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2015-11-12 

Justerandes sign. 

Bos § 204 Dnr KS 140/2014 

Konkreta ekonomiska effekter av föreslagna åtgärder mot 
prognostiserat underskott inom individ- och familje
omsorgen samt prioritering av dessa och tidplan för deras 
genomförande 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 18 mars 2015 § 63 uppdra åt 
bildnings- och sociala utskottet inkomma med åtgärder med anledning av det 
prognostiserade underskottet inom individ- och familjeomsorgen. 

Vid bildnings- och sociala utskottets sammanträde den 4 juni 2015 § 133 
rapp01ierade enhetschef Karin Jansson muntligt om följ ande åtgärder: 

• Förändra arbetsprocessen och arbetssättet inom avdelningen 
försö1jningsstöd med avsikten att minska kostnaderna för placeringar. 

• Öka kostnadsmedvetenheten bland personalen inom individ- och 
familjeomsorgen. 

• Skapa ökad delaktighet och engagemang hos personalen. 
• Arbeta med värdegrund, attityder, service och bemötande inom individ- och 

familjeomsorgen. 
• Utarbeta förslag till förändringar av organisationen och implementera ny 

sty1modell. 
• Implementera kvalitetsledningssystemet genom att skapa dokumenterade 

riktlinjer, rutiner och processer. 
• Säkerställa rutiner och riktlinjer samt öka samarbetet mellan individ- och 

familjeomsorgen å ena sidan och ekonomiavdelningen å andra sidan bland 
annat vad gäller återsökningen av ersättningar från Migrationsverket. 

• Förbättra arbetet med förebyggande åtgärder inom avdelningen för 
försö1jningsstöd, exempelvis genom hushållsekonomisk rådgivning och 
bättre kontakter med kommunens skuldsanerare. 

• Missbruksvården skall struktureras i fo1m av förebyggande insatser samt 
uppsökande verksamhet. Fler grupper skall skapas med strukturerat material 
att arbeta utifrån. 

• Samarbete har inletts mellan skola och socialtjänst i syfte att på sikt minska 
långvariga placeringar genom förebyggande och uppsökande verksamhet. 

• Samarbete har inletts med Nora och Lindesbergs kommuner för att skapa en 
gemensam familj ehemsenhet. 

• Etablera mer samverkan med psykiatrin inom Region Örebro län. 

Utdragsbestyrkande 
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• Dialog med Örebro kommun om avtal rörande handläggningen av bistånd 
enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

• Etablera ökad samverkan från avdelningen för försö1jningsstöd med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Arbetsmarknadsenheten genom 
bland annat regelbundna träffar och avstämningar samt gemensamma 
flerpartssamtal med klienter. 

• I arbetet med ensamkommande barn skall arbete inriktas på att ge adekvat 
stöd vid ankomsten till HVB Bergsgården för att förhindra och mildra de 
reaktioner som dessa barn oftast får i samband med erhållet permanent 
uppehållstillstånd. Mer arbete kommer att göras på att stötta de ungdomar 
som befinner sig i utsluss för att stärka dem så att de kan vara 
självförsö1jande vid 21 års ålder när utflytt sker från HVB Bergsgården. 

• Genom modell för fördelning av ersättningar från Migrationsverket 
säkerställa att invid- och familjeomsorgen erhåller kostnadstäckning för 
genomfört arbete. 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträdet den 4 juni 2015 
överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 17 juni 2015 § 145 uppdra åt 
enhetschef Karin Jansson återkomnrn till kommunstyrelen med vilka konkreta 
ekonomiska effekter i form av summor de olika redovisade åtgärderna beräknades 
medföra. Vidare beslutades uppdra åt bildnings- och sociala utskottet att ytterligare 
konkretisera föreslagna åtgärder samt upprätta prioritering och tidplan av 
åtgärderna samt deras genomförande. 

Ordförande Ingemar Javinder (S) informerade vid bildnings- och sociala utskottets 
sammanträde den 8 oktober 2015 § 188 att uppdraget kommer skulle redovisas vid 
dagens sammanträde. 

Enhetschef Karin Jansson har inkommit med skrivelse daterad den 
10 november 2015. I skrivelsen anges bland annat att flera av de presenterade 
åtgärderna är svåra att kostnadsberäknas. 

Enhetschef Karin Jansson och socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar 
ärendet. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till komnrnnstyrelsen. 

Utdragsbest~ande 
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Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2015 att uppdra till undertecknad återkomma till 
kommunstyrelsen med vilka konkreta ekonomiska effekter i form av summor de olika 
redovisade åtgärderna beräknas medföra. 

Följande åtgärder beskrevs muntliga av enhetschefen: 
• Förändra arbetsprocessen och arbetssättet inom avdelningen försörjningsstöd med 

avsikten att minska kostnaderna för placeringar. 
• Öka kostnadsmedvetenhet bland personalen inom individ - och familjeomsorgen 
• Skapa ökad delaktighet och engagemang hos personalen 
• Arbeta med värdegrund, attityder, service och bemötande inom individ och 

familjeomsorgen 
• Utarbeta förslag till förändringar av organisationen och implementera ny styrmodell 
• Implementera kvalitetsledingssystem genom att skapa dokumenterade riktlinjer, 

rutiner och processer. 
• Säkerställa rutiner och riktlinjer samt öka samarbetet mellan individ och 

familjeomsorgen å ena sidan och ekonomiavdelningen å andra sidan bland annat vad 
gäller återsökningar av ersättningar från Migrationsverket. 

• Förbättra arbetet med förebyggande åtgärder inom avdelningen för försörjningsstöd, 
ex vis hushållsekonomisk rådgivning och bättre kontakter med kommunens 
skuldsanerare. 

• Missbruksvården ska struktureras i form av förebyggande insatser samt uppsökande 
verksamhet. Flera grupper ska skapas med strukturerat material att arbeta utifrån 

• Samarbete har inletts mellan skolan och socialtjänsten i syfte att på sikt minska 
långvariga placeringar genom förebyggande och uppsökande verksamhet 

• Samarbete har inletts med Nora och Lindesbergs kommuner för att skapa en 
gemensam familjehemsenhet 

• Etablera mer samverkan med psykiatrin inom region Örebro län. 
• Dialog med Örebro kommun om avtal rörande handläggningen av ärenden enligt Lag 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
• Etablera ökad samverkan från avdelningen för försörjningsstöd med 

arbetsförmedlingen, försäkringskassan och arbetsmarkandsenheten genom bland annat 
regelbundna träffar och avstämningar samt gemensamma flerpartssamtal med klienter 

• I arbetet med ensamkommande barn skall arbetet inriktas på att ge adekvat stöd vid 
ankomsten till HVB Bergsgården för att förhindra och mildra de reaktioner som dessa 



barn ofta får i samband med erhållet permanent uppehållstillstånd. Mer arbete kommer 
at göras på att stötta de ungdomar som befinner sig i utsluss för att stärka dm så att de 
kan vara självförsörjande vid 21 års ålder när utflytt sker från HVB Bergsgården 

• Genom modell för fördelning av ersättningar från Migrationsverket säkerställa att 
individ - och familjeomsorgen erhåller kostnadstäckning ör genomfört arbete. 

De ekonomiska effekterna i flera av ovanstående punkter är svåra att beräkna. Andra punkter, 
ex vis förebyggande missbruksvård, kan ge effekter på sikt. Beträffande försörjningsstöd och 
placeringskostnader är det oklart om det finns kausalitet. 

I arbetet med människor som har olika grader och form av beroendeproblematik har de öppna 
vårdformerna i egen regi mer kommit i förgrunden och antalet vårddygn i sluten vård har 
reducerats. För utredningar inom LSS beräknas åtgå ca 30% tjänst, vilket medför att om 
handläggningen av dessa ärenden utförs av annan, kan den öppna vården i egen regi utvecklas 
ytterligare. 
Inom försörjningsstöd har handläggningen förändrats genom s.k. nybesökssamtal på telefon 
av särskild handläggare. Det innebär att sökanden redan vid första kontakten kan få adekvata 
råd om hur han/hon ev. kan lösa sin situation utan ytterligare stöd från socialtjänsten. Vid 
nybesökssamtalet på telefon får även klienten veta vilka handlingar han/hon ska inkomma 
med innan besöket alternativt ha med sig vid första tillfället. Förändringen ger också bä!tr~ 
möjlighet till kontroll av uppgifter. På sikt torde förändringe kunna ge ekonomiska effekter. 
Återupptagande av handläggarträffar mellan arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och 
försörjningsstöd planeras igen. 
Enheten har många placeringar runt om i landet vilket innebär långa och många resor. 
Numera har enheten en mer uttalad policy som innebär att man försöker förlägga vartannat 
besökstillfälle i Kopparberg. Det ger minskade resekostnader men även effektivisering av 
arbetstid. 
Mellan skolan och socialtjänsten pågår framskrivande av ett gemensamt projekt vars syfte är 
att öka samverkan mellan enheterna samt på sikt leda till tidigare insatser. 

Kopparberg den 10 november 2015 

I tjänsten 

Karin Jansson 
Enhetschef 
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