 

Tillgänglighet som inte är styrd av tid och rum. Att möta det ökade behovet av digitala tjänster som 

finns i samhället. 

Målvärde 

Andelen som lånar e-böcker ska öka. 

Resultat 

Målet har inte uppnåtts 

Analys 

Området har inte innefattat ett riktat utvecklingsarbete. 

Åtgärder 

Tydliggöra i verksamhetsplaneringen inför 2019 
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Förskola/barnomsorg 2018 

520 

Faktaruta 

I kommunen finns tre förskolor, två i centrala Kopparberg samt en i Ställdalen. 

I Kopparberg ligger förskolan Garhyttan med tre åldersblandade avdelningar samt Skogsgläntan med 

två avdelningar, även dessa åldersblandade. Brevid förskolan Garhyttan, i lokalen under Apoteket, 

hade vi under vårterminen 2018 en fristående avdelning vid namn Violen, där barn i ålder 3-5 år, som 

hade asylsökande vårdnadshavare, placerades. Dessa barn gick i en förmiddags eller 

eftermiddagsgrupp, om 3timmar/dag. Under vårterminen gick totalt ca 30 barn i dess grupper. 

Avdelningen Violen hade ett väl upparbetat samarbete med förskolan Garhyttan och deltog i deras 

planerade aktiviteter, men hade avdelning Violen som hemvist. 

Under sommaren och i början av hösten minskade det med antal asylsökande barn och 

verksamheten på Violen avslutades. De barn som fanns kvar i gruppen (mellan 5-8 barn) flyttades in 

på förskolan Garhyttan och integrerades i den ordinarie verksamheten. 

I Ställdalen ligger den nybyggda förskolan Åstugan, där finns tre förskoleavdelningar samt ett 

fritidshem. På Åstugan har man under året arbetat åldersindelat dvs i två småbarnsgrupper, en grupp 

för de äldsta barnen samt en fritidshemsavdelning som är integrerad tillsammans med avdelningen 

för de äldre förskolebarnen.  Ett fungerande samarbete mellan förskolan och fritidshemmet finns, 

men det är inte optimalt att dela lokaler då det vid vissa tidpunkter blir många barn, i varierande 

ålder, i samma lokal. I Ställdalen har barn, ålder 3-5 år, till asylsökande vårdnadshavare varit inskrivna 

på förskolan tre timmar per dag. 

I barnomsorgen har vi sk ”extratjänster” på samtliga förskolor. För närvarande åtta stycken, som alla  

innehas av nyanlända kvinnor. De är till stor hjälp för pedagogerna då det gäller språkstöd till barn 

med annat modersmål. ”Extratjänsterna” finansieras av Arbetsförmedlingen. 

Under första halvåret har vi haft kö till barnsomsorgen och ej klarat av att erbjuda plats på önskat 

datum. Inför höstterminen 2018 kunde samtliga barn i kön placeras men under senare delen av 

höstterminen har det återigen uppstått väntetid för att få en förskoleplats. 

I december 2018 var totalt 154 barn inskrivna i barnomsorgen, samt, under höstterminen 5-8 barn 

med asylsökande föräldrar.  14 barn var inskrivna på fritidshemmet på Åstugan. 

Personal: totalt 28,23 personal därav är 0,5 tjänst barnomsorgsadministratör, 1,0 resurspedagog, 0,7 

tjänst fritidspedagog samt 0,4 specialpedagog. Förskolechefstjänsten på 100% har under vt -18 delats 

av två personer som arbetat 50 % vardera. Höstterminen 2018 gick en förskolechef i pension och 

ledningsfunktionen förändras till en förskolechef på 75% samt en utvecklingsledare på 20%. 

 

Händelser under året 

Barnomsorgsadministratören gick i pension vid halvårsskiftet och den person som var tänkt skulle 

ersätta henne blev i början av höstterminen sjukskriven. Under hennes sjukskrivning har 

barnomsorgsadministrationen hjälpligt fungerat med stöd av den person som tidigare gått i pension. 

En plan finns nu för att finna en hållbar lösning på administrationstjänsten. 
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En utvecklingsledare anställdes som stöd och hjälp till förskolechef. Hennes arbete är att på uppdrag 

av förskolechef organisera och driva utvecklingsarbete samt kunna bistå med andra administrativa 

uppgifter. 

Under höstterminen 2018 har samtliga förskolor arbetat med värdegrundsfrågor på planeringsdagar 

och arbetsplatsträffar. Ett arbete som gett tillfällen till många diskussioner i arbetslagen och som gett 

möjlighet till en gemensam syn på uppdraget i förskolan. Kvalitén på förskolornas arbete har höjts 

och blivit mer likvärdig under arbetets gång. 

Två pedagoger från förskolan har genomgått en utbildning i ABC (alla barn i centrum), ett 

föräldrastödsprogram, som går ut på att främja barns positiva utveckling genom att stärka relationen 

mellan barn och vårdnadshavare. ABC-utbildningen för vårdnadshavare omfattar 4 träffar á 2,5 

timmar. Under hösten genomfördes en utbildning med vårdnadshavare som har barn i förskolan. 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Vi har ett överskott i årets budget som till största delen beror på sjukskriven personal. 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differens mot 
budget 

Intäkter 63 954 -5 080 -2 497 -2 582 

Kostnader -27 733 18 905 16 870 2035 

Netto 36 221 13 826 14 373 -547 

 

  

Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

40700 FÖRSKOLA 0 0 0 0 0 

40751 Gem adm förskola -2 746 374 -2 278 394 488 

40753 Föreskoleverksamhet -2 001 2 063 0 70 8 

40754 
Särsk stödinsats 
förskola 0 503 -219 530 -193 

40756 
Förskolevht 
Skogsgläntan -157 2 417 0 2 915 655 

40757 kompetens.utv förskola 0 11 0 66 55 

40758 Förskolevht Garhyttan -105 6 060 0 4 818 -1 137 

40759 Förskolevht Åstugan 0 4 123 0 4 580 457 

40760 Förskolevht Asyl 0 763 0 2 -761 

40761 Matservice - Förskolor 0 1 077 0 1 346 269 

40771 Fastighetskostn förskola 0 1 099 0 1 346 247 

42501 Fritidshem -71 305 0 684 450 
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Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

42561 Matservice - Fritidshem 0 30 0 40 10 

44023 Läromedel + förbr.mtrl 0 0 0 0 0 

44071 Skolfastigheter 0 79 0 79 0 

47201 Komvux grund åk 1-9 0 1 0 0 -1 

Totaler   -5 080 18 905 -2 497 16 870 548 
 

 

Investeringsuppföljning 

På förskolan Åstugan i Ställdalen håller Servicegruppen på att bygga nytt förråd samt färdigställa ett 

skärmtak över ytterdörrarna.  

Gården på förskolan är väldigt stor och ska kompletteras med ett staket som delar den, för att på så 

sätt skapa en mindre mer överskådlig del för de yngre barnen. 

På förskolan Garhyttan har en sanering, med anledning av den förorenade marken, genomförts 

under sommaren, och sanden i samtliga sandlådor byttes ut.  

 

Framtid och förväntad utveckling 

Efter en lång process har nu kommunstyrelsen fattat beslutet att fritidshemmet på förskolan Åstugan 

ska flyttas till fritidshemmet på Kyrkbacksskolan, under vårterminen 2019. 

Till höstterminen 2019 räknar vi med att alla som önskar plats i förskolan kommer att kunna erbjudas 

det. Antalet asylfamiljer har minskat rejält under året men en del inflyttning av barnfamiljer har 

skett. Ett företag som erbjuder skyddat boende har etablerat sig i Kopparberg och under året som 

gått har de anmält ett 10 tal barn till kommunens barnomsorgskö.  

Under år 2018 föddes 53 barn i kommunen, det högsta födelsetalet på flera år. 

Förskolan får en reviderad läroplan from 1 juli 2019, Lpfö 18.  Den innehåller en del ändringar, bland 

annat betonas begreppet ”undervisning” i förskolan. Dessutom innehåller den mer om digital 

kompetens, hållbar utveckling, och barnkonventionen. En planering finns för att implementera den 

reviderade läroplanen till förskolans personal, under vårterminen 2019. 
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Öppen kommun 

Målrubrik 

Verksamheten arbetar för att erbjuda barnomsorgsplats utifrån önskemål och behov. 

Bakgrund/anledning till målet 

Vi arbetar för att kunna erbjuda barnomsorg då vårdnadshavare önskar eller allra senast inom 4 

månader från anmälningsdatum till barnomsorgen.  

Resultat 

Under första halvåret har vi haft kö till barnsomsorgen och ej klarat av att erbjuda plats på önskat 

datum. Inför höstterminen 2018 kunde samtliga barn i kön placeras men under senare delen av 

höstterminen har det återigen uppstått väntetid för att få en förskoleplats. En plötslig inflyttning av 

ett flertal familjer med många förskolebarn har orsakat kö till barnomsorgsplats.  Ett företag som 

erbjuder skyddat boende har etablerat sig i Kopparberg och under senare delen av året som gått har 

de anmält ett 10 tal barn till kommunens barnomsorgskö. 

Analys 

Finns vissa svårigheter att planera behovet av antalet barnomsorgsplatser framledes. Det föds fler 

barn än tidigare år och det finns en inflyttning av barnfamiljer till kommunen, se ovan. 

Åtgärder 

Kommunikation med Bvc/Mvc/ Socialtjänst för att ännu bättre planera behovet av 

barnomsorgsplatser. 

  

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

Antalet besökare ska öka på familjecentralen. 

Bakgrund/anledning till målet 

Antalet besökare på familjecentralen minskade över tid. 

Resultat  

Samarbetet med kyrkan och den familjecentralsliknande verksamhet som fanns har avslutats under 

året. Ny alternativ verksamhet har startats, bland annat sagostund på biblioteket och samling på 

olika ställen i kommunen där man har olika aktiviteter tillsammans med barn och vårdnadshavare. 

Ansvariga för verksamheten är familjeterapeut samt samordnare. 

Analys  

Den nuvarande lösningen på aktiviteter finns som ett alternativ till barn och vårdnadshavare. 

Kommunens familjeterapeut är med i arbetet och är/blir ett känt ansikte för barn och 

vårdnadshavare. 
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Åtgärder 

En utredning pågår om kommunen och region Örebro tillsammans ska starta en familjecentral som 

ev. kan vara belägen i samma hus som Vårdcentralen. 

  

Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

Att förskolans personal är väl förtrogen med läroplanen och förskolans uppdrag. Vi arbetar för att 

lägga grunden till ett livslångt lärande och ska erbjuda barnen en rolig, trygg och lärorik vistelse hos 

oss. Förskolan ska fortsätta utvecklas och bibehålla hög kvalité. 

Bakgrund/anledning till målet 

Förskolan får en reviderad läroplan 1 juli 2019, Lpfö 18, och uppföljning, utvärdering och utveckling 

beskrivs ännu tydligare i förskolan uppdrag 

Målvärde 

Vi fortsätter att arbeta och fördjupa kunskaperna i vårt material gällande systematiskt 

kvalitetsarbete. Vi arbetar systematiskt och utvärderar regelbundet allt vi gör, för att veta att vi 

arbetar utifrån det enskilda barnets och barngruppens behov. 

Resultat 

Pedagogerna har fördjupat sin förståelse för kvalitetsarbetet. Vi fortsätter arbeta med vårt 

kvalitetsarbete för att säkerställa att vi ökar kvalitén och likvärdigheten på förskoleverksamheten i 

kommunen. Pedagogerna känner sig mer bekväma med materialet, förstår dess funktion och ser 

nyttan med det.  

Analys 

Förskolan fortsätter att fördjupa kunskaperna i det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa 

att vi arbetar utifrån de områden som behöver utvecklas. Vi kommer att arbeta med implementering 

av den reviderade läroplanen för att alla pedagoger ska förstå uppdraget och arbeta enligt 

läroplanens intention. 

Åtgärder 

Fortsätta att utveckla kvalitetsarbetet. Det finns en planering för att implementera den reviderade 

läroplanen för all förskolepersonal under vårterminen 2019. Viktigt att tillsammans få diskutera och 

förstå intentionerna i läroplanen och det viktiga uppdrag förskolans personal har. 

  

Innovationer & entreprenörskap 

Mål 

Personalen ska använda sig av ett entreprenöriellt förhållningssätt 

Bakgrund/anledning till målet 
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En del ser ”entreprenörskap” som enbart kunskap om egenföretagande, men den breda definitionen 

handlar om att utveckla förmågor och kompetenser som gör oss företagsamma som personer. Detta 

innebär inte någon specifik metod eller något specifikt arbetsinnehåll, utan är mer ett förhållningsätt 

till vilka förmågor och kompetenser vi vill att barnen ska utveckla. Vi ser det entreprenöriella 

lärandet som en nyckel till att stärka barnens egen drivkraft och motivation. 

 

Målvärde 

Personalen använder sig av kunskaper de fick under processutbildning i entreprenöriellt lärande samt 

att vi håller oss uppdaterade på vad vi enligt läroplanen ska arbeta med i förskolan. 

 

Resultat 

En del av det entreprenöriella lärandet handlar om samverkan med samhället utanför förskolan. Vi 

arbetar vidare på hur det rent praktiskt kan genomföras. Vi har med de äldre barnen besökt 

äldrevården och gjort besök i centralköket. Besöken var till stor glädje och en upplevelse för barnen. 

 

Åtgärder 

Fortsätta det påbörjade arbetet med att samverka med olika aktörer utanför förskolans värld. 

Fortsätta att arbeta för att stärka barnens egen drivkraft och lita till sin egen förmåga. 
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Grundskolan 
544 

Verksamhetsansvarig 
Karin Alstermark 

Faktaruta 

Sedan höstterminen 2017 finns all grundskoleverksamhet i Ljusnarsberg på Kyrkbacksskolan, 

förutom grundsärskolan som har sina lokaler vid f.d. Garhytteskolan. Förskoleklass och år 1 

har sina lokaler i en paviljong på planen bakom skolan. 

På Kyrkbacksskolan finns följande verksamheter 

* Förskoleklass som är obligatoriskt från höstterminen 2018 

* Lågstadium - år 1-3 

* Mellanstadium – år 4-6 med en mindre undervisningsgrupp Stjärngruppen 

* Högstadium –år 7-9 med en mindre undervisningsgrupp Klockargården. 

Samtliga klasser är två parallella 

* Grundsärskola – år 1 - 10 med ett integrerat fritidshem. Verksamheten har sina lokaler i 

anslutning till Garhytteskolan 

* Fritidshem för elever i åldern 6 – 12 år som har ett omsorgsbehov. 

* Kultur/musikskola – från förskoleklass till år -9 

* Elevhälsoteam - ingår specialpedagoger, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och 

skolläkare 

* SYV - studie och yrkesvägledare 

* Mottagningsenhet för nyanlända elever under vårterminen, Slussen 

* IKT-pedagog, It-stödjare och skolvärdinna finns på skolan 

* Skolledning består av rektor och biträdande rektor på heltid. Under höstterminen har det 

varit en förstärkning av biträdande rektor med 0,5 tjänst. Tjänsten har bekostats av 

medel från Skolverket. 

* Administratörs tjänst på 0,50 – 0,75% tjänst 

Sex utvecklingsledare finns, en per arbetslag och fyra förste lärare som är förstärkt med 

ytterligare tre förste lärare under detta läsår, finns till stöd för skolledningen. 

Antalet elever på skolan är runt 440 och det är ca: 80 anställda inom verksamheterna. 

 

Under höstterminen 2017 avvecklades alla internationella klasser. Istället startades en 

mottagningsenhet, Slussen, där samtliga nyanlända passerade för kartläggning steg1 och 2 

samt att de hade intensivundervisning i 4 eller 8 veckor beroende på förkunskaper, innan 

eleven placerades i klass. Till Slussen hörde både studiehandledare och språkstödjare.  

I och med en minskning av antalet asylelever under vårterminens slut, omorganiserades 

Slussen och från hösten 2018 går eleverna direkt ut i klass efter det att eleverna har kartlagts 

och beslut om klassplacering har gjorts. 
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Händelser under året 
 

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform från hösten 2018. 

Under året har Slussen som mottagningsenhet startats upp, men även omorganiserats till 

höstterminen. Antalet asylelever har minskat betydligt under hösten 

Skolinspektionen gjorde tre kvalitetsgranskning under året gällande skolans arbete med 

stadieövergångar och den allmänna tillsynen. Arbete pågår med att åtgärda Skolinspektionens 

synpunkter. 

Skolpsykologen slutade sin anställning under hösten. Den tjänsten köps in framöver när behov 

finns. 

Skolan valdes ut av Skolverket att bli en försöksskola gällande digitala nationella prov. 

Skolverksprojektet Nyanlända elevers lärande fortsätter under läsåret 2018 - 2019, det var 

tänkt att det skulle avslutas sommaren 2018, men många delprojekt var inte slutförda pga 

många byten på ledinigsfunktioner. ”Det Globala klassrummet ”7,5 p utbildning som 

Högskolan Dalarna anordnar påbörjades under hösten.  

”#jag med” projektet (minska elevers frånvaro) har fortsatt under året. 

Under slutet av vårterminen fick elever äta på Hörnkrogen eftersom skolans matsal har 

renoverats och byggts om under hösten. 

Idrottshallens renovering på börjades i slutet av vårterminen och blev klar till november. 

På Klockargården finns två särskilda undervisningsgrupper och fritidshemmet har sin 

verksamhet där. 

Kulturskolan har haft många aktiviteter under hösten och är mer delaktiga i skolans dagliga 

verksamhet. 

Musikskolan har under året haft 40 inskrivna elever. 

Utemiljön på skolan har förbättrats med många lekredskap och växter vilket uppskattas av 

elever. 

Rektor för skolan slutade i oktober. Det har varit flera rektorsbyten under de senaste åren och 

skolans ledningsorganisation har under hösten utvärderats innan nyanställning av rektor sker 

under våren 2019. 

 

Framtid och förväntad utveckling 

 
Att vi ska kunna behålla och öka måluppfyllelsen trots flera rektorsbyten de senaste åren.  

Att vi ska ha nöjda elever och föräldrar som uppskattar vår verksamhet och känner trygghet. 
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Skolverks projektet ” Nyanlända elevers lärande” kommer att bli en naturlig del av skolans 

fortsatta verksamhet, där flera insatser pågår på skolan och att det kommer att bli en 

framgångsfaktor. 

Att åtgärder utifrån Skolinspektionens tillsyn kommer att ge effekter på skolans arbete och 

måluppfyllelse gentemot de nationella målen. 

Att genomlysningen av skolans ledningsorganisation som skett under hösten ger rektor 

möjlighet att vara pedagogisk ledare och att pedagoger får ”arbetsro”. 

Att börja arbeta med rastaktiviteter för elever. 

Förändringar kommer att ske i timplanen med utökad tid i matematik och idrott och tiden för 

elevens val kommer att minska. 

 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Betygsstatistik våren 2018 

Grundskolan – slutbetyg per ämne i åk 9. (Källa Siris, Skolverket) 

  

Antal 

elever Totalt 

Ämne Total Betygs- Andel (%) 

    poäng med A-E 

Bild 44 12 86,4 

Engelska 44 11,5 79,5 

Hem och konsumentkunskap 44 15,6 90,9 

Idrott och hälsa 44 10,4 68,2 

Matematik   44 11,9 93,2 

Moderna språk, språkval 21 15,4 100 

Musik 43 10,9 76,7 

Biologi 44 10,3 65,9 

Fysik 44 12,4 86,4 

Kemi 44 10,5 70,5 

Geografi 43 10,5 76,7 

Historia 43 10,2 72,1 

Religionskunskap 43 11,0 79,1 

Samhällskunskap 43 11,3 79,1 

Slöjd 44 15,2 90,9 

Svenska 37 13,0 100 

Svenska som andraspråk - - .. 

Teknik 44 12,4 90,9 
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 
33010 Musikskoleverksamheten har haft färre personal än budgeterat 

42501 Överskott personalkostnader, flera av personalen är konterad på verksamhet 44011. 

43501 Personal konterad på verksamhet 44011,  

44011 Fler personal anställda än vad som finns i bemanningsplanen. Ett par tjänster 

finansieras av statsbidrag 

44012 Anställd personal på 100% i bemanningsplanen finns 40% tjänst 

44014 och 44015 felkonterad 

44017 Konto för särskilt stöd där det konterats felaktiga lönekostnader  

44041 Skolmåltider en verksamhet som skolan ej kan påverka. Bör rättas till inför nästa års 

budget. Underskottet 750 000 är 27% av felbudgeterat.  

44061 Skolläkare ej budgeterad. 

44062 Skolpsykologs tjänsten avslutades under hösten. Tjänsten har ej återbesatts. 

44063 # jag med, projektet ligger kostnaderna här, vi får bidrag för den tjänsten 

44071 Ökade kostnader för paviljongen till förskoleklass och år 1 

44081 Administratörstjänsten är på 50% men administratören har arbetat 75-100%. 

44084 SYV-tjänsten är på 50% men SYV har arbetat 100% dels som samordnare som 

bekostas av statsbidrag  

44301 Grundsärskolan går mot ett rejält underskott gentemot budget. Elevers behov av stöd är 

större än beräknat och del av undervisningen sker på Kyrkbacksskolan. Eleverna integreras 

med andra elever i deras klasser, det innebär att det behövs personal när eleverna går mellan 

skolorna. 

Skolans underskott har varit mycket större om vi inte fått statsbidrag från Skolverket, 

Tillväxtverket och Kulturrådet, dessa bidrag hjälper upp ekonomin väsentligt. För asylelever 

får vi bidrag från Migrationsverket som ska täcka deras kostnader. 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differens mot 
budget 

Intäkter 63 954 -11 269 -5 791 -5 478 

Kostnader -27 733 49 229 39 911 9 318 

Netto 36 221 37 960 34 120 3 841 
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Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

03520 Pedagogisk vht , IT 0 22,9 0 0 -22,9 

03741 Facklig verksamhet 0 0,8 0 0 -0,8 

32010 Biblioteksverksamhet 0 0,2 0 0 -0,2 

33010 Musikskoleverksamhet -27,1 1484,2 -129,3 2161,7 575,3 

37110 Fritidsgård -259,8 177,2 0 41,2 123,8 

37500 Lovverksamhet 0 0 0 10,7 10,7 

39100 Simskolor 0 10,6 0 25,7 15,1 

42501 Fritidshem -435,6 31 -357 12 59,6 

42503 
Fritidshem-
Kyrkbacksskola -123,6 1340,4 0 1392,1 175,3 

42561 Matservice - Fritidshem 0 85,6 0 94,2 8,6 

43501 Förskoleklass 6-åringar -116,5 286,9 0 1035 864,6 

44010 PRAO 0 30 0 33,2 3,2 

44011 Grundskola undervisning -7685,2 22747,2 -3490,6 16213,4 -2339,2 

44012 Svenska ll -0,3 473,8 0 200,8 -272,7 

44014 Specialundervisning -0,1 1886,7 0 2350,6 464 

44015 Särskilda stödinsatser 0 509,9 0 4,1 -505,8 

44016 Specialpedagoginsatser -146 1472,1 0 1399,7 73,6 

44017 Övriga stödanordningar -162,7 1006,8 0 163,8 -680,3 

44021 Skolbibl +böcker+tidskrif 0 30 0 31 0 

44023 Läromedel + förbr.mtrl -55 790 0 720 -16 

44027 
Kult.akt+stud.besök+ 
mm 0 23 0 58 35 

44028 IT 0 31 0 16 -15 

44041 Skolmåltider 0 3 453 0 2 702 -750 

44061 Skolhälsovård -155 856 -155 696 -160 

44062 Skolpsykologverksamhet 0 229 0 522 293 

44063 Skolkurators.vht -382 1 159 0 450 -328 

44071 Skolfastigheter -1 248 5 802 -1 248 5 720 -82 

44081 Administration -411 1 966 -411 1 793 -173 

44084 SYV -61 666 0 341 -265 

44085 Komp.utv+försk.kl+fritids 0 61 0 111 51 

44089 
Övrigt inom 
grrundskolan 0 9 0 0 -9 

44301 Särskola -1 2 586 0 1 614 -972 

Totaler   -11 269 49 229 -5 791 39 911 -3 841 
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Framtid och förväntad utveckling 
 

Under året har stora investeringar och renovering av matsal och idrottshall gjorts. Utemiljön 

kommer att kompletteras med en multiarena och ett uteförråd. 

Att den nya ledningsorganisationen får möjlighet att i första hand vara pedagogiska ledare. 

Öppen kommun 

Målrubrik 

Skolornas verksamhet ska präglas av öppenhet och en god tillgänglighet.  

Bakgrund/anledning till målet 

Elever och vårdnadshavare ska känna sig välkomna att ta del av skolans verksamhet. Detta är 

en god grund för hög måluppfyllelse. 

Målvärde 

Asylsökande elever ska få plats i förberedelseklass inom en månad. Skolan ska erbjuda minst 

två skolråd/år, två matråd/år och två föräldramöten/ år. 

Resultat 

Målet uppnått. 

Möten & upplevelser 

Målrubrik 

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

Bakgrund/anledning till målet 

Det är en viktig grund för ökad måluppfyllelse att eleverna känner sig trygga i skolan. 

Målvärde 

Trygghetsenkäterna ska visa att alla elever känner sig trygga i skolan och på fritids och under 

året ska alla elever delta i minst ett studiebesök samt en professionell kulturupplevelse. 

Resultat 

Enkäten görs i oktober/november varje år. Enkäten kommer att analyseras i början av 2019. 
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Kunskap & kompetens 

Målrubrik 

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

höstterminen 2017 var 84 % av eleverna behöriga. Vi avser att ytterligare förbättra 

procentsatsen till vårterminens slut 2018 genom lovskola, individuella studieplaner och stöd.  

Bakgrund/anledning till målet 

Skolan har som målsättning att öka måluppfyllelsen och behörigheten till gymnasiet är ett av 

grundskolans främsta mål. 

Målvärde 

Alla elever ska kunna läsa en sammanhängande text när de går ut åk 1. Eleverna ska prioritera 

närvaro framför frånvaro. Skolorna ska erbjuda aktiviteter som stärker elevernas möjligheter 

att nå målen. Vi ska följa planen för ökad närvaro och erbjuda lovskola och läxhjälp. 

Resultat 

Lovskola och läxhjälp erbjuds. Målet är uppnått. 

Analys 

Vi måste analysera läsförmågan i årskurs 1 under hösten. Vi är med i ett projekt som kallas 

#jagmed. Det projektet ämnar minska elevernas frånvaro och eliminera hemmasittandet. En 

projektledare är anställd i projektet och det är EU-finansierat. En utvärdering av projektet bör 

göras när året är slut. Det finns goda resultat utifrån de elever som projektet arbetat med. Vi 

har för närvarande ingen elev som inte kommer till skolan överhuvudtaget. 

Åtgärder 

Under hösten ska det inledas ett antal utvecklingsarbeten. Bl. a. ska kulturskolan börja arbeta 

mer integrerat med grundskolan.  Under hösten 2018 kommer ett intensifierat arbete med läs 

och skrivarbete att påbörjas med ett årshjul som innebär snabb identifikation och insatta 

åtgärder. Ett samarbete mellan speciallärare, specialpedagog och samordnare för nyanlända 

elever.  

 

Innovationer & entreprenörskap 

Målrubrik 

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

Bakgrund/anledning till målet 

Entreprenörskap i skolan är ett nationellt mål och något vi också måste sträva efter. 

Målvärde 

Fortsätta utbilda personalen i användningen av lärplattformen Itslearning. Eleverna i åk 3 ska 

få en lektion i veckan i datorkunskap och det ska inledas ett utvecklingsarbete inom 

programmering. Fortsatt deltagande i projektet Arbetsmarknadskunskap. 

Programmeringsprojektet är inplanerat att starta from februari 2018 
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Resultat 

Målet är uppnått.  

Analys 

Personalen har fått utbildning i Itslearning. Eleverna har datorkunskap en gång i veckan och 

det har inletts ett utvecklingsarbete i programmering. Kommunen och skolan deltar i projektet 

Arbetsmarknadskunskap. 
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Vuxenutbildningen 

550 
 

Rektor vuxenutbildningen, Ida Andersson 

Faktaruta 

Vuxenutbildningen har bedrivit svenska för invandrare (SFI), kurser på grundläggande- och 

gymnasial nivå, yrkesutbildning inom omvårdnad och barnskötar-/elevassistentutbildning 

samt samhällsorientering för nyanlända på arabiska. Huvuddelen av närundervisningen har 

varit förlagd till Kopparhyttan. Under del av perioden har verksamhet även varit lokaliserad 

till Lärcentra och Stora gården. Vuxenutbildningen har också ansvarat för att ge kommunens 

invånare studie- och yrkesvägledning. 

Antal budgeterade årsarbetare: 12,85 fördelat på lärare/handledare, administratör samt 

studie- och yrkesvägledare. Sammanfattningsvis en ökning med 4,4 årsarbetare i jämförelse 

med föregående år. Därutöver tre tillsvidareanställningar under hela/del av året, en 

lönebidragsanställning, en extratjänst samt ett utbildningskontrakt under hela/delar av året 

samt vikarier under semesterperioden. 

Händelser under året 
Det totala antalet elever inom vuxenutbildningen har under året uppgått till 227 st. Antalet 

ligger tämligen oförändrat från föregående år då 219 elever studerade på Komvux.  

SFI-verksamheten har haft 189 elever inskriva, 16 elever färre än föregående år. 

Verksamheten har som mest bestått av åtta undervisningsgrupper som vid årets slut var 

fem.  Gruppstorleken har varierat mellan 13-23 elever. Eleverna har erbjudits 15 timmar 

undervisning per vecka förlagt till för- eller eftermiddagar. Efterfrågan på ett mer flexibelt 

upplägg av SFI-studier bidrog till att en renodlad distansgrupp skapades under våren. En 

efterfrågan som fortsatt. Orsaken till detta är att flera elever kombinerar studier och arbete, 

bland annat inom ramen för så kallad extratjänst. 

Matematik på grund- och gymnasial nivå har erbjudits som närundervisning och alla elever 

som önskat har också haft möjlighet att genomgå en orienteringskurs i data för att 

säkerställa den mest grundläggande digitala kompetensen. Övriga kurser har erbjudits på 

distans via ett utbildningsföretag. I mindre utsträckning har kurser också köpts in från andra 

kommuner. I jämförelse med föregående år har andelen distansutbildning på 

grundläggande- och gymnasial nivå inom vuxenutbildningen ökat väsentligt, på bekostnad av 

närundervisningen. Detta på grund av en omorganisation hösten 2017. Tidigare erbjöds även 

svenska/svenska som andra språk, engelska, samhällskunskap och historia som 

närundervisning på grund- och gymnasial nivå. Elever som studerar på distans har haft 

tillgång till handledning vid minst två tillfällen i veckan. För att öka möjligheten till muntlig 

träning i svenska språket anordnas även språkcafé en gång i veckan. 
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Yrkesutbildningen inom omvårdnad har haft 39 elever inskrivna. Många elever arbetar 

samtidigt som de studerar. I syfte att öka genomströmningen så att fler elever når slutmålet 

för utbildningen, har en lägsta studietakt satts till halvfart. Studietakten blev dessförinnan i 

vissa fall alldeles för låg. För att möta elevernas ökade stödbehov har även en handledare 

anställts på halvtid.  Antalet producerade poäng motsvarade 2018 7,8 årsstudieplatser. 

Eftersom kontinuerlig antagning tillämpats under året innebär det dock inte per automatik 

att ca 8 elever avslutat sin utbildning just i år. Utbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege.  

Från januari 2018 ingår Ljusnarsbergs kommuns vuxenutbildning i ett större samarbete kring 
yrkesvuxutbildningar i länet. Deltagande kommuner är: Degerfors, Karlskoga, Kumla, 
Lekeberg, Ljusnarsberg, Sydnärkes utbildningsförbund samt Örebro. Resultatet av detta 
samarbete är att det totala utbildningsutbudet är sökbart för invånare från samtliga 
kommuner. Vård- och omsorgsutbildningarna är undantagna frisöket. Inom ramen för detta 
samarbete erbjuder vuxenutbildningen i Ljusnarsbergs kommun nio utbildningsplatser på 
distans till barnskötare eller elevassistent.  
 
17 elever har genomfört kursen samhällsorientering på arabiska. En minskning med 18 

elever från föregående år. Kursen kom igång först hösten 2016 och vid uppstart var 

väntetiden på att få börja lång trots dubbla grupper. Vid årets slut 2018 var kön borta och vi 

erbjuder nu de elever som söker plats möjlighet att påbörja utbildning då tillräckligt många 

anmält intresse.  

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

 
47201 Omorganisationen hösten 2017 innebar att närundervisningen i svenska/svenska som 

andra språk, engelska, samhällskunskap och historia togs bort och vakanserna i 

bemanningsplanen på Komvux grundläggande- och gymnasial nivå ersattes ej/togs ej bort. 

Därav överskottet. 

47351 Se ovan.  

47391 Inköp av distanskurser från fristående skolor belastade tidigare denna verksamhet, 

men fr.o.m. 2018 belastas i stället verksamheten 47392. Därav överskottet för 47391. 

47392 Se ovan, med tillägget att omorganisationen hösten 2017 väsentligt ökade 

kostnaderna för inköp av kurser från fristående skolor. Därav underskottet för 47392. 

47411 Överskottet förklaras av att ingen verksamhet har bedrivits under året. 

47611 Underskottet beror på att tre tidsbegränsade anställningar gjordes. Två för helåret 

och en för perioden januari-augusti. Ingen av tjänsterna var finansierade. Orsaken kan antas 

vara den kraftigt ökande tillströmningen av elever vid årets början. Övertaligheten som 

uppstod vid halvårsskiftet var svår att påverka på grund av uppsägningstid. 
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  Bokslut 2017 Bokslut 2018  Budget 2018 
Differens mot 
budget 

Intäkter 63 954 -5 449 -4 130 -1 319 

Kostnader -27 733 9 302 8 176 1 126 

Netto 36 221 3 853 4 046 -193 

 

  

Verksamhet 
 

Utfall 
Intäkter 

Utfall 
kostnader 

Årsbudget 
intäkter 

Årsbudget 
kostnader 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

45011 
IV-program Kopparb 
/Komvx 0 1 0 0 -1 

47201 Komvux grund åk 1-9 -896 657 -764 1 821 1 297 

47221 Skolbibl+böcker+tidskr 0 0 0 2 2 

47271 Skolfastigheter 0 222 0 222 0 

47281 Fördelad gem verksamhet 0 286 0 0 -286 

47282 Skolledning vuxenutb -180 219 0 185 146 

47284 SYV -294 529 -294 600 71 

47285 Kompetensutv vuxenutb 0 4 0 26 23 

47351 Gymasie vuxenutbildning -788 1 042 -848 1 380 278 

47391 
Köp Gy-vux.utb -annan 
kom 0 38 0 339 302 

47392 Köp Gy-vux.utb -frist skl -37 731 0 0 -694 

47411 Särvux - undervisning -113 67 0 120 165 

47611 Sfi - undervisning -2 771 4 602 -2 224 2 813 -1 242 

47810 Uppdragsutbildn Fd Lärcen 0 0 0 150 150 

47871 Utb.lokal - Abrahamsgå 0 249 0 249 0 

61010 Arbetsledning -119 312 0 0 -194 

61012 
Övriga 
arbetsmarknadsåtgä -205 0 0 0 205 

61310 Feriearbete skolungdom 0 6 0 0 -6 

61321 Kommunalt uppfölj.ansvar 0 336 0 267 -69 

61860 Lönebidragsanställningar -46 0 0 0 46 

Totaler   -5 449 9 302 -4 130 8 176 193 

Framtid och förväntad utveckling 
Tillströmningen av elever till SFI är beroende av flera variabler så som händelseutvecklingen i 

omvärlden, EU:s- och Sveriges migrationspolitik, tillgång till arbete och bostäder etc. 

Sannolikt har antalet elever på SFI nått sin kulmen (i just denna cykel). Många elever 

kommer dock vara i stort behov av studie- och yrkesvägledning och troligt är därför också en 
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ökad efterfrågan inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande- och gymnasial nivå. 

Utbildningsplikten för vissa nyanlända inom etableringsprogrammet som trädde i kraft 1 

januari 2019, kan också antas bidra till en ökad efterfrågan inom utbildning på grund- och 

gymnasial nivå. En förhoppning är att kunna erbjuda närundervisning i fler ämnen än 

matematik under 2019. 

 

Yrkesutbildningen inom omvårdnad kommer fortsättningsvis inte att erbjudas som en ren 

distansutbildning, utan fr.o.m. 2019 finns krav på deltagande en halvdag i veckan, därav den 

nya halvtidstjänsten. Ytterligare en förändring är övergången från kontinuerlig antagning till 

sammanhållen antagning fyra gånger per år. 

 

Fr.o.m. 2019 ingår kommunen i ett gemensamt samarbete med länets övriga kommuner 

kring samhällsorientering för nyanlända. Det innebär att vi får större möjligheter att 

tillgodose efterfrågan på utbildning även i andra språk än arabiska. 

 

En kartläggning av behov och möjligheter beträffande särskild utbildning för vuxna, behöver 

göras under det kommande året.  

 
 

Kunskap & kompetens 

Målrubrik (1) 

Öka kunskapen om olika branscher och yrken hos gruppen nyanlända. 

Bakgrund/anledning till målet 

Flertalet av de nyanlända har liten eller ingen erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. 

För att de ska kunna skapa sig en bättre bild om vad arbete inom olika yrkesområden och 

branscher innebär, behöver de på olika sätt komma i kontakt med arbetslivet och det 

omgivande samhället. 

Målvärde 

Vid minst fyra tillfällen per år ska företrädare från arbetslivet och olika organisationer bjudas 

in till vuxenutbildningen, för att informera om olika branscher och yrken alternativt ska 

studiebesök göras. 

Resultat 

Under året har arbetsförmedlingen besökt SFI-eleverna för att berätta om prognosen för 

olika branscher och yrken. Eleverna har även haft besök av polisen som redogjort för sin 

yrkesroll och polisens arbete i stort, en jurist från Örebro rättighetscenter samt representant 

från kommunens socialtjänst. I samband med valen i september kom en kommunpolitiker till 

skolan för att berätta om arbetet som politiker och hur Sverige styrs. Vårdsektorn har 

representerats av en tandhygienist. Vidare har en regissör gästat skolan och eleverna har 

fått arbeta med manus utifrån såväl ett språkligt som innehållsmässigt perspektiv. Arbetet 

avslutades sedan med att eleverna fick provspela några av de första scenerna. Skolan har 
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även haft besök av en musiker. De frivilligorganisationer som besökt skolan är 

Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen samt Riksförbundet för sexuellt umgänge. 

Studiebesöken som gjorts har varit förlagda till centralköket, återvinningscentralen, 

Swedbank, Kopparbergs bryggeri, Ringsvets, plast- och elektronikföretaget Cabinova, 

Länsmuseet, Yrkesmässan i Örebro samt Örebro universitet. 

Analys 

Målvärdet har uppnåtts.  

Åtgärder 

Det utåtriktade arbetet med föreläsare och studiebesök kommer att fortsätta 2019. Under våren 

kommer även studie- och yrkesvägledare starta gruppvägledning. 

Målrubrik (2) 

Öka den grundläggande digitala kompetensen hos eleverna. 

Bakgrund/anledning till målet 

I OECD:s internationella undersökning (PIAAC - The Programme for the International 

Assesment of Adult Competencies) framgår att de färdigheter som är centrala för att kunna 

delta i samhälls- och arbetslivet kan sammanfattas till förmågan att läsa/skriva, räkna samt 

problemlösning med hjälp av dator. Sverige ligger totalt sett över genomsnittet i relation till 

de deltagande länderna. Dock är skillnaderna hos den svenska befolkningen stor, då det 

finns tämligen många som får låga resultat inom de olika kunskapsområdena ovan. Dessa 

människor återfinns framförallt inom grupperna kortutbildade samt utrikesfödda. 

Möjligheterna till personlig utveckling samt deltagande i samhälls- och arbetsliv kan därför 

begränsas för många människor. Ovanstående kunskaper är också mycket viktiga i EU:s så 

kallade nyckelkompetenser. Kraven på ökad digital kompetens har också skärpts i de 

nationella styrdokumenten fom den första juli 2018. Mot ovanstående bakgrund samt det 

faktum att de elever som studerar vid Kopparhyttan i många fall har just låg 

utbildningsbakgrund och/eller tillhör gruppen utrikesfödda, så känns det extra angeläget att 

kunna erbjuda utbildning inom ovanstående områden. 

Målvärde 

Erbjuda datautbildning till minst 32 elever under året. 

Resultat 

31 elever har genomfört orienteringskurs i data. Alla som sökt har erbjudits plats. Elevernas 

behov har styrt hur många veckor de studerat. Momenten som ingått i kursen har syftat till 

att förenkla vardagslivet/kommande arbetsliv och skapa bättre förutsättningar att klara 

vidare studier (bl.a. på distans). 

Analys 

Målvärdet bör kunna anses ha uppnåtts trots att inte 32 elever genomfört kursen. Detta mot 

bakgrund av att alla som sökt erbjudits plats. 
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Åtgärder 

För att eleverna ska kunna behålla den kompetens de utvecklat inom ramen för 

dataorienteringskursen kommer övrig undervisning på SFI vara upplagd så att eleverna 

underhåller och utvecklar dessa färdigheter. Innehållet i dataorienteringskursen kommer 

således att inkorporeras i reguljär SFI-undervisning.  

 


