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Tid: 2021-11-23 kl. 14:00. Gruppmöte kl. 13:00 
Plats: Stora konferensrummet Härden samt via Zoom 

Ledamöter i Socialnämnd kallas till detta sammanträde. 
Övriga får kallelsen för kännedom 
Är du förhindrad att närvara på sammanträdet ska du kalla in din ersättare i enlighet med gällande matrikel. 

Ärende Inbjudna/kallade Anteckningar 

1 Val av protokolljusterare 
Dnr  

  

2 Fastställande av dagens föredragningslista 
Dnr  

  

3 Information om Experio Worklab 
Dnr  

Kl. 14:05 
Camilla Wahlgren 
Experio WorkLab 

Muntlig information 

4 Samverkan socialförvaltningen - barn- och 
utbildningsförvaltningen 
Dnr SN/2021:205 

Kl. 14:30 
K Belander 

Handling 
Au 211109 

5 Extra försörjningsstöd i samband med jul till 
barnfamiljer 
Dnr SN/2021:222 

K Belander Handling 
Au 211109 

6 Plan för god psykisk hälsa 2021-2024 
Dnr SN/2021:191 

Kl. 14:45 
M Edling 

Handling 

7 Heltidsplan 
Dnr SN/2017:200 

Kl. 14:55 
L-L Andersson 

Handling 

8 Information om kostnad per hemstjänsttimme i 
näraliggande kommuner 
Dnr  

Kl. 15:10 
A Andersson Pettersson 

Muntlig information 

9 Ekonomisk rapport, oktober 
Dnr SN/2020:58 

I Stipic Handling 

10 Delegeringsordning socialnämnden 
Dnr SN/2021:223 

L Fjällman-Johnsson Handling 
Au 211109 
Direktjustering 

11 Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott 
efter Siv Forsén (C) samt fastställande av 
inkallelseordning 
Dnr SN/2019:2 

  

12 Information om rapport om missförhållande 
Dnr  

Kl. 15:45 
E Kristensson 

Muntlig information 
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13 Samrådsinbjudan Ändring av Dpl för Knusesund 
herrgård och Ladugårdsparken 
Dnr SN/2021:227 

E Kristensson Handling 

14 Anmälan av beslut tagna på delegation 2021 
Dnr SN/2021:35 

  

15 Månatlig rapportering 2021 
Dnr SN/2021:36 

 Handling 

16 Anmälda handlingar 
Dnr  

 Handling 

 
 

 
Anita Karlsson 
Ordförande 

Lena Fjällman-Johnsson 
Sekreterare 



 

SÄFFLE KOMMUN 
 

Postadress 
Säffle kommun 
661 80 Säffle 
 

Besöksadress 
Kanaltorget 1 
 
 

Telefon 0533-68 10 00 vx 
Fax 0533-133 06 
E-post kommun@saffle.se 

Organisationsnr 212000-1900 
Bankgiro 294-7935 
PlusGiro  
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Samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst 
Inledning 
Förskola/skola och socialtjänst i Säffle kommun ska samverka i förebyggande och 
tidiga insatser till barn och unga i behov av stöd för sin utveckling. Enligt 
Socialstyrelsen har ledning i skola och socialtjänst ansvar för att samverka. 1 
Ledningen ansvarar för att det finns rutiner för samverkan i syfte att säkerställa en 
ändamålsenlig samverkansstruktur.2 
 
Barnet och barnets familj ska vara så delaktiga som möjligt. 
 

Regelverk 
Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa 
samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Ifråga om 
utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap. denna lag och 
av offentlighets- och sekretesslagen.3  
  
Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som är anställd i 
sådan verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa 
eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra 
som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer 
av 14 § och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Bestämmelser om 
skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd 
finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 4 
 
  
 
 
 
Definition av begrepp 
Samverkan 

 
1 Vägledning för elevhälsan (2016) 
2 Samverka för barns bästa – Socialstyrelsen (2013) 
3 Socialtjänstlag (2001:453) § 5.1 
4 Skollag (2010:800) 29 kap § 13 
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Övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett visst syfte.5  
  
Risk 
Möjlighet att en negativ händelse ska inträffa.6  
Utifrån detta kan en riskfaktor anses vara faktorer som ökar möjligheten att en 
händelse ska inträffa. 
 
Skyddsfaktor 
Skyddsfaktorer och friskfaktorer främjar hälsa och förebygger ohälsa. 7 
  
Främjande insatser 
Vedertagen definition saknas. Vår definition i detta sammanhang är Insatser som 
främjar en positiv utveckling för barnet/eleven. 
  
Förebyggande insatser 
Vedertagen definition saknas. Vår definition i detta sammanhang är  
Insatser som förebygger en negativ utveckling för barnet/eleven. 
 
Samordnad Individuell Plan (SIP) 
En vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har 
behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom 
samordnad vård- och omsorgsplanering.8  SIP tas fram i ett möte där 
vårdnadshavare och berörd personal från förskola/skola, socialtjänst och hälso- och 
sjukvård (regionen) deltar enligt en särskild agenda. Barnet/eleven deltar enligt 
önskemål, ålder och mognad. 
Förskola och skola har inte enligt lag skyldighet att kalla till SIP. Däremot har de 
samverkansskyldighet. Elevhälsan som arbetar enligt hälso- och sjukvårdslag har 
inte heller skyldighet att kalla till SIP då lagregleringen om SIP gäller de som 
arbetar enligt hälso- och sjukvårdslag inom regionen.   
I Säffle kommun ska skolan kunna kalla till en SIP där insatser från region och 
socialtjänst samordnas. På regionens hemsida beskrivs hur kartläggning, planering, 
genomförande samt uppföljning och utvärdering ska ske.  
 
Om inte socialtjänsten eller hälso- och sjukvården behövs i mötet kan det inte kallas 
SIP men genomförs på samma sätt. Detta blir istället ett nätverksmöte: 

o Nätverksmöte       
Möte om enskilt barn/elev där vårdnadshavare och berörd personal 
från förskola/skola och socialtjänst deltar. På mötet skrivs en plan som 
beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från 
förskola/skola och socialtjänst. Barnet/eleven deltar enligt önskemål, 
ålder och mognad. Nätverksmöte och möte för samordnad individuell 
plan genomförs enligt samma struktur. 
 
Förskolan/skola kan även ha nätverksmöten med andra externa aktörer 
än socialtjänst. 

 

Mål med överenskommelse om samverkan 
Överenskommelsen mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen beskriver det arbete som redan idag görs i olika utsträckning. 
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra när och hur samverkan ska ske. 
Målet är att undanröja hinder för barnets förutsättningar för utveckling och 
lärande. 
 

 
5 Socialstyrelsens termbank 
6 Socialstyrelsens termbank 
7 Folkhälsovetenskapligt lexikon 
8 Socialstyrelsens termbank 



 

SÄFFLE KOMMUN 
Datum 
2021-08-25 

Referens 
 

Sida 
3(7) 

     

Sekretess 
Sekretess gäller som huvudregel i samverkan mellan socialtjänst och förskola/skola. 
Genom ett medgivande (samtycke) från vårdnadshavarna kan dock sekretesslättnad 
ske. Eftersom sekretesshindret huvudsakligen avser socialförvaltningens 
verksamhet, ansvarar socialförvaltningen för att samtycke inhämtas.  
 

Implementering  
Implementering är de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder i en 
verksamhet. Det är viktigt att rektorer och socialtjänstens chefer förankrar behovet 
av förändring och i implementeringen beskriver  
varför 
på vilket sätt 
vad krävs av mig 
vad krävs av organisationen 
vilka potentiella hinder och framgångsfaktorer som finns 9 
 
Implementeringen av överenskommelsen om samverkan mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen är berörda chefers ansvar.  
 

Uppföljning och utvärdering  
Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen sker enligt nämndernas 
systematiska kvalitetsarbete.  Barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen gör en gemensam analys av nuläget inför delårsrapport och 
årsrapport för att bedöma resultat och eventuella behov av utvecklingsinsatser.   
 
 
 
 
 
 
Erica Andrén    Ivan Stipic 
Skolchef     Socialchef 
 

  
Bilagor 
Bilaga 1 Aktivitetsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Samverkan vid främjande och förebyggande arbete för barn och vårdnadshavare innan 
problem har uppstått  

 
9 Om Implementering (2012) Socialstyrelsen 
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RUTIN ANSVAR 

Samverka i styrgruppen för Första Linjen för barn och unga med lindring till måttlig 
psykisk ohälsa.  

IFO-chef, 
Utvecklingschef 
elevhälsa 

Bjuda in berörd personal i den andra förvaltningen vid genomförande av 
kompetensutveckling som rör gemensamma intressen.  

Rektor, 
Utvecklingschef 
elevhälsa 
 
IFO-chef 

Delta i Barnhälsoteam - ett mötesforum för barnavårdcentral, socialtjänst och förskola. 
Mötet sker en gång per månad.  

● Det stora teamet-  professionsgrupperna diskuterar utifrån olika tema eller 
dilemman. Avidentifierade fall kan lyftas.  

 
● Det lilla teamet  - individuell handledning kring enskilda barn. Samtycke från 

vårdnadshavarna krävs innan kontakt görs med BVC. Vårdnadshavare, pedagogisk 
handledare och BVC deltar. Socialtjänst deltar vid behov.  

Utvecklingschef 
förskola  
 
Rektor 

Bjuda in socialtjänsten vid behov för att informera elevhälsans personal och/eller 
skolpersonal om socialtjänstens verksamhetsområden. 

Rektor 
Elevhälsans 
personal 
 
IFO-chef 

Förmedla information om Familjecentralens verksamhet till alla rektorer i förskolan 
och skolkuratorer i skolan i augusti. 

Familje- 
centralen 
 

Förmedla information om kommunens insatser enligt Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) till alla skolkuratorer i augusti.  
 
Förmedla information om kommunens LSS-insatser till berörda vårdnadshavare och 
enskilda elever under läsåret. 

LSS-
handläggare 
 
Skolkurator 

Genomföra föräldrautbildning för vårdnadshavare till barn och elever med annan 
språklig bakgrund. 
 
Informera om föräldrautbildning för vårdnadshavare till barn och elever med annan 
språklig bakgrund. 

IFO-chef 
 
 
Rektor 

Delta i den kommunövergripande arbetsgruppen Trygg i Säffle, som hanterar områdena 
ANDT och trygghet. 

Utvecklingschef 
grundskola 
 
Kontorschef 
BU-kontoret 

Arbeta enligt kommunens suicidpreventionsplan  Alla 
medarbetare 

 
 
 
 
 

2. Samverkan vid begynnande oro för enskilt barn/barn i grupp 



 

SÄFFLE KOMMUN 
Datum 
2021-08-25 

Referens 
 

Sida 
5(7) 

     

RUTIN ANSVAR 

Samverka genom Förebyggarteamet vid problematisk skolfrånvaro. I Förebyggarteamet 
finns elevhälsan, familjebehandlare, representanter från Första linjen samt Ungdomens 
Hus 

Styrgrupp barn 
och unga 

Samverka genom Förebyggarteamet vid oro kring ett enskilt barn.  Styrgrupp barn 
och unga 

Samverka genom Förebyggarteamet vid oro kring grupper av barn/elever Styrgrupp barn 
och unga 

Bjuda in socialtjänsten vid behov för att informera vårdnadshavare och barn 
(exempelvis vid föräldramöte) om risk- och skyddsfaktorer  

Rektor  
 
Social-
sekreterare 
deltar enligt 
inbjudan 

Förmedla information om anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen till rektorer och 
förvaltningsledning i barn- och utbildningsförvaltningen.   

Socialt ansvarig 
socionom 

Rådgöra med socialtjänsten om avidentifierade ärenden 
 

All personal i 
barn- och 
utbildnings- 
förvaltningen 

Uppmärksamma riskbruk och missbruk i enlighet med Länsöverenskommelse för 
barn och unga i risk- och missbruk (Värmlands vårdförbund)  

Skolsköterska  
 
Social- 
sekreterare 

 
 
 

3. Samverkan i samband med att förskolan/skolan anmäler oro för ett barn till 
socialtjänsten 

RUTIN ANSVAR 

Förmedla information om anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen till rektorer och 
förvaltningsledning i barn- och utbildningsförvaltningen.   

Socialt ansvarig 
socionom 

Återkoppla till den som har lämnat en orosanmälan 
● Anmälan är mottagen 
● Information om utredning har inletts/inte inletts/redan finns pågående 
● Annan information kan endast lämnas med samtycke från vårdnadshavare eller 

myndig elev 

Social- 
sekreterare 

Bjuda in anmälaren till ett möte enligt orosanmälan vid behov. 
 

Social- 
sekreterare 

Arbeta enligt Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk 
(Värmlands vårdförbund 

Elevhälsan 
 
Social- 
förvaltningen 

 
4. Samverkan i samband med att barnets situation utreds av socialtjänsten (IFO/LSS) 
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RUTIN ANSVAR 

Inhämta samtycke till samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltning och 
socialförvaltning  
  

Social- 
sekreterare 

Genomföra nätverksmöte  
− Inhämta samtycke 
− Dokumentera i mall (bilaga 1)  

Den som har 
identifierat ett 
behov. 

Genomföra Samordnad Individuell Plan (SIP) i ett gemensamt dokument  
(bilaga 2)  

Den som har 
identifierat ett 
behov.  

 
 
 

5. Samverkan i samband med att barnet har en beslutad insats från socialtjänsten  

RUTIN ANSVAR 

Genomföra nätverksmöte  
− Inhämta samtycke  
− Dokumentera i mall (bilaga 1)  

Den som har 
identifierat ett 
behov. 

Genomföra samordnad Individuell Plan (SIP) i ett gemensamt dokument  Den som har 
identifierat ett 
behov. 

Skicka konsultations-/utlåtandedokument inom ramen för BBIC (Barnets Behov i 
Centrum) till skolkurator i enskilda ärenden. 
 
Fylla i och återlämna konsultations-/utlåtandedokument inom ramen för BBIC 
(Barnets Behov i Centrum) till skolkurator i enskilda ärenden. Den som fyller i 
dokumentet ansvarar för att dokumentet kommer ansvarig handläggare tillhanda. 

Social- 
sekreterare 
 
 
Skolkurator 

Arbeta enligt regional samverkansrutin vid placering: Utveckling, lärande och hälsa för 
barn inom den sociala barn- och ungdomsvården  

Berörd personal 
i barn- och 
utbildnings- 
förvaltningen 
och social-
förvaltningen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Samverkan kring barn med funktionsnedsättning  
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RUTIN ANSVAR 

Inhämta Samtycke till samverkan och informera skolan om samtycket.  
 
Upprätta kontakt mellan korttidstillsyn och skola så att det enskilda 
barnet/ungdomen får en dag som anpassas efter barnets aktuella behov.  

Behandlings- 
personal 
Behandlings- 
personal 
lärare, elevassistent 

Bjuda in LSS-handläggare till höstterminens första föräldramöte i grundsärskolan 
åk 7-9 så att vårdnadshavare och elever informeras om elevboende i samband med 
gymnasiesärskola på annan ort.    

Rektor 
 
LSS-handläggaren 
deltar enligt 
inbjudan 

Gemensamt möte med ungdomen i samband med att ungdomen går ur 
gymnasiesärskolan.    

Ansvarig skola 
sammankallar 
 
LSS-handläggare 
deltar 
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Socialförvaltningen 
Kerstin Belander, 0533-681676 
kerstin.belander@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
Till Kommunfullmäktige 

 

 

Riktlinjer för samverkan Socialnämnd och Barn- och 
utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras 
familjer 

Sammanfattning 
Förskola/skola och socialtjänst i Säffle kommun ska samverka i 
förebyggande och tidiga insatser till barn och unga i behov av stöd för sin 
utveckling. Enligt Socialstyrelsen har ledning i skola och socialtjänst ansvar 
för att samverka. Ledningen ansvarar för att det finns rutiner för samverkan i 
syfte att säkerställa en ändamålsenlig samverkansstruktur. 
Barnet och barnets familj ska vara så delaktiga som möjligt. 
 
Det finns ett samverkansdokument mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, framtaget 2019 som 
beskriver det arbete som redan idag görs i olika utsträckning. Syftet med 
samverkansdokumentet är att tydliggöra för berörd personal när och hur 
samverkan ska ske. Målet är att undanröja hinder för barnets förutsättningar 
för utveckling och lärande. 
 
Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen sker enligt nämndernas 
systematiska kvalitetsarbete.  Barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen gör en gemensam analys av nuläget inför delårsrapport 
och årsrapport för att bedöma resultat och eventuella behov av 
utvecklingsinsatser.   
 
Denna riktlinje ska ligga i socialnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens ledningssystem. 
  

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av avdelningschef IFO Kerstin Belander i samråd med 
socialchef Ivan Stipic. 

Beslutsunderlag 
Bilaga; Samverkansdokument socialtjänst och skola, reviderad 2021. 
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Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen ber socialnämnden föreslå kommunfullmäktige att anta 
denna riktlinje samt Samverkansdokumentet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta denna riktlinje om 
samverkan samt samverkansdokument mellan socialnämnd och barn- och 
utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer. 

Ivan Stipic 
socialchef 

Kerstin Belander 
avdelningschef IFO 
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Socialförvaltningen 
Kerstin Belander, 0533-681676 
kerstin.belander@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 
 

Till Socialnämnden 

 

Extra försörjningsstöd till barnfamiljer inför julen 2021 

Bakgrund 
 

Forskning och statistik har visat att familjer i ekonomiskt utsatta situationer 
har ökat under de senaste åren. I Säffle kommun finns idag fler familjer som 
långsiktigt är beroende av försörjningsstöd för sin försörjning än för några år 
sedan. Orsakerna står att finna i en hög arbetslöshet i kommunen samt en 
svag arbetsmarknad där vissa grupper är svåra att matcha till arbete. Det har 
även blivit svårare att få ersättning från andra huvudmän, framförallt från 
Arbetsförmedling och Försäkringskassa än tidigare. Barn i dessa familjer 
lever i en stressad och utsatt situation.  
 
Vid bedömning av försörjningsstöd ska hänsyn alltid tas till 
barnperspektivet. Inför julhelgen kan barns utsatthet bli än mer kännbar, om 
familjen inte har råd med julklappar eller julfirande i samma utsträckning 
som andra. De familjer som är långvarigt beroende av försörjningsstöd har 
inte heller samma möjligheter att själva kunna spara inför julen.  

 
Barnfamiljer som är långvarigt beroende av försörjningsstöd har tidigare år 
beviljats extra bidrag inför julen (2015- 2019). 2015; 91 barn, 2016; 77 barn, 
2018; 121 barn. Fram till 2016 beslutade Socialnämnden i frågan. Därefter 
delegerades beslutet till handläggare. 2020; 320 barn. Förslaget nedan avser 
familjer som har levt på försörjningsstödsnivå och som har varit aktuella för 
försörjningsstöd under perioden 1 juni 2020- 30 november 2021. Antalet 
barn i familjer med försörjningsstöd har glädjande nog minskat i antal från 
2020, se nedan beräkning. Orsakerna står att finna i att flera barnfamiljer 
flyttat, några har blivit självförsörjande genom till exempel extratjänst, barn 
har blivit vuxna och ingår ej längre i föräldraansvaret. 

 
Förslag; 
Barn boende hos en eller båda föräldrarna på heltid; 500 kronor/barn 
Barn med växelvis boende/umgänge; 250 kronor/barn 
Antal barn; 247; 237 heltidsboende och 10 deltidsboende i 
växelvis/umgänge. 
 
Beräknad kostnad för 2021; 
Barn boende hos en eller båda föräldrarna på heltid   118 500 kronor 
Barn med växelvis boende/umgänge       2 500 kronor               
Total kostnad:    121 000 kronor  
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Förvaltningens ståndpunkt 
 
Då det fram till 2020 skett en kraftig ökning av antal barn samtidigt som 
försörjningsstöd kontinuerligt ökat i kostnad anser förvaltningen att beslut 
om detta bör fattas av Socialnämnden och ej av socialsekreterare. Detta 
eftersom frågan inte är av handläggningsmässig eller juridisk karaktär utan 
snarare handlar om vilka prioriteringar man väljer att göra utifrån andra 
socialt betingade aspekter. 

                       
       

Konsekvenser 

Frågan om extra försörjningsstöd för barnfamiljer, ligger inte inom ramen 
för skälig levnadsnivå utan är i så fall ett beslut enligt SOL 4:2; 
”socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1§ om det finns skäl 
för det”. Enligt SOL är således nämnden inte skyldig bevilja extra bistånd. 
Då Socialnämnden står inför stora besparingskrav det kommande året, är en 
konsekvens om extra försörjningsstöd till barnfamiljer skulle beviljas, att 
socialnämndens resultat ytterligare kan försämras.  
 
Å andra sidan vet vi att barn som långvarigt lever i familjer med 
försörjningsstöd har en utsatthet och ett utanförskap. Ett extra bidrag inför 
julhelgen skulle vara i linje med barnperspektivet som alltid ska iakttas vid 
bedömning av rätt till försörjningsstöd, samt kunna göra de barnens situation 
lite mindre utsatt. 
 

Ärendets beredning 
Underlaget har tagits fram av avdelningschef vid IFO samt förste 
socialsekreterare vid försörjningsstöd. Samråd har skett med socialchef. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen överlämnar åt Socialnämnden att ta ställning i frågan. 

Ivan Stipic 
Socialchef 

Kerstin Belander 
avdelningschef IFO 
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Socialförvaltningen 
Marie Edling, 0533-68 17 41 
marie.edling@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

Socialnämnden 

 

Plan för god psykisk hälsa i Värmland  2021 - 
2024 

Sammanfattning 
En reviderad plan har framtagits av arbetsgruppen Regional Koordinering 
Psykisk Hälsa, RKPH, där representanter från både kommun och Region 
samt brukar- och närståendeorganisationer ingår. Handlingsplanen ska antas 
politiskt i samtliga kommuner i Värmland och Region Värmland.  

  

Bakgrund 
Värmland har tidigare haft en länsgemensam analys och handlingsplan som 
gällt under åren 2016-2020. Denna plan har nu reviderats och man har 
förtydligat att invånarna i Värmland ska få den bästa möjliga vård och 
omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap. 

Psykisk hälsa är ett komplext område där alla behöver hjälpas åt för att skapa 
förutsättningar för ett mer hälsofrämjande samhälle och att individer ges 
förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa och är rustade att nå sin fulla 
potential samt att det finns välfungerande och kunskaps och 
behovsanpassade välfärdstjänster där de behövs. 

Genom att arbeta med att implementera nationella kunskapsstöd och att 
tillhandahålla insatser på ett kunskaps och behovsbaserat sätt samt genom 
regional koordinering av stimulansmedel inom överenskommelsen för 
psykisk hälsa, utveckling av nycklar och uppföljning, bidrar vi till att närma 
oss målbilderna. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av avdelningschef FO och Enhetschef socialpsykiatri  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10 

Reviderad handlingsplan 

RKPH:s följebrev den 18 maj 2021 



Säffle kommun 
Datum 
2021-11-10 

  
  

Sida 
2(2) 

Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen ståndpunkt är att vi ska ha plan för psykisk hälsa som 
grund för vårat arbete inom socialpsykiatrin för att förbättra och utveckla 
verksamheten. 

 

Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen 
Insatserna i planen är till för att stärka barnperspektivet i enlighet med FNs 
konvention om barns rättigheter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021-2024 
ska antas. 
 

Marie Edling 
Avdelningschef 
Funktionshinderomsorgen 

 

Beslutet ska skickas till 
Marie Edling



Ämne: VB: Plan för god psykisk hälsa i Värmland
Från: Marie Edling
Till: Lena Fjällman-Johnsson
Mottaget: 2021-09-29 10:54:09

Till diariet
 

Från: Sophia Alm <sophia.alm@karlstad.se> 
Skickat: den 19 maj 2021 08:24
Till: Ann-Charlotte Lundin <ann-charlotte.lundin@arjang.se>; Bernt Fagrell <bernt.fagrell@forshaga.se>; 
Eva Simonsson <Eva.simonsson@sunne.se>; Karin Melberg <karin.melberg@torsby.se>; Linda Ekedahl 
<LInda.ekedahl@hammaro.se>; Louise Jonasson <louise.jonasson@hagfors.se>; Marie Edling 
<Marie.Edling@saffle.se>; Marina Collstam <marina.collstam@storfors.se>; Stefan Eriksson 
<stefan.v.eriksson@grums.se>; Susanne Aristidou <susanne.aristidou@munkfors.se>; Ulrika Gullberg 
<ulrika.gullberg@kristinehamn.se>; Unni Adolfsson <unni.adolfsson@eda.se>; Åsa Grahn 
<asa.grahn@kil.se>
Kopia: Birgit Häger <birgit.hager@regionvarmland.se>; Josefine Weiteschat 
<josefine.weiteschat@regionvarmland.se>
Ämne: VB: Plan för god psykisk hälsa i Värmland
 
Hej, se information nedan. Några av er har redan fått detta mail av Mona Björn direkt eller 
vidarebefordrat. 
Jag väljer ändå att skicka ut det till er som är kontaktpersoner i kommunerna för stimulansmedel för 
insatser inom psykisk hälsa och Plan för god psykisk hälsa i Värmland.
 
Jag kommer höra av mig igen ang planering för höstens aktiviteter då vi i RKPH (regional koordninering) 
hoppas kunna ha träffar fysiskt och digitalt för att prata om planen och hur man kan använda den i sin 
verksamhet och sitt utvecklingsarbete.
 
Ha det gott!
 
 
Vänliga hälsningar
 
Sophia Alm
Regional koordinator psykisk hälsa
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Karlstad Kommun
054-540 85 98
Sophia.alm@karlstad.se
 
 
När du kommunicerar med oss behöver vi hantera dina personuppgifter. Vill du veta mer om hur vi 
behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på 
www.karlstad.se/personuppgifter.
 
 

mailto:Sophia.alm@karlstad.se
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.karlstad.se/personuppgifter&data=02%7C01%7Csophia.alm@karlstad.se%7C54ff3152e1a442e9c90708d839d12e8a%7Cfa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66%7C0%7C0%7C637322917872756502&sdata=dg/Llt8fJY8cDvYw72TvfwA7TbOKhxMGA0zEavxsaPI=&reserved=0


 

Från: Mona Björn <mona.bjorn@regionvarmland.se> 
Skickat: den 19 maj 2021 07:56
Ämne: VB: Plan för god psykisk hälsa i Värmland
 
Till socialcheferna
 
Då dokumentet Följebrev till kommunerna har ändrats, skickas nytt material.
 
…………………………………………………………….
 

Sändlista

Socialchefer 
IFO-chefer 
Skolchefer 
MAS/MAR 
SAS 
 
Hej,
 
I Värmland har ett arbetet med revidering av tidigare analys och handlingsplan- stöd till riktade 
insatser inom området psykisk hälsa 2016-2020, pågått under 2020 och första delen av 2021. 
 
Den reviderade planen har ett nytt namn, Plan för god psykisk hälsa i Värmland. Efter 
synpunktsrunda i mars på planen till verksamheter i kommun och regionens olika verksamheter 
samt till brukar- och anhörigföreningar och samordningsförbund m.fl.,  har justeringar skett 
utifrån inkomna synpunkter.  
 
Plan för god psykisk hälsa i Värmland har godkänts av beredningsgruppen, Nya perspektiv den 
10:e maj.
 
Plan för god psykisk hälsa i Värmland skickas härmed ut till samtliga kommuner med 
rekommendation att sprida kännedom om planen inom verksamheter som berörs, t.ex. 
socialtjänst, vård och omsorg, skola, LSS osv.
 
För kommun; Beslut/godkännande av Plan för god psykisk hälsa i Värmland föreslås tas inom de 
beslutandeorgan för verksamheter som berörs av planen. Det kan vara övergripande via 
kommunstyrelse eller via socialnämnd, utbildningsnämnd eller liknande.
För Regionen; För Regionen; Beslut/godkännande av Plan för god psykisk hälsa i Värmland tas 
av hälso- och sjukvårdsledningen. För kännedom till politiken. 
 
 
 

mailto:mona.bjorn@regionvarmland.se


Vänliga hälsningar
 
Sophia Alm
Regional koordinator psykisk hälsa
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Karlstad Kommun
054-540 85 98
Sophia.alm@karlstad.se
 
 
När du kommunicerar med oss behöver vi hantera dina personuppgifter. Vill du veta mer om hur vi 
behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på 
www.karlstad.se/personuppgifter.
 
 
 
 
 
 

Från: Mona Björn <mona.bjorn@regionvarmland.se> 
Skickat: den 18 maj 2021 10:19
Ämne: Plan för god psykisk hälsa i Värmland
 
Hej,
 
I Värmland har ett arbete med revidering av analys och handlingsplan- stöd till riktade insatser 
inom området psykisk hälsa 2016-2020, pågått under 2020 och första delen av 2021. 
 
Den reviderade planen har ett nytt namn, Plan för god psykisk hälsa i Värmland. Efter 
synpunktsrunda till verksamheter i kommun och regionens olika verksamheter samt till brukar- 
och anhörigföreningar och samordningsförbund m.fl. har justeringar skett utifrån inkomna 
synpunkter. 
 
Plan för god psykisk hälsa i Värmland har godkänts av beredningsgruppen, Nya perspektiv den 
10:e maj.
 
Plan för god psykisk hälsa i Värmland skickas härmed ut till samtliga kommuner med 
rekommendation att sprida kännedom om planen inom verksamheter som berörs, t.ex. 
socialtjänst, vård och omsorg, skola, LSS osv.
 
För kommun; Beslut/godkännande av plan för god psykisk hälsa i Värmland föreslås tas inom de 
beslutandeorgan för verksamheter som berörs av planen. Det kan vara övergripande via 
kommunstyrelse eller via socialnämnd, utbildningsnämnd eller liknande.
För Regionen; Beslut/godkännande av plan för god psykisk hälsa i Värmland tas av hälso- och 
sjukvårdsledningen. Planen tas upp i hälso- och sjukvårdsnämnden för information/kännedom. 

mailto:Sophia.alm@karlstad.se
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för kännedom. 
 
 
Vänliga hälsningar
 
Sophia Alm
Regional koordinator psykisk hälsa
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Karlstad Kommun
054-540 85 98
Sophia.alm@karlstad.se
 
 
När du kommunicerar med oss behöver vi hantera dina personuppgifter. Vill du veta mer om hur vi 
behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på 
www.karlstad.se/personuppgifter.
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SAMMANFATTNING 

Den länsgemensamma analys och handlingsplanen för Värmland 2016–2020, har 
reviderats och har ett användar- och brukarfokus där vikten av koppling till arbete 
och utveckling inom nära vård och kunskapsstyrning behöver vara tydlig. Invånare 
i Värmland ska få bästa möjliga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap.  

Det övergripande målet är god psykisk hälsa i Värmland.  

Målbilder som tagits fram av brukare, anhöriga och egenerfarna inom ramen för 
Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08) används som ett riktvärde i fortsatt arbete. 

Psykisk hälsa är ett komplext område där alla behöver hjälpas åt för att skapa 
förutsättningar för ett mer hälsofrämjande samhälle och att individer ges 
förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa och är rustade att nå sin fulla 
potential samt att det finns välfungerande och kunskaps och behovsanpassade 
välfärdstjänster där de behövs. 

Genom att arbeta med att implementera nationella kunskapsstöd och att 
tillhandahålla insatser på ett kunskaps och behovsbaserat sätt samt genom 
regional koordinering av stimulansmedel inom överenskommelsen för psykisk 
hälsa, utveckling av nycklar och uppföljning, bidrar vi till att närma oss målbilderna. 

Uppföljning av planen sker årligen med stöd av de uppföljningsfrågor som finns 
kopplade till det övergripande målet, de 10 målbilderna och de två strategiska 
inriktningarna.  

Den psykiska hälsan på befolkningsnivå följs genom befolkningsundersökningarna 
Hälsa på Lika Villkor (HLV) och LiV och Hälsa samt genom elevhälsodatabasen 
ELSA. 
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DEL 1. INLEDNING OCH 

BAKGRUND 
Nationellt 
Folkhälsan har förbättrats i stort de senaste decennierna men inte den psykiska 
hälsan. Besvär som oro, ångest och sömnproblem har ökat de senaste 20 åren. 
Den ökade ohälsan är ett samhällsproblem. Individens lidande är den yttersta 
konsekvensen av problemet vilket även innebär stora konsekvenser i samhället, i 
form av lidande och oro för individens nära och anhöriga samt stora ekonomiska 
kostnader.  

Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Det 
övergripande målet på nationell nivå är att förebyggande insatser ska utvecklas för 
att främja en ökad psykisk hälsa samtidigt som personer med allvarliga och 
komplexa tillstånd ska få vård och stöd baserad på bästa tillgängliga kunskap.  

Arbetet bedrivs på olika nivåer och måste så långt det är möjligt vara sömlöst. Det 
är minst lika viktigt att förebygga psykisk ohälsa på specialistnivå.  

Arbetet ska öka tillgänglighet till stöd och behandling av god kvalitet och främja 
hälsa samt förebygga och motverka psykisk ohälsa och suicid för personer i alla 
åldrar. Insatserna ska bidra till ökad jämlikhet i hälsa, jämställdhet mellan kvinnor 
och män och att stärka barnperspektivet i enlighet med FN:s konvention om 
barnets rättigheter. 

Värmlandsperspektiv 
Värmlandsstrategin är vårt gemensamma verktyg för att skapa det Värmland vi vill 
ha och behöver i många år framöver. En strategi som ska peka ut en långsiktig 
riktning för vårt län. I Värmlands folkhälsoplan beskrivs arbetet med förutsättningar 
för en god och jämlik hälsa. 

I denna plan för psykisk hälsa har vi fokus på insatser som krävs specifikt för att 
bidra till en god och jämlik psykisk hälsa för alla i en nära vård och omsorg med 
individens fokus. Regioner och kommuner är centrala aktörer tillsammans med 
brukare, patienter och anhöriga i handlingsplanen. Ett strukturerat och långsiktigt 
arbete är därför särskilt viktigt på regional och lokal nivå. 

Kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvården, med tillhörande vård och 
insatsprogram, VIP, hanterar det bästa inom området samlat på ett och samma 
ställe, allt från kunskap inom området, stöd och behandling med mera, för att 
garantera de vi är till för, får det bästa bemötande och mötet. 

Planen ska vägleda verksamhetsföreträdare. Den synliggör de strategiskt viktiga 
områden som behöver utvecklas samt är tänkt att bidra till att skapa en struktur 
och uthållighet för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för god psykisk 
hälsa i länet. Aktiviteter som ska genomföras synliggörs i aktivitetsplaner för de två 
strategiska områdena och kan kopplas till aktuella stimulansmedel. 

Ambitionen är att samla de strukturer för samverkan och samarbete som redan 
finns etablerade i länet, så som samverkansarenan Nya Perspektiv, och dra nytta 
av lärdomar och kunskap som finns.  
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Uppföljning av tidigare handlingsplan  
Den uppföljning som gjordes under våren 2020 av länsgemensam analys och 
handlingsplan 2016–2020, lyfter vikten av fortsatt utveckling vad gäller 
brukarinflytande och en bred ansats i framtagande av fortsatt planering och 
utveckling inom området. Vikten av målbild/er lyfts och att effekterna av insatser 
och aktiviteter måste följas upp.  

Reviderad plan 
Under 2020 har processen pågått med att revidera tidigare plan med ökat fokus på 
brukare- och användarinvolvering. I bred delaktighet tillsammans med 
representation från verksamheter inom regionen och kommunerna samt 
brukarrepresentanter har olika aktiviteter genomförts för att ta fram 
behovsområden och förslag på aktiviteter.  

Hur denna plan förhåller sig till andra planer 
Denna bild är ett försök att illustrera hur olika planer och processer förhåller sig till 
varandra och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Vi har många strategier, 
överenskommelser, handlingsplaner m.m. att förhålla oss till och en överblick av 
dessa är viktig. Samverkan utifrån dessa planer och processer sker ofta mellan 
och med huvudmännen, region och kommuner, men också i 
myndighetssamverkan med t.ex. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Andra samverkansarenor är samordningsförbund och Nya perspektiv. 

Perspektiv som gäller i Värmlandsstrategin och Folkhälsoplanen gäller även i 
denna plan, God psykisk hälsa i Värmland. Därför blir jämställdhet, jämlikhet, 
hållbarhet och mänskliga rättigheter viktiga aspekter att ha med I allt arbete 
tillsammans med ett förhållningssätt som är normkritiskt. 

Hur plan för god psykisk hälsa förhåller sig till andra planer och områden. 
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DEL 2. STRATEGISKT 

RAMVERK 

Planens strategiska ramverk 
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Långsiktigt mål och syfte: God psykisk hälsa  

Vad betyder det? 

God psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande används för att beskriva de positiva 
delarna av psykisk hälsa. Konkret handlar det bland annat om att kunna balansera 
positiva och negativa känslor, att känna tillfredställelse med livet, att ha goda 
sociala relationer m.m. Det handlar även om att kunna känna njutning, lust och 
lycka. En god psykisk hälsa är en grundläggande resurs för att man ska kunna 
bemästra livets olika svårigheter och även en tillgång för samhället ur en social och 
ekonomisk synvinkel. 

Psykisk ohälsa omfattar flera olika tillstånd, med olika allvarlighetsgrad och 
varaktighet: från mildare och övergående besvär, till långvariga tillstånd som 
kraftigt påverkar funktions-förmågan och vardagen.  

Begreppet kan alltså omfatta allt från lättare tillstånd av oro eller nedstämdhet till 
svåra psykiatriska tillstånd som bör behandlas av hälso- och sjukvården, såsom 
depression, ångestsyndrom eller schizofreni. (FHM, 1) 

 

 

 

Illustration: Folkhälsomyndigheten. 

 

Syfte och mål 
Personer i Värmland ska ha god psykisk hälsa. 

Genom att främja den psykiska hälsan och motverka ohälsa och suicid för 
personer i alla åldrar och satsa på ökad tillgänglighet av stöd och behandling av 
god kvalitet, när det gäller främjande och förbyggande arbete och behandling, är 
förhoppningen att ett närmande mot målet sker Sam att även få hållbarhet och 
uthållighet i välfärdstjänsterna. 

Att följa upp  

Uppföljning görs på befolkningsnivå 

• Barn och ungas psykiska hälsa index, åk 4, 7, GY 

• Antal Självmord 

• Psykisk hälsa i Hälsa på lika villkor (HLV) och LiV & Hälsa 
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Tio brukarformulerade målbilder  
På väg mot det långsiktiga målet God psykisk hälsa bland värmlänningarna tar 
planen sikte på 10 brukarformulerade målbilder. De fokuserar på vad som är 
värdeskapande för individen vid kontakt med vården och socialtjänsten samt de 
önskemål som finns om förbättringar. De beskriver inte några konkreta förslag utan 
lyfter fram hur hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör fungera ur brukare, 
egenerfarna och deras anhörigas perspektiv. 

Målbilderna som de beskrivs här syftar inte enbart till att undvika eller bli fri från 
psykisk ohälsa även om de skapar bättre förutsättningar till att få tillgång till 
relevant behandling eller stöd för att hantera sin vardag. De handlar även om ett 
förhållningsätt och om beteenden som det offentliga vård- och omsorgssystemet 
behöver för att skapa så bra tjänster som möjligt för de som vi finns till för.  

Målbilderna är baserade på djupintervjuer och workshops med personer med egen 
erfarenhet av psykisk ohälsa och beroende samt deras anhöriga. Materialet är 
framtaget i samarbete med Experio Lab under hösten 2020 och inom ramen för 
Samsjuklighetsutredningen (S 2020:208). 

I arbetet med planen har dessa målbilder validerats genom olika aktiviteter och det 
finns en bred samsyn kring att målbilderna stämmer väl även för personer utan 
beroendeproblematik.  

Planens insatsområden har även de validerats mot målbilderna. De aktiviteter som 
görs och kommer att göras behöver dessutom ta sikte och riktning för att skapa de 
allra bästa förutsättningarna att bidra till att komma närmare dessa målbilder.  

 

 

Att följa upp 

Idag finns inte uppföljningssystemet på plats för att kunna svara på frågan om och 
hur Värmland närmar sig dessa målbilder. Det kommer att krävas ett 
utvecklingsarbete för att möjliggöra det.  

Ett sådant arbete pågår bland annat inom Nära vård-satsningen på SKR och i 
samarbete med Experio Lab. 
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Två strategiska inriktningar 
Planens strategiska inriktningar syftar till att beskriva inom vilka områden 
utveckling och arbeten behöver genomföras för att närma sig målbilderna och 
uppnå planens syfte.  

För fortsatt arbete i Värmland har vi de framtagna målbilderna ur ett patient- och 
brukarperspektiv med oss. För att närma oss dessa målbilder behöver vi arbeta 
med aktiviteter som kan sammanfattas i följande strategiska områden: 

• Kunskaps- och behovsbaserade insatser 

• Regional koordinering psykisk hälsa 

Kunskaps- och behovsbaserade insatser 

Kunskaps och behovsbaserade förslag på aktiviteter har tagits fram i bred 
delaktighet tillsammans med verksamheter inom region och kommun i Värmland 
samt brukarrepresentanter. 

Aktiviteterna har dessutom i lika bred representation validerats mot målbilderna. 

Aktiviteterna har kategoriserats inom följande insatsområden med tillhörande 
utmaningsfrågor. Förslag på aktiviteter finns i bilaga 1. 

Ansvarig för genomförande/utveckling av aktiviteter tas fram i dialog med aktuella 
verksamheter.  

 

Regional koordinering psykisk hälsa 

För att lyckas i genomförandet av insatserna krävs en utvecklad organisering i 
syfte att koordinera arbetet med psykisk hälsa i Värmland. 

Insatser och aktiviteter behöver resurssättas, genomföras och följas upp. För det 
krävs både systematik och koordinering på en övergripande nivå.  

Aktiviteter planerade inom detta område finns i bilaga 2. Övergripande ansvar för 
dessa aktiviteter har regionala koordinatorer i RKPH samordningsgrupp inom Nya 
perspektiv.  

Regional koordinering psykisk hälsa sätter fokus på följande insatsområden: 
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Systematiskt arbete: Process och åtgärdstyper 
Det systematiska arbetet för att närma oss målet god psykisk hälsa ska genom 
strategiska inriktningar och insatser kraftsamla aktörer att arbeta med ett 
gemensamt mål. Utvecklingsarbetet/processen förhåller sig kontinuerligt till 
rådande till nationella riktlinjer och kunskapsstyrning. 

Systematiken handlar om att både övergripande och inom varje del arbeta med att: 

 

Kartlägga, synliggöra, förstå: 

• skillnader inom och mellan grupper i tillgång till resurser 

• bakomliggande orsaker till skillnaderna.  

• hälsoutfall som är viktiga att kartlägga och följa 

• aktörer som har en särskild betydelse 

Analysera, prioritera: 

• faktorer som är viktiga att jobba med 

• grupper som är mest prioriterade 

• aktörer som har möjlighet att göra nytta/skillnad 

Utforma insatser, motivera till ansvarstagande 

I bred samverkan mellan aktörer och målgrupper som berörs utforma insatser för 
att öka jämlikheten i resurstillgång inom insatsområdena. 

I bred samverkan mellan aktörer och målgrupper som berörs ta fram strukturer för 
att motivera till ansvarstagande för att öka jämlikheten i resurstillgång inom 
insatsområdena. 

Genomföra, testa, skapa tillsammans 

I samverkan mellan aktörer från olika samhällssektorer genomföra insatser och 
testa idéer.  

Följa upp, mäta, utvärdera, lära 

Utvärdera insatsen med avseende på de genomgående perspektiven. 
Utvärderingen ska undersöka alla delar av processen och mål ska sättas för att 
följa hur de genomgående perspektiven beaktas i alla åtgärderna. 
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DEL 3. FÖRDJUPNING AV DE 

STRATEGISKA 

INRIKTNINGARNA 

 

Kunskaps och behovsbaserade insatser 
 

 

 

De kunskaps och behovsbaserade insatserna som presenteras i planen har tagits 
fram i bred delaktighet tillsammans med representanter från verksamheter inom 
region och kommun i Värmland samt brukarrepresentanter. Aktiviteterna har 
dessutom i lika bred representation validerats mot målbilderna. 

Dessa insatser är tänkta att vara ett stöd för verksamheter inom kommun och 
regionen I fortsatt utvecklingsarbete.  

Utmaningsfrågorna inom de 5 insatsområdena och förslagen på aktiviteter som 
finns I bilaga 1 kan eller ses som stöd i utformningen av aktiviteter som förs in i 
verksamheternas egna aktivitets- eller verksamhetsplaner. 

De strategiska områdena följs upp årligen med stöd av uppföljningsfrågor. 

I slutet av året besvaras en enkät av kontaktpersoner inom olika verksamheter. 
Frågorna i enkäten baseras på uppföljningsfrågorna för varje insatsområde.  
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1. Kompetensutveckling 
Värdefulla möten som bidrar till att fylla på kunskap och ger ökad trygghet i 
föräldraskapet behöver fortsätta utvecklas. Inom olika professioner likväl som att 
stärka individens egen förmåga att hantera ohälsa.  

Kompetensutveckling för omsorgsgivare 
Detta kan uppnås bland annat genom ett utökat föräldraskapsstöd och information 
om stöd som finns tillgängligt. 

Identifierade utmaningsfrågor 

• Hur kan verksamheter bidra så att vårdnadshavare/omsorgsgivare 
(utifrån sin situation) har förståelse, kunskap och förmåga att stödja sina 
barn under hela uppväxten?  

• Hur kan verksamheter bidra till att vårdnadshavare/omsorgsgivare till 
barn med NP upplever att de kan stödja sina barn utifrån sin situation?  

• Hur kan aktörer agera så att möten och insatser till och för 
vårdnadshavare (omsorgsgivare upplevs som värdefulla? 

 
Att följa upp 

• Finns ett utvecklat föräldraskapsstöd? 

Kompetensutveckling för individer (invånare) 
Detta kan uppnås bland annat genom insatser i skolan genom framtagna modeller. 

Identifierade utmaningsfrågor 

• Hur kan självkänsla och trygghet hos människor oavsett ålder stärkas? 

• Hur kan verksamheter underlätta att barn, unga och vuxna upplever 
mening med tillvaron och kan navigera i den värld de lever i? 

Att följa upp 

• Hur ser stödinsatser ut för att öka ungas, men också vuxnas möjlighet att 
hantera svårigheter i livet? 

Kompetensutveckling för personal 
Detta kan uppnås genom att bygga upp långsiktig baskunskap inom flera olika 
områden kopplat till psykisk hälsa, psykisk ohälsa samt suicidprevention. Personal 
behöver ha kunskap om att se tidiga signaler och våga agera utifrån det de ser. 
Kan också innebära tydlig och lättillgänglig information om avtal, 
överenskommelser m.m. 

Identifierade utmaningsfrågor: 

• Hur kan medarbetares kompentens inom olika områden för att stödet till 
individer blir så bra som möjligt stärkas?  

• Hur kan ett tillgängligt stöd för personal när det behövs skapas?  

• Hur kan medarbetare stödjas i att se och agera på signaler / risk för 
ohälsa? 

 
Att följa upp 

• Har personal kompetens för att se och agera på signaler/risk för ohälsa? 

• Har arbete skett för att stärka individers självkänsla och trygghet att 
hantera lättare psykisk ohälsa? 



DEL 3. FÖRDJUPNING AV DE STRATEGISKA INRIKTNINGARNA 

 

sid 13 

Plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021–2024 

Kompetensutveckling genom omvärldsspaning 
Arbetet för psykisk hälsa kräver engagemang från stora delar av samhället. Genom 
att förstå och ta lärdom av vad som händer i omvärlden och i olika delar av 
samhället kan vi i Värmland utveckla vår kompetens och förmåga att skapa 
värdefulla insatser. Exempelvis är idéburna aktörer en viktig resurs både när det 
gäller stöd till målgruppen men också i att ha kunskaper om målgruppens behov 
samt om vad som hindrar respektive möjliggör en önskvärd riktning för stödet till 
målgruppen. 

Identifierade utmaningsfrågor 

• Hur kan verksamheter lära av andra för att skapa mer värdefulla 
insatser? 

• Hur kan engagemang, förståelse, kunskap och kompetens öka hos 
övriga aktörer i samhället att bidra i arbetet för psykisk hälsa bland 
befolkningen? 

Att följa upp 

• Har en ökning av vår förmåga att skapa värdefulla insatser genom att 
bedriva omvärldsbevakning och utbyten med andra aktörer skett? 

Kompetensutveckling gällande data och analys 
En viktig del i det granskande och uppföljande arbetet är data. Data kan i stora 
drag delas in i kvantitativ respektive kvalitativ. Kvantitativa data är många 
datapunkter med lite information i varje punkt och beskriver vad som händer i 
större skala i ett givet system. Det omfattar bland annat befolkningsundersökningar 
såsom Liv & Hälsa. Tjockdata förmedlar varför något sker på mikro- eller 
individnivå genom att lyfta fram berättelser, känslor, mening och perspektiv. 

Vi behöver samla in och analysera data och tillgängliggöra informationen på 
lämpliga och målgruppsanpassade sätt. 

Identifierade utmaningsfrågor 

• Hur kan olika data från individer och befolkning, samlas in analyseras, 
förstås och kommuniceras för att förstå behov eller se mönster att 
utforska och lära av?  

Att följa upp  

• Har utveckling av förmåga att analysera, förstå och kommunicera olika 
typer av data skett? 

2. Tidig upptäckt 
Inom insatsområdet tidig upptäckt ligger fokus på att tidigt uppmärksamma signaler 
på ohälsa samt erbjuda insatser i rätt tid. Skolan är en viktig arena för att 
uppmärksamma signaler tidigt tillsammans med första linjen nivåer som 
vårdcentraler, mödra-och barnhälsovård, familjecentraler, ungdomsmottagningar 
m.fl. 

Signaler 
Detta kan uppnås genom att bland annat införa och använda generella screening- 
och bedömningsverktyg (våldsutsatthet, sexit m.fl). Våldsutsatthet är en av många 
riskfaktorer där forskning visat på koppling till psykisk ohälsa. 

Identifierade utmaningsfrågor 

• Hur kan vi systematiskt arbeta med att synliggöra risker och/eller 
signaler på ohälsa?  
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Att följa upp 

• Används screenings och bedömningsinstrument i verksamheterna (t.ex. 
för att upptäcka missbruk våldsutsatthet, suicidalitet m.m.)?  

Insatser i (rätt) tid 
Detta kan uppnås genom samordning av kontakter så att insatser koordineras för 
att matcha individens behov av stöd.  

Identifierade utmaningsfrågor 

• Hur kan signalsystem skapas för att fånga upp behov så tidigt som 
möjligt?  

• Hur kan vår förmåga att insatser ges direkt när ett behov synliggörs eller 
när insatsen är lämplig öka?  

• Hur kan det synliggöras och säkerställas att planerad  
insats matchar individens behov?  

Att följa upp 

• Är samordning och koordinering fungerande för att genomföra och 
matcha stöd rätt? 

3. Stöd och insats 
Detta område handlar om aktiviteter och insatser direkt till brukare, patienter och 
personal samt anhöriga. Det är viktigt att ha god kommunikation med helhetssyn i 
planering av insatser och stöd till den enskilde. 

Tydlig planering 
Detta kan uppnås genom tex insatser som innebär sammanhållet stöd till individer i 
form av till exempel SIP och patientkontrakt. Kan även gälla personligt stöd som 
hjälper till med individers vård- och stödkontakter ex vård och stödsamordnare 

Identifierade utmaningsfrågor 

• Hur kan det skapas en för individen tydlig planering för det som ska ske?  

• Hur kan det skapas trygghet och planering för personer som försökt ta 
sitt liv och för dennes anhöriga?  

• Hur skulle olika myndigheter eller verksamheter kunna utforma 
arbetssätt så det av individer upplevs som ett sammanhållet och sömlöst 
stöd?  

Att följa upp 

Har det skapats en tydlig planering och uppföljning av den? 

Tillgänglighet 
Detta kan uppnås genom en tydligare väg in och rätt vårdnivå. Utbud behöver 
finnas tillgängligt i hela länet och jämlikt utifrån olika behov. 

Identifierade utmaningsfrågor 

• Hur kan relevant stöd ges när det behövs som bäst?  

• Hur skulle verksamheter kunna vara tillgängliga för olika individuella 
behov?  

Att följa upp 

• Finns en tydligare väg in till stöd och insats? 
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Stödinsatser/Utbud 
Detta kan uppnås exempelvis genom ett tydligt utformat stöd till anhöriga såväl 
barn som vuxna i form av stödgrupper enskilt stöd mm. Vi behöver tillgodose barns 
rätt till information och stöd vid anhörigs sjukdom eller död. 

Identifierade utmaningsfrågor 

• Hur kan anhöriga stöttas? 

• Hur kan stöd erbjuda som är logiskt och hänger ihop för den som 
behöver det?  

• Hur kan ett behovs och kunskapsbaserat stöd erbjudas (inte bara 
erbjuda den hjälp som finns)?  

• Hur kan personer i behov av att förändra sina levnadsvanor stöttas? 

Att följa upp 

• Har tydligare utformat stöd till målgrupperna skapats? 

Information 
Detta kan uppnås genom exempelvis bra informationsmaterial om var man vänder 
sig vid behov av hjälp och stöd, vem man kan få hjälp från och när det är möjligt. 
Informationen ska vara lättillgänglig och anpassad till olika individers behov. 

Identifierade utmaningsfrågor 

• Hur kan verksamheters stöd synliggöras för att underlätta för individer att 
göra val?  

• Hur kan verksamheter samarbeta för att synliggöra helhet av insatser 
och/eller stöd?  

• Hur kan verksamheter dela information för att identifiera tidiga 
signaler/risk för ohälsa?  

Att följa upp 

• Har information vart man vänder sig och hur man gör skapats, som är 
tillgänglig för alla? 
 

4. Samverkan 
Den strategiska samverkan kopplat till patientnära arbete innebär att aktörer 
strävar efter; samsyn när det behövs, att förståelse finns för olika ansvarsroller och 
att kunskap och rätt ställda förväntningar finns. Detta bidrar till goda förutsättningar 
för samverkan och samarbete. 

Strategisk samverkan 
Detta uppnås genom att känna till och följa de avtal och riktlinjer som finns (ex SIP) 
och nyttja befintliga samverkansforum effektivt. 

Identifierade utmaningsfrågor: 

• Hur kan långsiktiga relationer skapas mellan verksamheter som skapar 
förutsättningar för gemensamma processer?  

• Hur kan processer där flera verksamheter har en del i individens helhet 
tydliggöras och synliggöras?  

• Hur kan samsyn av ansvar, uppföljning och resurssättning i 
gemensamma processer skapas?  

• Hur kan samverkan/samverkansprocesser styras och följas upp? 

• Hur vår förmåga att dela information som flera har nytta och behov av 
öka?  
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Att följa upp 

• Är övergripande riktlinjer och rutiner som gäller personcentrerat arbete 
kända? 

Samarbete 
Detta uppnås bland annat genom att tydliggöra ansvarsroller mellan olika 
verksamheter. De idéburna föreningarnas roll behöver också klargöras som 
komplement till vård och omsorg. 

Identifierade utmaningsfrågor: 

• Hur kan samarbete över organisatoriska gränser för att skapa ett brett 
utbud av insatser ske?  

• Hur kan olika organisationers uppdrag och insatser/stöd för att skapa 
realistiska förväntningar både hos individer men även hos personal 
synliggöras?  

Att följa upp 

• Känner idéburna föreningar att deras roll är tydlig och används på rätt 
sätt i förhållande till patienter och brukare? 

Samordning 
Detta uppnås bland annat genom att man har en effektiv och tydlig omsorgskedja 
utifrån individens behov och delaktighet.  

Patientkontrakt, individuell plan, SIP är olika exempel på verktyg. 

Identifierade utmaningsfrågor 

• Hur kan verksamheter koordinera insatser så att de tillsammans skapar 
värde för individen?  

• Hur kan verksamheter tillsammans skapa kontinuitet i kontakter med 
individer?  

• Hur kan man i varje individkontakt ta ett större ansvar för individens hela 
situation? 

• Hur kan det bättre nyttjas möjligheten i att olika kompetenser möter 
individer? 

Att följa upp 

• Finns en tydlig och effektiv omsorgskedja utifrån individers behov och 
delaktighet?  
 

5. Ledning och styrning 
Gemensamma analyser och uppföljning av aktiviteter och insatser behövs för att 
skapa ett lärande för framtiden där brukare, patienter och anhöriga är självklara 
medskapare. 

Uppföljning av aktiviteter 
Detta kan uppnås genom att varje år följa upp insatsområden och vilka aktiviteter 
som genomförts. 

Identifierade utmaningsfrågor 

• Hur kan en systematisk uppföljning med bred data som kan analyseras, 
förstås och användas som beslutsunderlag skapas?  

• Hur kan uppföljning av beslutade insatser ske på ett bra (rätt?) sätt?  
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• Hur kan fokus/prioritering på moment som planering och uppföljning 
öka?  

• Hur kan verksamheter bidra till systematisk brukarmedverkan i planering, 
genomförande och uppföljning? 
 

Att följa upp 

• Hämta in resultat/effekter av genomförda aktiviteter vid årets slut och 
sammanställ dessa. Hinder och framgångsfaktorer i verksamheten? 

Lärande 
Detta kan uppnås bland annat genom att sammanställa avvikelser, synpunkter och 
klagomål på lokal nivå kopplat till planens insatsområden. 

Identifierade utmaningsfrågor: 

• Hur kan ett systematiskt lärande av genomförda insatser/processer 
skapas? 

Att följa upp 

• Har sammanställning genomförts av t.ex. avvikelser? Nationell 
patientenkät? Vad visar de? 
 
 

Hur görs uppföljningen?  
Uppföljning av denna plan sker årligen genom att samla in och sammanställa 
svaren på de uppföljningsfrågor som finns kopplat till varje insatsområde. 
Detta görs genom en enkät som skickas ut till kontaktpersoner i länets 
kommuner och inom regionen. Utskick av enkät sker i slutet av året och 
sammanställningen görs i januari kommande år. 
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Regional koordinering psykisk hälsa 
 

 

 

För att bidra till god psykisk hälsa i länet krävs en utvecklad organisering för att 
koordinera arbetet med psykisk hälsa i Värmland. 

Insatser och aktiviteter behöver resurssättas, genomföras och följas upp. För det 
krävs både systematik och koordinering på en övergripande nivå. 

6. Stimulansmedlen inom 
överenskommelsen psykisk hälsa 

Nationell överenskommelse 
I överenskommelsen för insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 
för år 2021–2022 beskrivs inriktningen. Kopplat till överenskommelsen finns 
stimulansmedel som rekvireras av kommuner och regioner. En del av 
stimulansmedlen är särskilt uttalat för länsgemensamma insatser. (Insatser inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022.) 

En ny nationell strategi för psykisk hälsa håller på att tas fram och ska vara klar 
2023. Fram till dess gäller tidigare antagen strategi med fem långsiktiga 
fokusområden;  

• Förebyggande och främjande arbete 

• Tillgängliga tidiga insatser 

• Enskildas delaktighet och rättigheter 

• Utsatta grupper 

• Ledning, styrning och organisation 

De gemensamt validerade aktiviteterna inom kunskaps och- behovsbaserade 
insatsområden går att koppla ihop med dessa nationella fokusområden. 

För att lyckas i genomförandet av insatserna krävs en utvecklad organisering i 
syfte att koordinera arbetet med psykisk hälsa i Värmland. 

• Insatser behöver resurssättas, genomföras och följas upp. För det krävs 
både systematik och koordinering på en övergripande nivå. 

• Regionala koordinatorer har ett övergripande ansvar för planering och 
återrapportering av stimulansmedel för psykisk hälsa. 

• Arbete fortsätter med att tydliggöra kopplingen mellan stimulansmedel 
och plan för god psykisk hälsa. 
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• För stimulansmedlen sker koordinering och samordning med utsedda 
kontaktpersoner i varje kommun och region för respektive del och 
område. 

Värmlands stimulansmedel  

 

Att följa upp 

• Ansvarsfördelning och budgetering av insatser. 

• Genomförd återrapportering till SKR. 
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Koordineringen – En del av Nya perspektiv 
Nya Perspektiv är en organisering för samverkan och samordning mellan 
Värmlands 16 kommuner och regionen. Med övergripande och gemensamma 
inriktningar och målsättningar tydliggörs grupper/områden inom barn och 
utbildning, socialtjänst, vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård som särskilt 
behöver våra gemensamma insatser. Politisk styrgrupp, beredningsgrupp och 
samordningsgrupper, där regional koordinering psykisk hälsa samordningsgrupp 
(RKPH) är en, är alla delar i denna samverkansarena. (Nya perspektiv politiskt 
inriktningsdokument, 2020)  

Många gånger behöver andra aktörer som Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, länsstyrelsen och samordningsförbund delta i samverkan. 

Nya perspektivs organisering 

 

Vissa av planens aktiviteter och insatsområden som berör både kommun och 
region samt bidrar till någon eller flera målsättningar skulle kunna planeras, 
samordnas och synliggöras genom samordningsgrupperna inom Nya perspektiv. 

Nära vård och kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten är 
processer som behöver samordnas tillsammans med det utvecklingsarbete som 
sker inom området psykisk hälsa kopplat till de nationella stimulansmedlen. 
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7. Utveckling av nycklarna 
Fortsatt utveckling behövs inom de strategiskt viktiga förutsättningarna; ledning 
och styrning, samverkan och samordning samt systematisk brukarmedverkan.  

Samverkan och samordning 
Kraftsamling för psykisk hälsa, tillsammans med strategi för hälsa och nära vård, 
som alla samordnas av SKR påpekar att psykisk hälsa berör alla, och att lösningar 
därför måste vara breda och tvärsektoriella. 

Olika aktörer har olika uppdrag, gör olika saker och har olika betydelse och ansvar.  

Det som strategi för hälsa, nära vård och kraftsamling alla gemensamt syftar till är: 

• Att skapa förutsättningar för ett mer hälsofrämjande samhälle.  

• Att individer ges förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa och är 
rustade att nå sin fulla potential.  

• Välfungerande och behovsanpassade välfärdstjänster. 

Kunskapsstyrningen inom såväl hälso- och sjukvården samt socialtjänst syftar till 
att personal inom kommun och region ska ha rätt förutsättningar i mötet med 
brukaren att kunna ge stöd som bygger på bästa tillgängliga kunskap.  

Utveckling av nära vård pågår nationellt. Kärnan i denna utveckling är ett 
personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det 
innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just 
den personen. 

Gemensamt behöver aktörer i Värmland skapa möjligheter att samlas där olika 
perspektiv kan göras synliga och samskapande kan ske. Nya perspektiv är en 
viktig samverkansarena för det aktiviteter och samordning som sker i samverkan 
mellan kommun och region. Några exempel är arbetet med nära vård och 
kunskapsstyrning. 
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Ett exempel på samverkan som krävs enligt lag är de 
samverkansöverenskommelser som ska tydliggöra respektive huvudmans 
ansvarsfördelning och gemensamt ansvarstagande för grupper som behöver 
samplanerade insatser. 

Det gäller: 

• personer med psykisk funktionsnedsättning. 

• personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 
pengar. 

• barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

Hanteringen och samordningen av överenskommelserna bidrar i skapandet av 
långsiktiga strukturer för samverkan. 

Att följa upp 

• Har de lagstadgade överenskommelserna samordnats? 

• Är olika pågående processer som berör psykisk hälsa samordnade? 
(Samverkan och samordning) 

• Har förmågan att arbeta systematisk med brukarmedverkan utvecklats? 
(Systematisk brukarmedverkan) 

• Har förmågas att organisera arbetet med psykisk hälsa effektivt 
utvecklats? (Organisering, ledning och styrning) 

Ledning och styrning 
Att skifta från att formulera och lösa problem uppifrån och ner till att jobba mer 
inkluderande kräver förmåga att fokusera om. Genom att utmana vanor, inarbetade 
arbetssätt och normer kan ett mer sammanhållet arbete uppnås.  

Arbetet med psykisk hälsa på flera nivåer kräver en flexibel, ansvarsfull och 
engagerad ledning- och styrning där tillit och förtroende är viktiga beståndsdelar för 
att nå syftet att skapa värde och nytta för och tillsammans med våra invånare. 

Systematisk brukarmedverkan 
En systematisk brukarmedverkan är viktig för att säkerställa en god kvalitet och 
utveckling av vård och omsorg. Regeringen och SKR är överens om att det behövs 
förstärkta satsningar på att stödja samverkan mellan patient-, brukar- och 
närståendeföreningar och andra intresseföreningar och att det är ett gemensamt 
ansvar för kommun och region att stärka den enskildes inflytande över sin vård och 
omsorg men också stärka organisationernas delaktighet. 

Gemensamma analyser behövs för att skapa ett lärande för framtiden där brukare, 
patienter och anhöriga är självklara medskapare på övergripande nivå. 

En god start i samarbete med Nationell samverkan för psykisk hälsa i Värmland, 
NSPHiV, har påbörjats och kommer fortsätta utvecklas med stöd av 
stimulansmedel och aktiviteter kopplat till detta område. 

8. Plan och processer 
Insatser och aktiviteter i handlingsplanen behöver resurssättas, genomföras och 
följas upp. För det krävs både systematik och koordinering på en övergripande 
nivå. 

Arbetet med att koordinera planen och processer på övergripande nivå leds av två 
regionala koordinatorer tillsammans med processtöd i form av utvecklingsledare 
med tjänstedesignkompetens. Kommunikationsstöd är också kopplat till arbetet.  
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En samordningsgrupp (regional koordinering psykisk hälsa, RKPH) finns med syfte 
att samordna insatser i länet med utgångspunkt i plan för god psykisk hälsa i 
Värmland och stöd av stimulansmedel. I gruppen finns representanter från 
kommuner och regionen. Representanterna i gruppen har koppling till olika 
pågående processer som berör eller angränsar till området psykisk hälsa. 

Intentionen är att allt arbete görs gemensamt med brukar- och anhörigföreningarna 
inom nationella samverkan för psykisk hälsa i Värmland, NSPHiV. 

Fyra områden är särskilt lyfta för länsgemensamma insatser i den nationella 
överenskommelsen ”insatser inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention”. 
Stimulansmedel finns knutet till områdena samsjuklighet, brukarmedverkan, 
suicidprevention och ungdomsmottagningsarbete. Det innebär att särskilda 
aktivitets eller handlingsplaner med en högre detaljnivå krävs för dessa delar. 

Uppföljningen av planen och återredovisning av stimulansmedlen ska förhålla sig 
till:  

• Jämställdhet  

• Jämlikhet  

• Hbtqi  

• Tillgänglighet  

• Mångfald  

• Barnperspektivet  

• Äldres perspektiv  

 

Uppföljning och utvärdering 
Ett övergripande ansvar för detta har koordinatorerna inom RKPH, Nya perspektiv. 

Insatsområden 

Uppföljning sker årligen genom att samla in och sammanställa svaren på de 
uppföljningsfrågor som finns kopplat till varje insatsområde. Detta görs genom en 
enkät som skickas ut till kontaktpersoner i länets kommuner och inom regionen. 
Utskick av enkät sker i slutet av året och sammanställningen görs i januari 
kommande år. 

En årlig rapportering av utvecklingen och effekter av arbetet kopplat till 
stimulansmedel sker till SKR. Ett av underlagen är den enkät som skickas ut för 
uppföljning av planen för psykisk hälsa i Värmland.  

10 Målbilder 

Ett utvecklingsarbete pågår nationellt för att hitta ett uppföljningssystem med 
indikatorer för att följa hur vi bättre når de framtagna målbilderna. 

Med genomförda aktiviteter inom de strategiska områdena är förhoppningen att det 
bidrar till ett närmande av målbilderna. 

Långsiktigt mål 

Den psykiska hälsan följs på befolkningsnivå genom befolkningsundersökningar 
som Liv & Hälsa, Hälsa på lika villkor (HLV) samt när det gäller unga genom 
elevhälsodatabasen ELSA.  

Revidering 

Revidering och kompletteringar sker vid betydande förändringar på nationell eller 
regional nivå som har särskild inverka på innehållet i denna plan. Giltighetstid till 
och med 2024-12-31. 
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DEL 4. EFFEKTER 

Planens förändringsteori 
Planens förändringsteori tar utgång i det långsiktiga målet och bryter i omvänd 
kronologisk ordning ner planen i en stegvis teoretisk förändring.  

En förändringsteori är ett verktyg för att öka förståelsen för vad en verksamhet, 
projekt, strategi eller program förväntas åstadkomma och på vilket sätt. 
Övergripande målsättningar bryts ner till mindre och konkreta delar och gör en 
logisk förändringsresa synlig. 
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Förväntade effekter 
Bättre överblick och koordinering av befintliga strategier, handlingsplaner och 
överenskommelser bidrar till ökad förståelse för när det finns "kopplingar" mellan 
och när de skiljer sig åt. Värmlandsstrategin, folkhälsoplanen och Planen för god 
psykisk hälsa har liknande övergripande mål även om det är formulerade på olika 
sätt och vägen mot målet delvis ser olika ut.  

Andra satsningar och arbeten bidrar till förbättrade effekter för värmlänningen, som 
utvecklingsarbetet av nära vård och kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård 
och socialtjänst, och innebär förbättrad vård och omsorg för de vi är till för. 

Förväntade effekter av de synliggjorda utmaningar och behoven i Värmland sker 
på kort och lång sikt. Att uppföljning sker av de aktiviteter som genomförs inom 
insatsområdena bidrar till ett lärande och att närma oss målbilderna och målet. 

Effekter på kort sikt 
På kort sikt förväntas effekter inom nedanstående områden genom årliga 
uppföljningar av de uppföljningsfrågor som finns i handlingsplanen.  

Att personal får ökad förståelse för de genomförda aktiviteterna och vad effekten 
av den genomförda aktiviteten innebär för invånaren. 

Förbättrade förutsättningar för samverkan och utveckling 

• Fler aktörer i Värmland arbetar samordnat med psykisk hälsa. 

• Stimulansmedlen används på ett medvetet sätt. 

• Resurser för att arbeta med psykisk hälsa i Värmland nyttjas  
mer effektivt.  

Effekter på lång sikt 
På lång sikt förväntas att utvecklingsarbete i form av insatser och aktiviteter, inom 
de strategiska områdena i planen, ska bidra till att närma sig de 10 målbilderna 
samt det övergripande målet, en god psykisk hälsa i Värmland.  

Som då även bidrar till att uppnå effektmålen i Värmlandsstrategin rörande: god 
och jämlik hälsa, tillgång till kompetens och hållbar livskvalité. 

Effekterna bör ytterst synliggöras och märkas av värmlänningen som är användare 
av kommuner och regionens vård och omsorg. Den kan och bör även märkas inom 
verksamheter och för personal. 

På längre sikt förväntas positiva effekter synas på befolkningsnivå genom statistik 
från Liv & Hälsa, Hälsa på lika villkor (HLV) samt elevhälsodatabasen ELSA.  
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Länkar till webbsidor 

www.regeringen.se  

www.skr.se 

Kraftsamling psykisk hälsa | SKR 

Här kan man läsa mer om överenskommelsen ”Insatser inom området psykisk 
hälsa och suicidprevention”, kraftsamling psykisk hälsa, strategi för hälsa m.m. 

www.folkhalsomyndigheten.se 

Psykisk hälsa och suicidprevention — Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se) 

www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/psykiskhalsa 

Här kan man läsa mer om psykisk hälsa och hitta material inom området psykisk 
hälsa, nationellt och regionalt/lokalt. 

www.regionvarmland.se/folkhalsa www.regionvarmland.se/folkhalsaisiffror  

Här finns olika rapporter och planeringsunderlag som gäller befolkningens hälsa 
inklusive psykisk ohälsa i Värmland 

  

http://www.regeringen.se/
http://www.skr.se/
https://skr.se/skr/halsasjukvard/psykiskhalsa/kraftsamlingpsykiskhalsa.28676.html
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/
http://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/psykiskhalsa
http://www.regionvarmland.se/folkhalsa
http://www.regionvarmland.se/folkhalsaisiffror
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BILAGA 1  

Aktiviteter inom området kunskaps-  
och behovsbaserade insatser 
I bilaga 1 finns de beskrivna utmaningsfrågor och förslag på aktiviteter som är 
direkt kopplade till den strategiska inriktningen som heter kunskaps- och 
behovsbaserade insatser i planen. Dessa förslag och frågeställningar kan 
underlätta och/eller ses som stöd i utformningen av aktiviteter som planeras att 
genomföras i verksamheternas egna aktivitets- eller verksamhetsplaner. 

Flera aktiviteter är igång inom insatsområdena och många har angränsande 
områden. Nedanstående är utmaningsfrågor med förslag på validerade aktiviteter 
att genomföra/utveckla och arbeta med. 

1. Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling för omsorgsgivare 
Hur skulle vi kunna bidra så att vårdnadshavare/omsorgsgivare (utifrån sin 
situation) har förståelse, kunskap och förmåga att stödja sina barn under hela 
uppväxten?  

• Anhörigföreningar bör bjudas in till föräldrautbildning på BUP ang. NPF 
(Aktör: Regionen)  

• Anordna föräldramöten med information om barns utveckling och hälsa, 
visa filmer. Även sända ut länkar till filmer till föräldrar. Det finns filmer 
om psykisk hälsa anpassade till olika stadier i barns utveckling. 

• Förse föräldrar med bättre stöd och verktyg för att stötta sina barn (Aktör: 
BUP, Familjecentraler, Vårdcentraler) 

• Samsyn, gemensamma möten, anordna gemensamma 
utbildningsinsatser, ex ha gemensamma föräldragrupper, utbildningar 
och stöd för föräldrar. 
 

Hur skulle vi kunna bidra till att vårdnadshavare/omsorgsgivare till barn med NP 
upplever att de kan stödja sina barn utifrån sin situation? 

• Utökat föräldrastöd för barn med NP, även innan diagnos. 

• Information om vilka stöd-och resurser som finns att tillgå för både 
individen och för anhöriga, bland annat möjlighet till personligt ombud. 
(Aktör: Region/kommun) 
 

Hur skulle aktörer kunna agera så att möten och insatser till och för 
vårdnadshavare/omsorgsgivare upplevs som värdefulla? 

• Information om rätten till en SIP för individen och anhöriga. Höja 
kvaliteten på SIP, möten måste vara väl förberedda och följas upp. 
(Förekommer idag att individer nekas SIP.) (Aktör: Region/kommun) 

• Förtydliga information om SIP, både till kommun/region/anhörig (Aktör: 
Regionen/kommunen samt anhörigföreningar). 

Kompetensutveckling för personal 
Hur skulle vi kunna stärka medarbetares kompentens inom olika områden för att 
stödet till individer blir så bra som möjligt? 
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• Resurser till tid och till kunskap. Jämlikhet över länet. Översikt, hur ser 
det ut i länet, checklista för kunskap, vilken kunskap krävs. Bygga upp 
långsiktigt, baskunskap. (Aktörer: Kurator UM, FC, elevhälsa, BVC, 
socialtjänsten BUP, första linjen). 

• Ta tillvara erbjudanden från ideella organisationer ex: föreläsning 
”livsviktigt snack – suicid zero” – använda goda exempel från olika 
kommuner (Aktör: Kommuner) 

• Utbilda förskolepersonal i hur orosanmälan görs och går till. Detta för att 
ge trygghet till personal. 

• Skapa möjligheter för kompetensutveckling, inom ätstörningsområdet, 
här ligger Värmland efter. Rutiner måste tas fram där nya metoder 
exempel BED inkluderas. Mer resurser krävs för denna stöd vid diagnos. 

• Stärka kunskapen, baskunskap viktig kring barn, ungdomar och deras 
utveckling (Kunskap inom NP, depression, ångest, TMO, suicid). 
Personal som möter många patienter behöver extra bed utbildning, 
förståelse för problematiken och hur man kan ge stöd och vård. 
Screening behövs avseende kunskapsbehov bland personal i länet. 

• Utbildning i psykiatri för baspersonal 

• Stärka kunskapen om psykisk hälsa till all omsorgspersonal till exempel 
genom föreläsning i psykisk hälsa för personal – ”alla liv tillsammans” 
(Aktör: Nya Perspektiv). Detta för att kunna fånga upp äldre i riskzonen. 

• Öka kunskap bland personal om bemötande till målgrupperna. Erbjuda 
stödfunktioner i vardagen. Möta behovet av struktur. Individanpassa 
verksamheter. (Aktör: Region Värmland och till kommuner) 

• Levnadsvanor, bättre struktur, behov av att byggas ut inom psykiatrin. 
motivation och stöd under insatsens gång. Utbilda och erbjuda 
hälsocoacher. (Aktör: Region Värmland och till kommuner) 

• HBTQI certifiering av UM och elevhälsa (Aktör: Styrgrupp FC) 

• Stärka kompetensen bland sjuksköterskor om roller och ansvar inom för 
att kunna ta ett större koordineringsansvar, som stöd till patienter, agera 
lots 

• Kompetens: Fortsatt utveckling av specialistteam inom psykiatrin i länet. 
NP team finns, men även fobi, trauma, depression specialistteam borde 
byggas upp. 

• Föreläsning för personal av samordnare för transvård, en relativt ny 
funktions inom RV (aktör: Region Värmland ge till kommun) 

• Återkommande kompetenshöjande aktiviteter för skolpersonal och elever 
om psykisk ohälsa (Aktör: Styrgrupp FL) 

• Vård och insatsprogram 

 

Kompetensutveckling för personal 
Hur skulle vi kunna skapa ett tillgängligt stöd för personal när det behövs? 

• Förtydliga information om SIP, både till kommun/region/anhörig (Aktör: 
Regionen/kommunen samt anhörigföreningar) 

• Tydlig samverkan mellan skola Första linjen och socialtjänst SIP och 
alltid anordna en s.k. ”för-SIP”, ett förberedande möte för att uppnå 
sömlösa insatser, göra insatser samordnat istället för en i taget. Detta för 
att uppnå ett mer kvalitetssäkrat och samordnat stöd till barn. (Se 
exempel Skäggetorp en samordningstjänst som Hilda Jonsson har) 

• Upprätta en gemensam digital plattform för verksamheter i länet- med 
information, utbildningar online, överenskommelser, kontaktlistor etc. (Se 
exempel Saga@Sollentuna.se) 

 

Hur kan vi stödja medarbetare att se och agera på signaler / risk för ohälsa? 

mailto:Saga@Sollentuna.se
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• Mobil hemsjukvård måste ges mer psykiatrisk kompetens för att fånga 
upp de med tyngre problematik. Personal måste även ha kunskap vart 
de kan vända sig för stöd då de besöker personer i riskzonen, vid 
upptäckt/risk för depression. 

• Kompetenshöjning hos personal som möter personer i riskgrupper för att 
våga ställa frågor om våld och kunna identifiera riskfaktorer. Samt när vi 
kan ställa frågor. Säkerställa att frågor ställs på ”rätt sätt”. (Personal som 
behöver stöd och kompetens är bl.a.: Vårdcentral, Arbetsförmedling, 
Försäkringskassan, UM, BVC, BMM; socialtjänst, polis, 
företagshälsovård) Synliggöra och tänka utanför sitt eget område 

• Våld i nära relation, det finns ett mörkertal. Stärka möjligheterna att 
identifiera våldsutsatta personer. Utbildningsbehov finns. Tid för 
reflektion från professionerna. Upprepa frågorna kring våld vid flera 
tillfällen inom vård och omsorg. (Aktör: Region Värmland och till 
kommuner) 

Kompetensutveckling gällande data och analys 
Hur skulle vi kunna samla in, analysera, förstå och kommunicera olika data från 
individer och befolkning, för att förstå behov eller se mönster för att utforska och 
lära av?  

• Använda befintlig statistik, omvandla i aktiviteter. Analys av data är viktigt 
för att kunna avgöra vilka åtgärder som är relevanta samt för att kunna 
anpassa verksamheten. Skolsköterskor / Elevhälsan ska även de har 
tillgång till statistik om till exempel skolfrånvaro. 
 

Kompetensutveckling för individer (invånare) 
Hur skulle vi kunna stärka självkänsla och trygghet hos människor oavsett ålder? 

• Generella insatser i skolan; livskunskap på schemat för att minska stress 

• Skolan: Ge livskunskap, lyfta psykisk hälsa i skolan. Samtal 
om/uppföljning av existentiella frågor i skolan. Bjuda in representanter 
från civil samhället med olika kompetenser (såsom RSFU). Utreda vilket 
material som används för livskunskap och vilket som finns nationellt. Ta 
fram goda pedagogiska exempel i Livskunskap (t,ex. ”Tio goda råd”, som 
används i Karlstad. Utbilda lärare i dessa verktyg. Se till att 
utbildningsmaterial finns tillgängligt. 

• Stärka barns reciliens /motståndskraft till exempel genom metoden 
RESCUR- ”Jag vill, jag kan, jag törs” – ökad kunskap bland unga om vad 
psykisk hälsa och ohälsa faktiskt är 
 

Kompetensutveckling genom omvärldsspaning 
Hur skulle vi kunna lära av andra för att skapa mer värdefulla insatser? 

• Utreda vad andra län gör inom det förebyggande området, hämta in 
idéer 
 

Hur skulle vi kunna öka engagemang, förståelse, kunskap och kompetens hos 
övriga aktörer i samhället att bidra i arbetet för psykisk hälsa bland befolkningen? 

• Försöka öka fastighetsägares engagemang i äldres utanförskap 
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2. Tidig upptäckt  

Signaler 
Hur kan vi systematiskt arbeta med att synliggöra risker för och/eller signaler på 
ohälsa?  

• Våld i nära relationer: Våga fråga och använda de metoder som finns för 
att skatta våld (Aktör: Regionens primärvård, socialtjänst, skola) 

• Frågor ska ställas kring våldsutsatthet, frågor ställs vid misstanke av 
BMM och BVC, även hos folktandvården (Aktör: Region) 

• Följa upp sjukfrånvaro och skolfrånvaro, speciellt följa upp frekventa 
korttidssjukskrivningar (Aktörer: Arbetsgivare, Försäkringskassan, 
Vårdcentral) . (Det finns instrument för läkare som kan sätta in åtgärder 
vid frekventa korttidssjukskrivningar, SKR:s riskbedömning) 

• Våld i nära relation, det finns ett mörkertal. Stärka möjligheterna att 
identifiera våldsutsatta personer. Utbildningsbehov finns. Tid för 
reflektion från professionerna. Upprepa frågorna kring våld vid flera 
tillfällen inom vård och omsorg. (Aktör: Region Värmland och till 
kommuner) 

• Finns idag: SEXIT på UM, screeninginstrument 

• Våldsutsatta-risken med digitala kontakter. Vissa frågor kan inte ställas 
digitalt ur säkerhetssynpunkt, samt svårighet att avläsa mående hos 
patienten/klienten. Svårt att identifiera våldsutsatthet digitalt. 

• Erbjuda hembesök till alla 65+ för att fånga upp psykisk ohälsa i 
förebyggande syfte. Ett team som består av DS, Arbetsterapeut, 
socionom för att fånga upp de personer som riskerar psykisk ohälsa i 
samband med pension. 

Insatser i (rätt) tid 
Hur skulle vi kunna skapa signalsystem för att fånga upp behov så tidigt som 
möjligt?  

• Alltid inleda stödinsatser med en kartläggning innan till exempel KBT 

• Avsätta tid i början för att spara i slutänden, erbjuda samtalsstöd tidigt. 
 

Hur skulle vi kunna öka vår förmåga att insatser ges direkt när ett behov synliggörs 
eller när insatsen är lämplig?  

• Fler biståndsbedömare för att kunna få insatser i tid 

• Sammanhållen struktur som för autism (SSA), för att uppnå tidiga 
stödinsatser. (Finns nu ett pågående projekt) 
 

Hur kan vi synliggöra och säkerställa att planerad insats matchar individens 
behov?  

• Mer resurser till Elevhälsan för att kunna jobba förebyggande. 

3. Stöd och insatser 

Tydlig planering 
Hur skulle vi kunna skapa en för individen tydlig planering för det som ska ske?  

• Utreda hur vi bäst hittar unga vuxna för att ge adekvat förebyggande 
stöd 

• Förbereda pensionstiden: Hur går personer in i pension. Involvera 
arbetsgivare i omställning 
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• Personligt ombud till personer med funktionsvariationer, men även ”lots” 
till andra behövande för att de ska nå / öka möjligheterna till sociala och 
fysiska aktiviteter 

• ”Äldrekoordinator” som stöttar och samordnar de behov och insatser 
personen behöver. Även att denne koordinator samordnar SIP samt 
samordnar kontakter mellan kommuner och regionen. Äldrekoordinatorn 
måste veta hur man kallar till en SIP, hur en SIP upprättas och syftet 
med SIP: 

 

Hur kan vi skapa trygghet och planering för personer som försökt ta sitt liv och för 
dennes anhöriga? 

• Vårdplanering måste alltid ske kring individer som begått suicidförsök 
(Aktör: Regionen) 
 

Hur skulle olika myndigheter eller verksamheter kunna utforma arbetssätt så det av 
individer upplevs som ett sammanhållet och sömlöst stöd?  

• Stöd till familjerna att hålla ihop alla vårdkontakter, ex. inom Karlstad 
kommun finns personlig koordinator som upplevs fungera bra. Bör finnas 
i alla kommuner. (Aktörer: Region, FINSAM) 

• De personer som fyllt 65 år som redan finns inom socialpsykiatrin 
behöver en smidigare övergång till hemsjukvården. 

• Öka användning av SIP. (Aktör: Region Värmland och till kommuner) 
 

Tillgänglighet 
Hur skulle vi kunna ge relevant stöd när det behövs som bäst? 

• Ett tillgängligare BUP: Öppna en fungerande psykiatrisk akutmottagning 
dygnet runt för unga i länet. 

• Upprätta en stödlinje dygnet runt för personen såväl som för anhöriga. 
Lägga ut information om stödlinje på hemsida. Bör kunna finnas 
kontinuitet vid stödsamtal, att man får tala med samma person, 
underlättar speciellt för äldre. (Studera Dalarna, där detta har 
genomförts) 
 

Hur skulle verksamheter kunna vara tillgängliga för olika individuella behov? 

• En väg in, vikten av att hamna på rätt vårdnivå direkt för att nyttja de 
resurser som finns till fullo. Se till den enskildes behov och erbjuda det 
som barnet behöver, inte de insatser som finns.  

• Ungdomsmottagning bör finnas i länets samtliga kommuner. UM är en 
viktig part för att nå ungdomar. Viktigt att uppnå kvalitet vid alla UM:s 
verksamheter. (Aktör: Region/kommuner) 

• ”Bruksanvisning”, skriftlig information till patient efter besök 

• Ungdomsmottagning och vårdcentral: Mer resurser, ökad tillgänglighet 
för stöd till unga vuxna. Se över hur Ungdomsmottagningar i länet följer 
FSUMs riktlinjer. 

• Lättillgängliga ungdomsmottagningar (Aktör: Styrgrupp FC) 

• Tillgänglighet, öppna upp för våra brukare och patienter (Aktör: Region 
Värmland och till kommuner) 
 

Stödinsatser/Utbud 
Hur skulle vi kunna stötta anhöriga? 
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• Erbjuda anhörigstöd för äldreomsorg /stöd 

• Stöd till närstående vid suicid 

• Förse föräldrar med bättre stöd och verktyg för att stötta sina barn (Aktör: 
BUP, Familjecentraler, Vårdcentraler) 

• Utökat föräldrastöd för barn med NP, även innan diagnos. 
 

Hur skulle vi kunna erbjuda ett stöd som är logiskt och hänger ihop för den som 
behöver det?  

• Erbjuda samtalsstöd som också är en person som följer med och stöttar. 

• Personligt ombud till personer med funktionsvariationer, men även ”lots” 
till andra behövande för att de ska nå / öka möjligheterna till sociala och 
fysiska aktiviteter 

• ”Äldrekoordinator” som stöttar och samordnar de behov och insatser 
personen behöver. Även att denne koordinator samordnar SIP samt 
samordnar kontakter mellan kommuner och regionen. Äldrekoordinatorn 
måste veta hur man kallar till en SIP, hur en SIP upprättas och syftet 
med SIP: 

• Upprätta en stödlinje dygnet runt för personen såväl som för anhöriga. 
Lägga ut information om stödlinje på hemsida. Bör kunna finnas 
kontinuitet vid stödsamtal, att man får tala med samma person, 
underlättar speciellt för äldre. (Studera Dalarna, där detta har 
genomförts) 

• Inrätta bättre elevhälsa på Folkhögskolor. Se över vad som erbjuds av 
Folkhögskolor och tillse att även dessa elever får tillgång till stöd. 

• Anpassad sysselsättning för målgrupperna (Aktör: Region Värmland och 
till kommun) 

 

Hur skulle vi kunna erbjuda ett behovsbaserat stöd (inte bara erbjuda den hjälp 
som finns)?  

• Kartläggning av sjukdomshistoria, ekonomi mm samt erbjuda den hjälp 
som personen behöver inte den hjälp som finns. 

• Se över möjligheter att bevilja aktivitetsstöd till individer med dåliga 
ekonomiska förutsättningar 

• Vad behöver patienter för att må bättre? Upprätta ett större 
individanpassat utbud av aktiviteter (Aktör: Region Värmland och till 
kommuner) 

• Inrätta en specialistmottagning i länet för våldsutsatta (för alla typer av 
våld) (Aktör Region Värmland) 

• Mötesplatser för äldre bör utvecklas i alla kommuner som exempelvis 
aktivitetshus/seniorernas hus. Erbjuda friskvård, socialt samspel, kultur 
med mera ”Fritidsgård för äldre”. (Aktörer: Kommun och Region, kanske 
även samverkan med frivilligsektorer som PRO och kyrkan.) 

 

Hur skulle vi kunna stötta personer i behov av att förändra sina levnadsvanor? 

• Levnadsvanor, bättre struktur, behov av att byggas ut inom psykiatrin. 
motivation och stöd under insatsens gång. Utbilda och erbjuda 
hälsocoacher. (Aktör: Region Värmland och till kommuner) 

Information 
Hur skulle verksamheters stöd kunna synliggöras för att underlätta för individer att 
göra val? 
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• Ungdomsmottagning bör finnas i länets samtliga kommuner. UM är en 
viktig part för att nå ungdomar. Viktigt att uppnå kvalitet vid alla UM:s 
verksamheter. (Aktör: Region/kommuner) 

• Ensamhetsproblematik: Upprepad information om sociala aktiviteter till 
äldre kommuninvånare för att öka det sociala sammanhanget bland äldre 

• Utåtriktat arbetet från UM (Aktör: Styrgrupp FC) 
 

Hur skulle verksamheter kunna samarbeta för att synliggöra helhet av insatser eller 
stöd? 

• Information om rätten till en SIP för individen och anhöriga. Höja 
kvaliteten på SIP, möten måste vara väl förberedda och följas upp. 
(Förekommer idag att individer nekas SIP.) (Aktör: Region/kommun) 

• Personligt ombud till personer med funktionsvariationer, men även ”lots” 
till andra behövande för att de ska nå / öka möjligheterna till sociala och 
fysiska aktiviteter 

• Samverkan med ideella organisationer, som stöd till riskgrupper. Bra 
information om vart man vänder sig vid behov av samtal och stöd. 
 

Hur skulle verksamheter kunna dela information för att identifiera tidiga 
signaler/risk för ohälsa?  

• Samverkan mellan huvudmän och aktörer, för att få till tydlig struktur vid 
upptäckt av riskfaktorer. Ta fram information/fakta om vad förebyggande 
och första linjen innebär och på vad sätt man gör samhällsbesparingar. 
(Det finns en utredning som pågår kring samhällskostnader 

4. Samverkan 

Strategisk samverkan 
Hur skulle vi kunna skapa långsiktiga relationer mellan verksamheter som skapar 
förutsättningar för gemensamma processer? 

• Nyttja de resurser vi har i etablerade samverkanforum ex UM FC 

• Stöd bör ges för att etablera BHT-team i kommunerna (Aktör: 
Kommuner) 

• Stärkt samverkan och stöd till ideella föreningar, sociala-och fysiska 
aktiviteter viktigt även i vuxenlivet 

• Etablera samordnad samverkan mellan kommun, region, AF, FK m.fl.  
(Aktör: Alla) 

• Samverkan och informationsutbyte mellan professioner, kännedom om 
varandras arbete. Samverkan tidigt, relationsbyggande. Info om vad som 
är Aktuellt just nu. 

• Samverkan mellan första linjen och skolan (Aktör: Styrgrupp FL) 

• Samverkan mellan UM och skola vilket också bör inrymmas i 
samverkansavtalen för familjecentraler (Aktör: Styrgrupp FL) 

Hur skulle vi kunna tydliggöra och synliggöra processer där flera verksamheter har 
en del i individens helhet? 

• Överlämning mellan BUP och Vuxenpsykiatrin, en mjuk övergång, flera 
överlämningsmöten. 

• Utveckling av vårdens övergångar, exempelvis konstruktiva 
överlämningsmöten från sluten vård till öppen vård. 
(Slutenvårdspsykiatri- Öppenvårdspsykiatri, BUP-Psykiatri) 

• Familjecentraler med insatser till föräldrar i åldrarna 0–18 år, grupper och 
individuellt stöd. Viktigt att FC får ett utökat mandat upp till 18 år för 
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samverkan även med skola, inte enbart förskola. FC ges uppdrag att 
samverka med skolan 

• Samverkan för sömlöshet, tydlighet i samverkansavtal. 

• Samverkan mellan SFI och Asyl- och flyktinghälsan (Aktör: Asyl-och 
flyktinghälsan) 

• SIP och överenskommelser mellan region, kommun, myndigheter 

Hur skulle vi kunna skapa samsyn av ansvar, uppföljning och resurssättning i 
gemensamma processer? 

• Den som uppmärksammar behovet av SIP, kallar även till ett förmöte. 
Önskvärt med bred representation från verksamheterna för att tydliggöra 
vilken funktion/roller som behövs vid SIP, för barnets bästa. Även vid de 
fall där det inte finns ett aktuellt ärende/eller aktuella insatser är det bra 
med bred representation. 

• Öka användning av SIP. (Aktör: Region Värmland och till kommuner) 

Hur skulle vi kunna styra och följa upp samverkan/samverkansprocesser? 

• Klar styrning och ledning av specialistvård. Upprätta en väg in i vården 
för sömlösa strukturer. Kunskapsstyrning (Aktör: Region Värmland och 
till kommuner) 

• Samverkan mellan huvudmän och aktörer, för att få till tydlig struktur vid 
upptäckt av riskfaktorer. Ta fram information/fakta om vad förebyggande 
och första linjen innebär och på vad sätt man gör samhällsbesparingar. 
(Det finns en utredning som pågår kring samhällskostnader) 

Hur skulle vi kunna öka vår förmåga att dela information som flera har nytta och 
behov av?  

• Samverkan kring att fånga upp riskfaktorer. 

• Underlätta samverkan genom en gemensam digital plattform för 
information till aktörer/verksamheter 

 

Samarbeta 
Hur skulle vi kunna skapa systematiskt förberedelse-arbete för att skapa de bästa 
förutsättningarna för gemensam planering med individer?  

• För att spara tid kan de uppmuntras att vara digitala SIP förmöten med 
tydlig agenda. 

• Öka kvalitén på SIP:ar så att alla gör sitt inför, under och efter SIP:en 
samt inför uppföljningen. (Aktör: Region/kommun) 

• Rättspsykiatri och kriminalvård. Inventera, vad behöver du? Planering 
och framförhållning viktigt (Aktör: Region Värmland och till kommun) 

• Nyanlända. Koppling mellan VC och psykiatri måste förbättras. Söker 
ofta för fysisk åkomma, men orsakerna kan vara psykiska. (Aktör: 
Region Värmland) 

Hur skulle vi kunna samarbeta över organisatoriska gränser för att skapa ett brett 
utbud av insatser? 

• Utökat samarbete med friskvård och föreningsliv för fysisk aktivitet. Vi vet 
att fysisk och psykisk hälsa hör ihop, viktigt att vi tillser att barn även 
efter 11 års ålder rör på sig. 

Hur kan vi synliggöra olika organisationers uppdrag och insatser/stöd för att skapa 
realistiska förväntningar både hos individer men även hos personal?  

• För att uppå bättre kvalitet på samverkan och vård anordna ”förmöten 
innan SIP”, ”tjänstemannaSIP, där man får samsyn kring barnet och 
behov. Ger möjlighet att tala konkret, ha en dialog för att uppnå bästa 



BILAGA 1 

 

sid 35 

Plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021–2024 

lösningarna/vården. Samt att utreda vilka olika roller som behövs i 
ärendet, för bästa stöd till barnet och dess föräldrar i ärendet. (Aktörer: 
1.2Hälso-och sjukvården- BVC, rehab, BUP, första linjen, socialtjänst, 
skola mm). 

• SIP viktigt att lägga en tydlig plan med Insatser samtidigt, parallellt. Samt 
viktigt med uppföljning av resultaten av SIP. 

• Fortsatt utveckling av SIP- Tydliggöra att det inte finns en åldersgräns, 
att patienten själv kan initiera SIP samt att fler intressenter kan /bör 
bjudas in såsom socialtjänst AF och FK 

• Förtydliga intresseorganisationernas uppdrag för såväl Hälso-och 
sjukvård som till patienter och anhöriga så att förväntningarna blir rätt 
ställda då de tar kontakt med intresseorganisationer- organisationerna är 
inte en vårdenhet, utan mer av ett psykosocialt stöd. 

Samordna 
Hur skulle verksamheter kunna koordinera insatser så att de tillsammans skapar 
värde för individen? 

• Effektivare och tydligare vårdkedja med färdigt team för fortsatt 
vårdbehov i hemmet.  

Hur skulle verksamheter tillsammans kunna skapa kontinuitet i kontakter med 
individer?  

• E förankrad samverkan mellan verksamheterna för kontinuitet, rätt 
personer ska komma och ha tid att få vara förberedda, samt tid för 
återkoppling. 

• Stärka kompetensen bland sjuksköterskor om roller och ansvar inom för 
att kunna ta ett större koordineringsansvar, som stöd till patienter, agera 
lots 

• Arbeta för bättre kontinuitet vid besök inom öppenvården svårt med 
ordinarie psykiatriker. Kan specialistsjuksköterska ha ett utvecklat 
patientansvar/samordningsansvar/koordinator för patienten? Regionen 
har svårt med hög omsättning på läkare inom psykiatri. (Aktörer: RV 
Verksamhetschefer psykiatri). 

• Samordnande personer inom Region Värmland. Vi har en 
rehabkoordinator, men det behövs koordinatorer inom fler områden, 
personer med bred kunskap om vårdenheter, val av vårdvägar, SIP:ar 
etc. (Aktör: Region Värmland) 

Hur skulle man i varje individkontakt kunna ta ett större ansvar för individens hela 
situation? 

• Levnadsvanor, bättre struktur, behov av att byggas ut inom psykiatrin. 
motivation och stöd under insatsens gång. Utbilda och erbjuda 
hälsocoacher. (Aktör: Region Värmland och till kommuner) 

Hur skulle vi bättre kunna nyttja möjligheten i att olika kompetenser möter 
individer? 

• Ökad samverkan mellan kommun och region. Lokalt / dela information 
om vilka åtgärder som genomförs (Aktör: Region/kommun, styrgrupp 
barn/unga i missbruk, psykisk ohälsa Arvika/Årjäng)) 

5. Ledning och styrning 

Uppföljning av aktiviteter 
Hur skulle vi kunna skapa en systematisk uppföljning med bred data som kan 
analyseras, förstås och användas som beslutsunderlag? 
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• Utreda vem och hur vi följer upp resultat av insatser (Aktör: Region 
Värmland) 

• Följa upp sjukfrånvaro och skolfrånvaro, speciellt följa upp frekventa 
korttidssjukskrivningar (Aktörer: Arbetsgivare, Försäkringskassan, 
Vårdcentral) (Det finns instrument för läkare som kan sätta in åtgärder 
vid frekventa korttidssjukskrivningar, SKR:s riskbedömning) 
 

Hur skulle vi kunna följa upp beslutade insatser på ett bra (rätt?) sätt?  

• Tid. Ledning och styrning. Hur mäter vi vad vi gör, vad som ger resultat, 
vilka åtgärder är relevanta. En bra struktur skulle minska stressen bland 
personal. (Arbetskulturen på tex socialtjänsten, behöver 
avlastning/förenklade rutiner för personal). 

• Utreda vem och hur vi följer upp resultat av insatser (Aktör: Region 
Värmland) 
 

Hur skulle vi kunna öka fokus/prioritering på moment som planering och 
uppföljning 

• Avsätta tid för planering och uppföljning av resultat, bland annat 
resultatuppföljning av handlingsplaner 
 

Hur skulle vi kunna bidra till systematisk brukarmedverkan i planering, 
genomförande och uppföljning? 

• Använda befintlig statistik, omvandla i aktiviteter. Analys av data är viktigt 
för att kunna avgöra vilka åtgärder som är relevanta samt för att kunna 
anpassa verksamheten. Skolsköterskor / Elevhälsan ska även de har 
tillgång till statistik om till exempel skolfrånvaro. 

 

Lärande 
Hur skulle vi kunna skapa ett systematiskt lärande av genomförda insatser/ 
processer? 

• SIP: Lära sig av tidigare avvikelser, göra analys av erfarenheter av SIP 
och tillse jämlik vård. 

 



Beslut av reviderad Plan för god psykisk hälsa i Värmland. 
   
På uppdrag av beredningsgruppen tillika styrgrupp för utvecklingsarbete kopplat till 

samordningsgruppen regional koordinering psykisk hälsa inom Nya perspektiv, har den 

länsgemensamma analys och handlingsplanen för Värmland 2016–2020 reviderats. Den har 

ett användar- och brukarfokus där vikten av koppling till arbete med nära vård och 

kunskapsstyrning behöver vara tydlig. Invånare i Värmland ska få bästa möjliga vård och 

omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap.  

Det övergripande målet är god psykisk hälsa i Värmland för alla. Målbilder som tagits fram av 

brukare, anhöriga och egenerfarna inom ramen för Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08) 

används som ett riktvärde i fortsatt arbete. 

Psykisk hälsa är ett komplext område där vi alla behöver hjälpas åt för att skapa 

förutsättningar för ett mer hälsofrämjande samhälle och att individer ges förutsättningar att 

uppnå bästa möjliga hälsa och är rustade att nå sin fulla potential samt att vi har 

välfungerande och kunskaps och behovsanpassade välfärdstjänster där de behövs. 

Genom att arbeta med att implementera nationella kunskapsstöd och att tillhandahålla 

insatser på ett kunskaps och behovsbaserat sätt samt genom regional koordinering av 

stimulansmedel inom överenskommelsen för psykisk hälsa, utveckling av nycklar och 

uppföljning, bidrar vi till att närma oss målbilderna. 

Uppföljning av planen sker årligen.    

Giltighet: Från beslut i respektive kommun och Region till och med 2024-12-31. 

Fortsatt hantering i länets kommuner och Region. 
 

Plan för god psykisk hälsa i Värmland behöver spridas för kännedom och för fortsatt 
utvecklingsarbete, till berörda verksamheter i kommunerna och inom Regionen samt till 
integrerade verksamheter.  
För kommun; Beslut/godkännande av plan för god psykisk hälsa i Värmland föreslås tas inom 
de beslutandeorgan för verksamheter som berörs av planen. Det kan vara övergripande via 
kommunstyrelse eller via socialnämnd, utbildningsnämnd eller liknande. 
För Regionen; Beslut/godkännande av plan för god psykisk hälsa i Värmland tas av hälso- och 

sjukvårdsledningen. Planen tas upp för kännedom till politiken.  
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Socialförvaltningen 
Lise-Lotte Andersson 
lise-lotte.andersson@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

Socialnämnden 

 

Plan för införande av heltid 2022-2024 och 
uppföljning 2018-2021 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen startade 2018 projektet Heltid som norm utifrån den 
överenskommelse som Kommunal och Sveriges Kommuner och regioner 
beslutade om 2016. Under projektets gång har olika arbetssätt prövats där 
medarbetarna varit delaktiga i utformandet. Under våren 2021 prövades en 
ny modell utifrån synpunkter som inkommit från medarbetarna. Heltid som 
norm förlängdes av de centrala parterna till 31 december 2024 enligt HÖK 
21. Förvaltningen avser därför att förlänga projekttiden till och med 31 
december 2024 utifrån de centrala besluten för att under längre tid kunna 
följa hur de regler som nu prövas faller ut. Fortsatt arbete kommer också att 
ägnas åt lösningar för återstående grupper och att implementera modellen så 
att projektet kan permanentas och avslutas 31 december 2024. Förvaltningen 
redovisar en plan där uppföljning gjorts av de senaste åren samt en plan för 
fortsatt införande åren 2022-2024. 

Bakgrund 
Kommunal och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) har kommit 
överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Enligt det 
centrala kollektivavtalet HÖK 16 är man överens om tre mål: 

1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid. 
2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. 
3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika 

anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete. 
Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver 
välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i 
förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till 
ökad jämställdhet.  

Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning 
och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i 
dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin 
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egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter 
för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.  

I HÖK 16 kom man även överens om att alla arbetsgivare ska planera för hur 
andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. När heltid införs bör 
dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas. Utifrån 
dessa mål har Säffle och alla andra kommuner strävat framåt. Men det har 
sedan 2017 varit ett omfattande arbete där erbjudandet om heltidsarbete 
upplevts som både en möjlighet och ett hot i de olika personalgrupperna. 
Nya modeller och inriktningar har prövats efter olika erfarenheter och 
uppföljningar genom olika enkäter, arbetsplatsbesök och samtal. Det senaste 
förslaget till nya modell kring heltidsarbetet togs fram och startade i juni 
2021, vilket fått ett gott mottagande och föreslås fortsätta under en tid. Det 
partsgemensamma arbetet ”Heltidsresan” förlängdes av de centrala parterna 
till 2024-12-31 enligt HÖK 21. 

Ärendets beredning 
Arbetet med Heltid som norm, förslagen, uppföljningen och plan 2022-2024 
har beretts i den partsgemensamma styrgruppen. Uppföljningar har 
genomförts av projektledaren och HR genom enkäter, arbetsplatsbesök och 
samtal samt med enhetschefer i äldre-och funktionshinderomsorgen. 

MBL-förhandling har hållits 2021-11-15. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Under projektet har många förslag diskuterats, prövats och gjorts om. Under 
hösten 2020 genomfördes en enkätundersökning, med hög svarsfrekvens där 
många svar, tankar och idéer kom in från medarbetare om hur vi skulle 
kunna möta önskemålen. Men enkäten gav även svar på att majoriteten av 
medarbetarna var positiva till heltidsinförandet. Utifrån ovanstående 
erfarenheter tillsatte styrgruppen en arbetsgrupp bestående av representanter 
från Kommunal, avdelningschefer och HR som under den kvarvarande 
projekttiden skulle ta fram permanenta arbetsformer och regler. 

En ny modell provades från 1 juni 2021 där hänsyn var tagen till personalens 
önskemål om att få välja om man vill ha årsarbetstid eller ej samt vilken 
sysselsättningsgrad man vill ha. Många var också oroade över att inte få 
behålla heltid som norm. 
 
En ny undersökning gjordes under hösten 2021 av projektledaren för Heltid 
som norm i form av arbetsplatsbesök för att stämma av hur medarbetarna 
upplevde den nya modellen, hur man tänkte kring förändringen och hur den 
påverkat grupper och enskilda. Kommunal har också sagt att deras 
erfarenheter är att de flesta i personalgrupperna är nöjda med den nya 
modellen. 
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När  projektet startade i Säffle 2018 var det tvingande för vissa enheter att 
vara med i heltidsprojektet. Sedan juni 2021 förändrades det och istället 
infördes en valfrihet och möjlighet att gå med i heltid som norm. I samband 
med att personalen fick en valfrihet, så har ett antal personal valt att gå ur 
heltiden alternativt minskat sin tjänstgöringsgrad. Trots detta tror 
förvaltningen fortsatt på att det ska finnas en valfrihet för våra medarbetare 
att välja sin sysselsättningsgrad, delta i heltidsinförandet och/eller välja att 
vara med i årsarbetstid. På så sätt blir vi en attraktivare arbetsgivare. 
Personalen kan välja tjänstgöringsgrad utifrån vilket skede de är i livet vilket 
bidrar till delaktighet och på sikt en större jämställdhet. 
 
I dagsläget har inte personal som arbetar natt, på daglig verksamhet, i 
larmteamet eller de som blir konverterade möjlighet att vara med i 
heltidsinförandet och välja sin tjänstgöringsgrad. De kan dock välja 
sysselsättningsgrad utifrån årsarbetstidsavtalet. Personal som arbetar natt 
kommer enligt det centrala avtalet att få ett annat heltidsmått i april 2022, 
vilket gör att en översyn därför ska göras utifrån schemaläggning och 
verksamhetens behov. För personal inom daglig verksamhet fortsätter arbetet 
med att anpassa eller kombinera arbeten/arbetsplatser för att kunna erbjuda 
heltid. Förvaltningen avser därför att förlänga projekttiden till och med 31 
december 2024 utifrån de centrala besluten för att under längre tid kunna 
följa hur den modell som nu prövas faller ut. Fortsatt arbete kommer att 
ägnas åt lösningar för återstående grupper för att implementera modellen så 
att projektet kan permanentas och avslutas 31 december 2024. 
Förvaltningen har även tagit fram en plan där uppföljning gjorts av de 
senaste åren samt en plan för fortsatt införande åren 2022-2024. 

Konsekvenser 
Medarbetare har varit delaktiga i utformningen av det nuvarande upplägget 
av heltid som norm och efter de senaste förändringarna upplevs en ökad 
nöjdhet.  

Ekonomiska konsekvenser 
Att möjliggöra heltid som norm innebär det en ökad lönekostnad för 
arbetsgivaren. Den kostnadsökning som blir när deltider görs om till heltider, 
ger en övertalighet vissa tider under dygnet. Övertaligheten ska så långt det 
är möjligt användas för att täcka vid frånvaro, vilket gör att kostnader för 
vikarier inklusive bredvidgång kan komma att minska till viss del. Dock 
kräver det en rörlighet hos personalen då det innebär att arbete kan komma 
att utföras på andra enheter genom så kallade poolturer där vissa på förhand 
valda arbetspass används för att täcka upp frånvaro. Målet med 
heltidsanställning skall dock innebära att medarbetarens hela arbetstid är 
inplanerad och schemalagd i förväg och att de inte behöver vara nåbara för 
att behöva rycka in för att fullfölja sin arbetstid vid andra tider. För att 
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hantera den tillkommande arbetstid som heltid innebär, behöver 
organisationen sköta behov och planering på ett effektivt och kvalitativt sätt. 
 

Måluppfyllelse 
I Säffle kommun kan alla försörja sig. 

Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 

Andelen heltidsarbetande ska öka inom äldre- och funktionshinderomsorgen. 

Barnkonventionen 
I barnkonventionen  punkt 27 framkommer att barn har rätt till skälig 
levnadsstandard till exempel bostad, kläder och mat. Jobbar en person heltid  
ges större möjlighet till självförsörjning och högre levnadsstandard. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta plan för införande av heltid 2022-2024 och 
uppföljning 2018-2021. 

 

 

Marie Edling 
Avdelningschef 
Funktionshinderomsorgen 

Agneta A Pettersson 
Avdelningschef Äldreomsorgen 

Ivan Stipic 
Förvaltningschef 

Lise-Lotte Andersson 
Bitr socialchef 

Beslutet ska skickas till 
"[Skriv text här]"
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Plan för införande av heltid 2022-2024 och uppföljning 2018-2021. 
 

År  Tidsplan Ansvarig Klart 

2018 Utse två pilotprojekt, ett i 
ÄO, ett i FO 

Klart januari 
2018 

Arbetsgrupp/projektledare 2018 

 Information till personal 
och chefer i pilotprojekt 
och start 

Februari-april 
2018 

Arbetsgrupp/projektledare 
 
 

2018 

 Ta fram förutsättningar för 
pilotprojekten 

Sysselsättningsgrader 

Årsarbetstidsavtal under 
projektets gång 

Vikarieområde 

Våren 2018 Arbetsgrupp/projektledare 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2018 
 
2018 
 
2018 
 

 Information till 
personalgrupper och chefer 

Vår och höst 
2018 sedan 
återkommande 
information till 
alla grupper 

Arbetsgrupp/projektledare 
 
 
 
 

2018 

 Översyn schema och 
bemanning 

Återkommande 
under 
projektets gång 

Enhetschefer ÄO/FO 
 
 

Ständigt 
pågående 
arbete 

 Inventering vilka som vill ha 
heltid 

Hösten 2018 Arbetsgrupp/projektledare 
 
 

Ständigt 
pågående 
arbete 

 Alla nyrekryteringar 
annonseras 100 % 

Gäller fr o m 
januari 2018 

Enhetschefer ÄO/FO 
 
 

2018 

 Vikarier i pilotprojekten 100 
% > 3 mån. 

Vikarier kan välja 
årsarbetstid och kan då 
välja att arbeta heltid. 

Februari-april 
2018 

Enhetschefer ÄO/FO 
 
 
 
 

2020 

 Årlig utvärdering av 
projekten och hur arbetet 
med införande av heltid går 
vidare 

November – 
december 2018 

Arbetsgrupp/projektledare 
 
 
 

2018 

     

2019 Fortsatt information till 
personalgrupper och chefer 

Vår och höst 
2019 sedan 
återkommande 
information till 
alla grupper 

Arbetsgrupp/projektledare 
 
 
 
 

2019 
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 Översyn av partiella 
ledigheter (ej 
lag/avtalsstöd) 

Ej aktuellt då möjlighet till 
val av sysselsättningsgrad 
finns om man deltar i heltid 
som norm 

 
Enhetschefer ÄO/FO och HR 
 
 
 
 
 
 

2019 

 Fortsatta erfarenheter från 
pilotprojekten 

 Arbetsgrupp/projektledare, 
enhetschefer ÄO/FO 
 

2019 

 Årlig utvärdering av 
projekten och hur arbetet 
med införande av heltid går 
vidare 

November – 
december 2019 

Arbetsgrupp/projektledare 
 
 
 

2019 

     

2020 Successiv start på 
återstående enheter under 
året 

December 2020 

 

Arbetsgrupp/projektledare, 
enhetschefer ÄO/FO 
 
 

Pågår 

 Hitta lösningar för natten, 
daglig verksamhet och 
andra enheter som arbetar 
mån-fred 

Nya heltidmått för 
nattjänstgöring från 220401 

December 
2020 

Styrgrupp/arbetsgrupp/ 
Projektledare 
 
 
 
 
 

Pågår 

 Se över sysselsättnings-
grader permanent eller 
årliga val.  

Pågår i projektform från 
2021 

Dec 2020 Styrgrupp/arbetsgrupp/ 
projektledare/enhetschefer 
ÄO/FO 
 

2021 

 Se över årsarbetstidsavtal  

Anpassat efter nuvarande 
lokalt avtal. Bygger på 
frivillighet. 

Dec 2020 Styrgrupp/arbetsgrupp/ 
projektledare/enhetschefer 
ÄO/FO 
 

2021 

 Se över vikariat på heltid 

Vikariat innehåller inte 
resursturer. Vikarier kan 
välja årsarbetstid och kan 
då välja att arbeta heltid. 

Dec 2020 Styrgrupp/arbetsgrupp/ 
projektledare/enhetschefer 
ÄO/FO 
 

2021 

 Se över hållbara schema 

Återhämtning, antal turer, 
delade turer. 

Dec 2020 Styrgrupp/arbetsgrupp/ 
projektledare/enhetschefer 
ÄO/FO 
 

2021 

 Alla jobbar aktivt för att 
minimera antalet delade 
turer. Kan inte tas bort 

Dec 2020 Styrgrupp/arbetsgrupp/ 
projektledare/enhetschefer 
ÄO/FO 

2021 
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utifrån verksamhetens 
behov, men personal kan 
välja antal turer contra 
antal arbetstillfällen i 
schemat 

 

 Se över behov av handbok 

 

Dec 2020 Styrgrupp/arbetsgrupp/ 
projektledare/enhetschefer 
ÄO/FO 

Pågår  

 Se över vakanta tjänster för 
att minska resursturer 

Dec 2020 
 

Styrgrupp/arbetsgrupp/ 
projektledare/enhetschefer 
ÄO/FO 

Pågår 
ständigt 

 Årlig utvärdering av 
startade enheter och hur 
arbetet med införande av 
heltid går vidare 

Dec 2020 Projektledare 
Enkät, arbetsplatsbesök och 
samtal 
 

2020 
 

     

2021 Successiv start av 
återstående enheter under 
året. 

Maj 2021 Arbetsgrupp/projektledare, 
enhetschefer ÄO/FO 
 
 

Pågår  
 

 Skriva om alla anställnings-
avtal 

Klart med ÖK tom 211231 

Maj 2021 

 

Enhetschefer ÄO/FO/HR 
 
 
 

2021 

 Utvärdering och avslut 

Heltid som norm förlängt 
tom 241231 

Maj 2021 Projektledare 
arbetsplatsbesök och samtal 
 
 

2021 
 

   
 

 

2022 Successiv start på 
återstående enheter under 
året.  
Jmf nytt heltidsmått natt 
från 220401 enligt avtal 

Jan 2022- Arbetsgrupp/projektledare, 
enhetschefer ÄO/FO 
 
 
 
 

 

 Medarbetare kan välja att 
ingå i Heltid som norm och 
få en grundanställning på 
100 % och har möjlighet att 
två gånger om året (jmf 
årsarbetstidsavtalet) välja 
sysselsättningsgrad 75%, 
85%, 90% eller 100%. 
Ökningen blir schemalagd i 
form av poolpass.  

Medarbetare ska en gång 
om året aktivt välja om 
man ska vara kvar i Heltid 
som norm 

Jan 2022 Arbetsgrupp/projektledare, 
enhetschefer ÄO/FO 
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 Medarbetare kan önska att 
få byta mellan enheter 
avdelningar, dag och natt 
oavsett om enheten är med 
i heltidsinförandet eller ej. 
Enhetscheferna leder och 
fördelar arbetet. 

Jan 2022 Arbetsgrupp/projektledare, 
enhetschefer ÄO/FO 
 
 
 
 
 
 

 

 Medarbetare kan välja att 
inte delta i heltids-
införandet men behåller då 
den sysselsättnings-grad 
man har i grundanställ-
ningen, men möjlighet finns 
att ansluta sig till årsarbets-
tidsavtalet. 

Jan 2022 Arbetsgrupp/projektledare, 
enhetschefer ÄO/FO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Även konverterad personal 
ska ha möjlighet att delta i 
Heltid som norm, välja 
sysselsättningsgrad, 75, 85, 
90, 100 %, två gånger per 
år. De som inte vill delta i 
heltid som norm behåller 
sin sysselsättningsgrad, 
men har möjlighet att  
ansluta sig till 
årsarbetstiden. 

 Arbetsgrupp/projektledare, 
enhetschefer ÄO/FO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Skriva om alla anställnings-
avtal tom 221231 

Dec 2021 

 

Enhetschefer ÄO/FO/HR 
 
 

 

 Utvärdering  och 
framtagande av ny plan 
inför 2023 

Okt 2022 Projektledare 
 
 

 

   
 

 

2023 Uppföljning och 
utvärdering Framtagande 
av ny plan inför 2024 

Okt 2023 Projektledare 
 
 
 

 

   
 

 

2024 Uppföljning och 
utvärdering 

Avslut av projektform 

Nov 2024 Projektledare 
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SÄFFLE KOMMUN  

Postadress 
Socialförvaltningen 
Socialkontoret 
SE-661 80 Säffle 

Besöksadress 
Järnvägsgatan 13 

E-post social@saffle.se 
Telefon 0533-68 10 00 vx 
Fax 0533-68 30 06 

Organisationsnr 212000-1900 
Bankgiro 294-7935 
 

PROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-11-15 

  
  

Kommunal  

Socialförvaltningen 
Lise-Lotte Andersson, 0533-68 16 86 
lise-lotte.andersson@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

MBL § 11 
Datum Måndagen den 15 november 2021 
Tid Kl 14.45 
Plats Per telefon 
Parter Säffle kommun 

Kommunal 
Närvarande För arbetsgivaren: 

Lise-Lotte Andersson 
 

 För arbetstagarorganisationerna: 
Åsa Schützer Kommunal 

Protokoll- 
förare 

Lise-Lotte Andersson 
 

Justerare Åsa Schützer Kommunal  
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1. Ärende 
Arbetsgivaren har kallat till förhandling beträffande ny Plan för införande av 
heltid 2022-2024 och uppföljning av åren 2018-2021. 

2. Arbetsgivarens förslag 
Arbetsgivarens har tagit fram förslag till en ny plan för Heltid som norm ska 
gälla för tiden 220101 – 241231. och de regler som infördes 1 juni 2021 ska 
fortsätta gälla under motsvarande tid. Samtidigt har en årlig uppföljning 
gjorts som sträcker sig mellan 2018-2021. 

3. Arbetstagarparten yrkande 
Arbetstagarparten biträder arbetsgivarens förslag, men vill att man 
kompletterar planen med de regler som arbetsgivaren föreslagit ska gälla för 
konverterade det vill säga; möjlighet att delta i Heltid som norm, välja 
sysselsättningsgrad, 75, 85, 90, 100 %, två gånger per år. De som inte vill 
delta i Heltid som norm behåller sin sysselsättningsgrad, men har möjlighet 
att  ansluta sig till årsarbetstiden. 

4. Arbetsgivarens avsikt 
Arbetsgivaren meddelade att den hade för avsikt att komplettera planen så att 
de regler som föreslagits ska gälla för konverterad personal även finns med. 
 

Vid anteckningarna 

 

Lise-Lotte Andersson 

5. Justeras 
För arbetsgivaren För arbetstagarparterna 
Underskrift Underskrift 

  
Namnförtydligande Namnförtydligande 

Lise-Lotte Andersson Åsa Schützer Kommunal 
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Ekonomisk rapport för Socialnämnd
efter oktober år 2021

Driftredovisning med prognos (tkr)

Utfall Jan -

Okt 2021

Budget

Jan - Okt

2021

Avvikelse

ack

Budget

helår 2021

Avvikelse

prognos

Prognos-

indikator

Övriga Intäkter 43 294 34 033 9 260 40 840 13 235

Kommunbidrag 319 494 319 494 -0 383 393 0

Kostnader -381 841 -353 159 -28 682 -424 182 -49 818

Räntekostnader -27 -42 15 -51 1

Resultat -19 080 326 -19 406 0 -36 582

UTFALL

Efter oktober redovisas totalt ett negativt utfall för förvaltningen i huvudsak orsakade av volymökningar, Covid19-relaterade
kostnader som förvaltningen ej får ersättning för samt för ett ökande antal placeringar. Allt i relation till en underfinansierad budget,
som inte klarar av att balansera mot kostnadsbilden. Samtidigt syns att effektiviseringarna ger effekt och man har under hösten
börjat reduceringen på Korttiden och fått lediga platser på Kaptensgården som kunnat omvandlas till biståndsbedömda
trygghetsplatser. De effektiviseringar som genomförs är beräknade att pågå under två till tre år och väntas nästa år ge ytterligare
ekonomisk effekt. Detta är dock inte tillräckligt för att balansera underfinansieringen och förvaltningen ser med stor oro på det då det
inte finns några större effektiviseringar som är möjliga att genomföra än de som redan görs. Inom ÄO beror det negativa utfallet till
stor del på att vårdbehovet ökar i hemtjänsten och hemsjukvården, både i egen regi och av annan utförare. Hittills i år har
hemtjänsttimmarna ökat med totalt 15 % jämfört med föregående år. Utifrån att behovet ökar är en extra nattpatrull insatt i Säffle
tätort. Processen med Korttidens reducering har försenats på grund av Covid19 och ger ett underskott, men har börjat komma
igång. Från oktober är avdelningen Ljungen flyttad till plan 1 på före detta korttiden, där åtta platser reducerats. Svårigheter att finna
lämpliga ersättningslokaler för hemsjukvården påverkar möjligheten att kunna få tillgång till de lägenheter som idag används som
kontor på Björkbacken. Omfattande kostnader för personal och skyddsmaterial till följd av Covid19 redovisas likaså, där inga beslut
om statsbidrag för 2021 finns. Samma gäller kostnaderna för städ och tvätt i och med ökade krav gällande de basala
hygienrutinerna. Fakturering av avgifter till brukare sker månaden efter, vilket förklarar att intäkterna är lägre än budget för perioden.
Funktionshinderomsorgens, FO, utfall efter oktober visar på ett överskott som till största delen beror på att fakturor gällande
personlig assistans samt köp av externa platser inom både LSS och socialpsykiatrin släpar efter. Statsbidrag från Socialstyrelsen för
merkostnader till följd av Covid19 avseende 2020 har kommit och påverkar utfallet positivt. Verksamheten har även sökt och erhållit
bidrag på 549 tkr från Socialstyrelsen för att kunna höja habiliteringsersättningen för att stimulera brukare att komma till daglig
verksamhet i högre utsträckning. Dessa pengar har inte betalats ut fullt ut ännu. Vidare beror överskottet på minskade
personalkostnader på grund av vakanser och föräldraledigheter. Ökade kostnader redovisas i samband med att brukare vistats på
sjukhus och behövt personal med sig. Dock har ersättning inkommit från regionen för delar av kostnaden. Vaken natt har införts på
ett boende där två brukare haft det behovet. Det kommer dock avslutas i november och återgå till natt enligt Bilaga J. På en av de
dagliga verksamheterna redovisas ökade kostnader eftersom flera brukare har stora behov av hjälp och omvårdnad. Verksamheten
i övrigt påverkas negativt då vissa verksamheter inte kunnat bedrivas normalt på grund av Covid19. Individ- och familjeomsorgens,
IFO, utfall totalt visar fortsatt ett underskott jämfört med budget beroende på högre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd
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samt flera nya placeringar av barn/unga med anledning av missbruk/kriminalitet. Flera nya placeringar av ungdomar har behövt
göras då resurser i öppenvård inte kunnat möta behovet fullt ut, detta samtidigt som pågående placeringar inte kunnat avslutas
ännu. För försörjningsstöd är tendensen att kostnaderna inte ökar jämfört med föregående månad utan eventuellt planar ut något.
Då tidsramen är ganska kort är det svårt att dra långtgående slutsatser, men en av faktorerna bakom att kostnaderna minskar för
första gången på länge bedöms vara den nya samarbetsmodellen mellan försörjningsstöd och AME. Höga kostnader för ekonomiskt
bistånd beror liksom tidigare i huvudsak på att nyanlända, ungdomar och personer med psykisk ohälsa har svårigheter att långsiktigt
finna försörjning. Vi har även inflyttning av personer från andra kommuner utan egen försörjning. Dock ser man att några fler
personer kommit ut i arbete och studier sedan föregående månad. Hemsjukvården visar underskott till följd av Covid19 och
omfattande inköp av skyddsmaterial. Utfallet påverkas också av ökade personalkostnader för sjuksköterskor där vakanser har fått
lösas med personal från bemanningsföretag. Inom kommunrehab visas överskott på grund av vakanser och partiella tjänstledigheter
men underskott för inköp av avancerade hjälpmedel till svårt sjuka brukare/patienter. Utfallet påverkas även negativt till följd av
konsultkostnader, men omorganisationen i hemsjukvården som genomfördes i juli, förväntas ge effekt avseende detta. De
förvaltningsgemensamma kostnaderna redovisar överskott som bland annat beror på att medarbetardagar och annan fortbildning
inte har kunnat genomföras som planerat med tanke på Covid19 samt på grund av partiella ledigheter och andra ledigheter. Budget
för semesterlöneskulden för hela förvaltningen, vilken inte har fördelats ut, bidrar till överskott. Vissa fakturor kommer inte
regelbundet och påverkar utfallet.

PROGNOS

Vid årets slut prognostiseras underskott på dryga 36 500 tkr som precis som i utfallet beskrivs bero på ökade behov. Likaså är det
fortsatt höga kostnader för personal och skyddsutrustning relaterat till Covid19. Covid19 har påverkat alla verksamheter sedan mars
2020. För ÄO prognostiseras ett underskott på cirka 19 500 tkr vid årets slut, en försämring sedan september, som kan hänföras till
ökade kostnader för tvätt och desinficering på grund av Covid19. Covid19-utbrotten på Lindbackens äldreboende har påverkat
möjligheten till renovering och inflyttning, vilket gjort att ett antal platser på Korttiden uppehållits i omgångar av brukare som väntat
på särskild boendeplats. Det har medfört att processen med Korttidens reducering från 20 till 12 platser har försenats med cirka nio
månader, vilket påverkar det ekonomiska utfallet för 2021 med ett underskott på cirka 4 700 tkr. Covid19 tillsammans med vakanta
tjänster har också påverkat att arbetsmetoden trygg hemgång inte har kunnat införas fullt ut. I äldreomsorgen ser man en
volymökning på 15 % i hemtjänsten, motsvarande cirka 8 600 tkr utöver budget, som följer den demografiska utvecklingen.
Volymökningen beror även på att brukare som tidigare stannade längre på sjukhus skrivs ut och vårdas i sina hem i allt större
utsträckning samt att allt fler vill bo kvar i ordinärt boende, trots ökade vårdbehov. Därtill kommer nya kostnader för bilar, datorer,
telefoner och hjälpmedel. Hemsjukvården prognostiserar underskott till följd av vakanser för sjuksköterskorna då omsättningen på
tillsvidareanställd personal varit hög under året. Under sommaren och hösten har kostnaderna ytterligare ökat då sjuksköterskor fått
köpas in från bemanningsföretag, 1700 tkr. Kostnaderna för sjukersättningar, inköp av skyddsutrustning och tvätt relaterat till
Covid19 kommer att vara fortsatt höga då kraven på basal hygien är höga, 3 800 tkr. Inom kommunrehabiliteringen kommer ett ökat
behov av hjälpmedelsinköp i och med kortare vårdtider och mer sjuka patienter att påverka prognosen. Där påverkar även behovet
av att byta ut flertalet lyftsystem, då de nuvarande inte uppfyller kraven. Prognosen inom FO visar ett underskott på helår på 972 tkr
vilket är en försämring sedan föregående prognos. Underskottet beror på högre kostnader än budgeterat för externa placeringar
inom socialpsykiatrin på cirka 750 tkr. Inom daglig verksamhet prognostiseras ett underskott på cirka 385 tkr vilket beror på ökade
personalkostnader för brukare med stora omvårdnadsbehov och behov av språkstöd som kräver ökad bemanning. Ytterligare
placering på elevhem är aktuell från hösten 2021, 288 tkr. Underskotten påverkas dock positivt av olika vakanser och
föräldraledigheter. Ökade sjuklönekostnader inom personlig assistans, 275 tkr, för både 2020 och 2021 samt nya assistansärenden,
805 tkr, påverkar prognosen negativt men även ökade kostnader för köp av korttidsplats på grund av Covid19, 92, tkr, och behov av
vaken natt, 180 tkr, i samband med det. Prognosen påverkas positivt av priopengar från staten som på helår uppgår till 572 tkr samt
för bidrag för habiliteringsersättningen på 549 tkr. Prognosen kan behöva justeras ytterligare på grund av eventuella viten för icke
verkställda beslut och på grund av pandemin. IFO totalt prognostiserar ett underskott på cirka 17 300 tkr vid årets slut, framförallt
med anledning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd, cirka 8 500 tkr, och för ungdomar i behov av placering, cirka 8 000 tkr.
Kostnader för ekonomiskt bistånd kommer endast att kunna minskas om personer kommer ut i egen försörjning via AME eller AF.
En oro finns även för kraftigt högre kostnader än budgeterat för placeringar av barn/unga med anledning av missbruk/ kriminalitet.
För de gemensamma kostnaderna prognostiseras överskott. Partiella ledigheter påverkar prognosen positivt och kommer täcka
kostnader för semestervikarier och bredvidgång. Budgeterade medel för semesterlöneskuld kommer att påverka både utfall och
prognos. Kostnader för införandet av LifeCare kommer successivt att tillkomma under året. Covid19 kommer fortsatt att påverka
förvaltningen under året och medarbetardagar och annan fortbildning kommer inte att kunna genomföras som tidigare planerat.

ÅTGÄRDER

Arbetet med reducering och konvertering på Korttiden och Kaptensgården kommer att intensifieras de kommande månaderna.
Platser för biståndsbedömt trygghetsboende på Kaptensgården har blivit tillgängliga. Att försöka möta volymökningen i hemtjänsten
med nuvarande finansiering ställer höga krav på både personal och verksamhet. Återkommande går man igenom
brukare/besök/insatser/tid inklusive HSL för att kunna ställa om snabbt när behoven ändras. Samarbete om rekrytering av vikarier
och planering inom samtliga områden. Både Björkbacken, Korttiden, Kaptensgården och Västra är nu med i Schemabanken för att
på ett mer strukturerat sätt följa behov och bemanning. Inom hemsjukvården fortgår rekryteringsarbetet, men även arbetet för att
behålla tillsvidareanställd personal och minska behovet av bemanningsföretag. Förvaltningen letar aktivt nya gemensamma lokaler
för sjuksköterskorna för att gynna samordning, samarbete och att bättre kunna nyttja gemensamma resurser. FO fortsätter se över
scheman och följa upp verksamhetens behov samt noga följa kostnader inom personlig assistans och kräva att privata utförare
skickar in fakturor regelbundet. Delar av en tjänst på LSS-enheten har tillfälligt frigjorts för att verkställa beslut om kontaktpersoner
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och ledsagare skyndsamt, vilket kommer påverka utfallet negativt men minska risken för viten. För IFO pågår olika former av
utvecklingsarbete. Behandlingsgruppen förväntas fortsatt göra att behovet av att placera barn minskar eller befinner sig på
nuvarande nivå. Antalet personer som får hjälp vid behandlingsgrupp utan föregående biståndsbedömning förväntas öka.
Förebyggarteam och barnhälsoteam är viktig samverkan för att kunna möta familjers behov så tidigt som möjligt och därmed större
möjligheter till förändring och lägre kostnader. Samverkan med polisen kring unga med missbruk/kriminalitet har återupptagits och
ska under hösten vara i regelbunden form. Förebyggande arbete fortsätter för familjevåldsärenden och personer i behov av skydd
och/eller placering, genom behandlingsgruppens och Hörnans arbete. Samverkan pågår med regionen i syfte att kunna ha en lokal
beroendemottagning där Livsstilsmottagningen, öppenpsykiatri samt vårdcentralerna ingår med regelbundna möten varje vecka
kring patienter/klienter.
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Driftsredovisning på underordnade ansvar

Socialförvaltning gem

Driftredovisning med prognos (tkr)

Utfall Jan -

Okt 2021

Budget

Jan - Okt

2021

Avvikelse

ack

Budget

helår 2021

Avvikelse

prognos

Prognos-

indikator

Övriga Intäkter -42 0 -42 0 -44

Kommunbidrag 16 418 16 418 -0 19 701 0

Kostnader -12 720 -16 402 3 682 -19 694 3 609

Räntekostnader -5 -6 1 -7 0

Resultat 3 651 10 3 641 -0 3 566

UTFALL

Ett positivt utfall redovisas efter oktober. På slag 5 ligger budget för semesterlöneskulden för hela förvaltningen som inte fördelats
ut, vilket bidrar till överskott. Partiella ledigheter påverkar lönekostnaderna positivt. Vissa fakturor kommer inte regelbundet och
påverkar utfallet. Fakturor från Tieto beräknas komma kvartalsvis i efterskott samt efter införande. Lägre kostnader för resor och
fortbildning.

PROGNOS

Vid årets slut prognostiseras ett överskott. Partiella ledigheter påverkar prognosen och kommer även att kunna täcka kostnader för
semestervikarier och bredvidgång. De budgeterade medlen för semesterlöneskulden kommer också att påverka både utfall och
prognos. Kostnader för införandet av LifeCare kommer successivt att tillkomma under året. Covid19 kommer fortsatt att påverka
förvaltningen under året och medarbetardagar och annan fortbildning kommer inte att kunna genomföras som tidigare planerat. Av
samma anledning beräknas även lägre kostnader för resor.

ÅTGÄRDER

Följa utvecklingen

Äldreomsorg

Driftredovisning med prognos (tkr)

Utfall Jan -

Okt 2021

Budget

Jan - Okt

2021

Avvikelse

ack

Budget

helår 2021

Avvikelse

prognos

Prognos-

indikator

Övriga Intäkter 26 951 24 826 2 125 29 791 6 196

Kommunbidrag 147 438 147 438 -0 176 926 0

Kostnader -190 856 -172 030 -18 826 -206 707 -25 771

Räntekostnader -11 -8 -3 -10 -1

Resultat -16 477 226 -16 703 0 -19 575

UTFALL*

Utfallet efter oktober månad visar fortsatt ett underskott på personalkostnader vilket främst beror på att vårdbehovet ökar i
hemtjänsten. Till och med oktober månad i år har hemtjänsttimmarna ökat med totalt 15 % i jämförelse med föregående år. 211001
hade totalt 558 stycken personer beviljad hemtjänst i egen regi och 66 stycken Attendo, vilket motsvarar 11 664 timmar respektive
3503 timmar i månaden. Vår personalkostnad uppgår till i snitt 436 kronor per hemtjänsttimme. Personalkostnaden för hemtjänsten
drar över med cirka 437 tkr per månad, detta motsvarar -5 244 tkr på helåret. Utan sparkravet hade avvikelsen istället hamnat på -4
492 tkr över budget. Snittkostnad för personal har minskat över ett fyraårs period, år 2018 = 458,50 :- år 2019 = 453,60 :- år 2020 =
442,30:- och år 2021= 436,90:-. ? 21,60:- i snitt, totalt viket visar att antalet medarbetare minskat men behovet ökat markant. Svårt
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sjuka brukare skrivs ut från sjukhuset med stora omvårdnadsbehov med avancerad vård. Östra och västra området samt
Kaptensgården visar ett underskott i jämförelse med föregående månad. Korttidens sparkrav visar ett positivt resultat likaså
äldreomsorgens chefs konto. Månadslöner minskar men timlöner ökar vilket beror på att man rekryterar efter behov och inte efter
turer på schema vid korttidsfrånvaro. Två ut köpta tjänster på Björkbacken. En extra nattpatrull är insatt sedan i januari i natt city på
grund av ökat behov. Färdtjänsten blir dyrare än beräknat, kostnaderna ligger till 90 % på FO. Fakturering av avgifter till brukare
sker månaden efter, vilket förklarar att intäkterna är lägre än budget för perioden.

PROGNOS

Äo försämrar sin prognos med 1 590 tkr, och hamnar nu på ? 19 542,3 tkr. Försämrad prognos för Äldreomsorgen består till stor del
av ökade kostnader för personal. Köp av huvudverksamhet har man ökat med cirka 1,6 milj. vilket ger en total avvikelse från budget
på 7 644,8 tkr där det mesta är Vardaga och Attendo. Totala avvikelsen på personalkostnaden prognostiseras till -15 830 vilket är
den post som tynger prognosen mest. Ökning av personalkostnaderna härleder direkt till den ökning av hemtjänsttimmar som setts i
hemtjänstområdet totalt.
Vi kan se att de ökade behovet av hemtjänsttimmar tydligt speglar sig personalkostnaden. Med en budget som hade matchat det
ökade behovet hade avvikelsen från personalbudgeten enligt senaste prognos varit på -337 för hela hemtjänsts område.

Behov av ytterligare nattpersonal i natt city. I takt med att behovet av hemtjänst ökar så ger det behov av fler medarbetare och
handläggare över tid. Verksamhetsutvecklaren har en viktig roll i organisationen utifrån ny teknik i vården, nya arbetsmetoder som
ska implementeras, utbildningar och så vidare. Brukare som tidigare stannade kvar längre på sjukhus skrivs ut och vårdas i sina
hem i allt större utsträckning.

Under det stora förändringsarbete som nu genomförs inom äldreomsorgen, med konvertering av särskilda boendeplatser till
biståndsbedömda trygghetsboende, införandet av arbetsmetoden trygg hemgång, reducering av korttidsplatser och med följd av det
hitta bra och lämpliga lokaler för sjuksköterskor som inte är placerade på Kaptensgården, Björkbacken eller korttiden. Tills
fysioterapeuter och arbetsterapeuter har kommit tillrätta i sina nya lokaler på Björbacken och de tillfälliga kontor på korttiden som i
dag finns, återställs till boendelägenheter för våra brukare så kommer vi att tillfälligt skapa sex stycken växelvårdsplatser på "gamla?
Ljungen, på Björkbacken, sex tjänster kommer att tillfälligt tillsättas via en internrekrytering.

ÅTGÄRDER

Återkommande gå igenom brukare och besök - insatser/tid inklusive HSL - samt att ständigt jobba för att kunna ställa om snabbare
med personal och scheman när behoven i områdena ändras. Samordnarna samarbetar i rekrytering av timvikarier och planering
inom samtliga områden i TellMe. Förutom Björkbacken så är nu även Korttiden, Kaptensgården och Västra hemtjänstområdet med i
schemabanken för att på ett ännu bättre och strukturerat sätt följa behov och bemanning. Fortsätta att medvetandegöra
medarbetarna om att vi tillsammans har ett stort ansvar för att minska våra kostnader/underskott. Göra en så kvalitativ bra omsorg
och omvårdnad som möjligt utifrån de sparkrav och ramar som tilldelats. Enhetscheferna följer kontinuerligt upp planerad tid, utförd
tid, personal kostnader och schemaplanering i eget framtaget material som varje månad redovisas för avdelningschef.
Enhetscheferna får betalt varje månad efter en uppskattad uträkning av vad hemtjänsten beräknas kosta, som noga följs upp varje
månad med avdelningschef.

Funktionshinderomsorg

Driftredovisning med prognos (tkr)

Utfall Jan -

Okt 2021

Budget

Jan - Okt

2021

Avvikelse

ack

Budget

helår 2021

Avvikelse

prognos

Prognos-

indikator

Övriga Intäkter 6 075 4 863 1 212 5 836 931

Kommunbidrag 75 133 75 133 -0 90 159 0

Kostnader -77 066 -79 927 2 861 -95 974 -1 904

Räntekostnader -7 -17 11 -21 0

Resultat 4 135 51 4 083 0 -972

UTFALL

Utfallet visar på ett överskott på 4135 tkr som till största delen beror på att fakturor gällande personlig assistans samt köp av externa
platser inom både LSS och socialpsykiatrin släpar efter. Statsbidrag från Socialstyrelsen för merkostnader till följd av COVID19 har
inkommit och påverkar utfallet positivt. Verksamheten har även mottagit bidrag på 549 tkr från Socialstyrelsen för
habiliteringsersättning som gör att vi under året kan höja habersättningen för att stimulera brukare att komma till daglig verksamhet i
högre utsträckning. Dessa pengar har inte betalats ut fullt ut ännu. Vi har även fått priopengar från staten som går till att betala lön
för vår vård- och stödsamordnare på totalt 432 tkr. Vidare beror överskottet på minskade personalkostnader för biståndsbedömare
som inte har varit fullt bemannat under året, på enhetschef för daglig verksamhet som har varit föräldraledig samt att tjänsten nu är
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vakant fram till december 2021 och för avdelningschef. Det har varit ökade kostnader i verksamheten i samband med att brukare
vistats på sjukhus och behövt personal med sig, dock har vi fått ersättning från Regionen för stora delar av kostnaden. Vi har även
behövt införa vakennatt på ett av våra boenden då två brukare haft det behovet. Detta kommer dock avslutas nu i november och
återgå till natt enligt Bilaga J. På en av våra dagliga verksamheter har vi haft ökade kostnader då vi har flera brukare med stora
behov av hjälp med omvårdnad. Verksamheten i övrigt påverkas negativt då vissa verksamheter inte kan bedrivas normalt på grund
av COVID19.

PROGNOS

Prognosen visar på ett underskott på helår på 972 tkr. Underskottet beror på högre kostnader för externa placeringar inom
socialpsykiatrin än beräknat på 750 tkr. På daglig verksamhet går vi med underskott på totalt 385 tkr vilket beror på ökade
personalkostnader på en av våra verksamheter då vi har brukare med stora omvårdnadsbehov samt brukare som behöver
språkstöd vilket kräver ökad bemanning. Ytterligare behov av placering på elevhem är aktuell från hösten 2021 vilket kostar 288 tkr.
Underskotten påverkas dock positivt av att enhetschefstjänsten för daglig verksamhet inte har varit tillsatt sedan april på grund av
föräldraledighet samt att enhetschef sagt upp sig och ny chef tillträder först i november. Ökade sjuklönekostnader inom personlig
assistans som avser både 2020 och 2021 i en omfattning av 275 tkr samt tillfällig utökning av personlig assistans i ett ärende i en
omfattning av 310 tkr påverkar prognosen negativt. Vi har även ett ärende som kostar ca 200 tkr mer än det finns budget för, detta
beror på att budgeten för 2021 minskades samtidigt som brukaren beviljades utökad assistans under 2020. Vi har även fått ett nytt
assistansärende där vi betalar för de första 20 timmarna till Försäkringskassan vilket medför en kostnad på 295 tkr. Vi har dock
avslutat två brukare under året samt andra justeringar hos flera brukarärenden som påverkar prognosen positivt med 130 tkr.

Ökade kostnader för köp av korttidsplats på grund av brukare som varit covidsjuka och var i behov av HSL-personal i sin direkta
närhet över dygnet efter utskrivning från sjukhus i en omfattning av 92 tkr samt kostnader då vakennatt införs från juni månad på en
av våra gruppbostäder på 180 tkr. Ett av våra boende har stora personalkostnader vilket kan kopplas till pandemin där alla i
personalgruppen blev sjuka på totalt 330 tkr. Detta kommer dock avslutas i november och återgå till natt enligt Bilaga J. Minskade
försäljningsintäkter inom daglig verksamhet utifrån att verksamheten inte har kunnat bedrivas normalt utifrån rådande läge med en
omfattning av 240 tkr. Dock har vi ökade kostnader för företagshälsovård samt behov av handledning i våra personalgrupper i en
omfattning av ca 80 tkr. Prognosen påverkas negativt av minskade momsintäkter på 369 tkr. Lägre personalkostnader inom ett par
verksamheter samt uteblivna kostnader för utbildningar på grund av pandemin påverkar prognosen positivt. Prognosen påverkas
även positivt av priopengar som vi fått från staten som på helår går upp till 572 tkr samt att vi får ekonomiskt stöd för
habiliteringsersättningen på 549 tkr. Prognosen kan behöva justeras ytterligare på grund av eventuella viten för icke verkställda
beslut och på grund av pandemin.

ÅTGÄRDER

Se över scheman och följa verksamhetens behov. Jobba aktivt med rekrytering och justera när det är möjligt utan att kvalitén
påverkas. Följa kostnader noga inom personlig assistans och be privata utförare skicka in fakturor regelbundet. Gällande övrig
LSS-lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har vi tillsatt en resurs för att kunna verkställa beslut skyndsamt vilket
kommer påverka utfall, men minska risk för eventuella viten.

Individ- o familjeomsorg

Driftredovisning med prognos (tkr)

Utfall Jan -

Okt 2021

Budget

Jan - Okt

2021

Avvikelse

ack

Budget

helår 2021

Avvikelse

prognos

Prognos-

indikator

Övriga Intäkter 6 258 3 352 2 906 4 022 2 923

Kommunbidrag 55 194 55 194 -0 66 233 0

Kostnader -70 156 -58 521 -11 635 -70 245 -20 266

Räntekostnader -3 -8 5 -10 0

Resultat -8 707 16 -8 724 -0 -17 343

UTFALL

Individ- och familjeomsorg totalt visar fortsatt ett underskott med 8707 tkr jämfört med budget beroende på fortsatt högre kostnader
än budgeterat för ekonomiskt bistånd, samt flera nya placeringar av barn/unga med anledning av missbruk/kriminalitet. Detta
samtidigt som pågående placeringar inte kunnat avslutas ännu. Placeringar vuxna missbruk utfall; +383 tkr. Fakturor släpar. HVB
barn; utfall -2144 tkr. Familjehem Barn egna; utfall - 256 tkr. Familjehem barn ext utfall; -356 tkr , här har vi lagt in hälften av
bidraget för familjehemsplaceringar från Socialstyrelsen ca 400 tkr. Övriga insatser vuxna och kvinnojour utfall; +486 tkr. Fortsatt få
kvinnofridsplaceringar. Tendens att försörjningsstödskostnaderna inte ökar från september månad, planar eventuellt ut. Utfall -7023
tkr. Flykting; utfall -957 tkr. Höga kostnader för Ekonomiskt bistånd beror liksom tidigare i huvudsak på att nyanlända, ungdomar och
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personer med psykisk ohälsa har svårigheter att långsiktigt finna försörjning. Inflyttning av personer från andra kommuner utan egen
försörjning. Dock några fler sedan september som kommit ut i arbete och studier. Barnfamiljer flyttat från kommunen.

PROGNOS

Individ- och familjeomsorg totalt förväntas åter göra ett underskott på helåret. Prognos; -17343 tkr, framförallt med anledning av
kostnaderna för ekonomiskt bistånd och ungdomar i behov av fortsatt placering. Kostnader för ekonomiskt bistånd kommer endast
att kunna minskas om personer kommer ut i egen försörjning via Arbetsmarknadsenheten eller Arbetsförmedlingen. Risk finns även
för fortsatt högre kostnader än budgeterat för placeringar av barn/unga med anledning av missbruk/kriminalitet. Prognos; HVB vux;
-760 tkr. HVB barn; -6600 tkr. Familjehem vux; -509 tkr. Familjehem barn; egna -371, ext -1138 tkr. Ensamkommande barn
familjehem; +500 tkr. Ekonomiskt bistånd; -8547 tkr. Flykting; -1683 tkr. Alk.pol; +997 tkr. Övriga insatser vuxna och kvinnojouren;
+678 tkr. Gränden; +1274 tkr.

ÅTGÄRDER

SKR-projektet vid ekonomiskt bistånd är nu avslutat men utvecklingsarbete pågår ändå fortsatt med att; utveckla samverkan med
AME, e-ansökan, så kallade Leantavlor i syfte att ha en bra bild av brukargrupper och hur de förändras över tid, Instrument X,
ordning och reda i handläggningen genom arbete med rutiner och struktur, brukarmedverkan. Behandlingsgrupp förväntas fortsatt
göra att behovet av att placera barn minskar eller befinner sig på nuvarande nivå. Antalet personer som får hjälp vid
behandlingsgrupp utan föregående biståndsbedömning förväntas öka. Förebyggarteam och barnhälsoteam är viktig samverkan för
att kunna möta familjers behov så tidigt som möjligt och därmed större möjligheter till förändring samt även lägre kostnader. I
samverkan med Grums och Forshaga kommuner planeras nu för att gemensamt driva två jourfamiljehem. Rekrytering pågår men
det är svårt att hitta några lämpliga hem. Samverkan med polisen kring unga med missbruk/kriminalitet har återupptagits och ska
under hösten vara i regelbunden form. Fortsatt förebyggande arbete avseende familjevåldsärenden och personer i behov av skydd
och/eller placering, genom behandlingsgruppens och Hörnans arbete. I samverkan med Regionen planeras nu för kommande
Familjecentral som förväntas starta i januari 2022. Hörnans verksamhet kommer att avslutas 31 december 2021. Utveckling av
samverkan pågår med Regionen i syfte att kunna ha en Lokal beroendemottagning där nuvarande Livsstilsmottagningen (före detta
alkoholpolikliniken), Regionens öppenpsykiatri samt vårdcentralerna ingår. Regelbundna möten finns nu varje vecka för att
samordna sig kring enskilda patienter/klienter. Livsstilsmottagningens två tjänster kommer från mitten av oktober att integreras i
barn- och familjegrupp samt behandlingsgrupp för en bättre arbetsmiljö för dem samt ett stabilare arbete med vuxna med risk för
missbruk när de två tjänsterna ingår i andra större arbetsgrupper.

Hälso- och sjukvård

Driftredovisning med prognos (tkr)

Utfall Jan -

Okt 2021

Budget

Jan - Okt

2021

Avvikelse

ack

Budget

helår 2021

Avvikelse

prognos

Prognos-

indikator

Övriga Intäkter 4 052 993 3 059 1 191 3 229

Kommunbidrag 25 312 25 312 -0 30 374 0

Kostnader -31 043 -26 279 -4 763 -31 562 -5 487

Räntekostnader -1 -3 1 -3 1

Resultat -1 681 23 -1 703 0 -2 257

Investeringsuppföljning (tkr)

Utfall Jan -

Okt

Budget -

2021

Avvikelse

ack

Avvikelse

Prognos

Ram nämndsbeslut -7 -171 -164 0

Inventarier öppen service -100 -100 20

Invent. särsk. boenden -130 -100 30 -30

Invent. handikappomsorg -16 -100 -84 84

Inventarier gruppbostad

Inv. möbler Kaptensgården 0 -250 -250 250

Invent. soc inkl Ifo -100 -100 100
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Utfall Jan -

Okt

Budget -

2021

Avvikelse

ack

Avvikelse

Prognos

Tekniska hjälpmedel ÄHO -350 -480 -130 130

Nytt hemtjänstkontor -321 -300 21 -21

Familjecentral -400 -400 400

Trygghetsboende Bjb 2avd -250 -250 250

Hemsjukv. Rehab -100 -100 100

Hemsjukv. SSK -300 -300 300

Summa SOC invest -824 -2 651 -1 827 1 583

Äldreomsorg

Summa 5 Socialnämnd -824 -2 651 -1 827 1 583



 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-11-04 

Referens 
SN/2021:223 

 
 
Lena Fjällman-Johnsson, 0533-681695 
Lena.Fjallman-Johnsson@saffle.se 

  

 
 Socialnämnden 

 

Delegeringsordning för socialnämnden 
Sammanfattning 
9 december 2015, § 174, antog socialnämnden en sammanhållen 
delegeringsordning för socialnämndens verksamheter. Tidigare hade 
delegeringsordningen varit uppdelad inom flera olika dokument. 
Delegeringsordningen har sedan 9 december 2015 reviderats ett antal gånger. 
Då lagstiftningar förändrats har socialförvaltningen nu gjort en totalöversyn 
och föreslår socialnämnden anta ny delegeringsordning för socialnämnden 
från och med 1 december 2021. 

Bakgrund 
Delegering syftar till att skapa effektivitet genom att fördela beslutsansvar på 
ett sätt som ger de förtroendevalda största möjliga tid och utrymme att 
fokusera på frågor av principiell vikt för verksamheten.  
Att delegera innebär att överflytta beslutanderätt. Delegering kan ske både 
från kommunfullmäktige till nämnd och från nämnd till utskott, 
förtroendevalda och anställda.   
Idag gällande delegeringsordning är reviderat ett antal gånger och behöver 
ha en total översyn då lagstiftningar förändrats. 

Ärendets beredning 
Förslag till ny delegeringsordning har beretts genom att de 
kommunövergripande verksamheterna har tagit fram förslag till ny 
delegeringsordning för sina områden.  
Inom socialnämnden har 1:e socialsekreterare samt handläggare och 
avdelningschefer tagit del av förslag till delegeringsordning och getts 
möjlighet att lämna synpunkter.  

Beslutsunderlag 
Socialnämndens delegeringsordning, 2021-10-29. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar anta ny delegeringsordning, daterad 2021-10-29, att 
gälla från och med 2021-12-01. 
 



Säffle kommun 
Datum 
2021-11-04 
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Ivan Stipic 
Förvaltningschef 

Lena Fjällman-Johnsson 
Nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga delegater genom ledningssystem
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Socialförvaltningen 
Emma Kristensson, 0533-68 12 96 
emma.kristensson@saffle.se 

 
Dnr SN 2021.227 

 
 

 
 
 

 

 

Synpunkter på Ändring av del av detaljplan för 
Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken, Dnr MB 
2021-93 

Sammanfattning 
Socialnämnden ges möjlighet att lämna synpunkter på ändring av del av 
detaljplan för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken. 

Här följer en sammanfattning av synpunkterna. 
Förvaltningen ser positivt på att områdets utvecklas.  
Det kommer bli enklare för både boende och de som vistas tillfälligt att ta sig 
över till området för rekreation, synpunkter ges för att området ska bli 
tillgängligt och användbart.  
Det är positivt att man planerar anlägga en parkering som kan nyttjas av 
personal på Björkbacken, då nuvarande parkeringssituation är ansträngd i 
området, synpunkter ges för att parkeringen ska bli tillgänglig och 
användbar.  

Socialnämnden översänder tjänsteyttrandet i sin helhet som nämndens 
Synpunkter på Ändring av del av detaljplan för Knusesunds herrgård och 
Ladugårdsparken. 

Bakgrund 
Det finns en efterfrågan på framför allt småhustomter inom Säffle stad. 
Försäljningen av småhustomter inom kommunens tidigare planlagda 
områden har under senaste åren tagit fart, och i dagsläget finns en brist på 
småhustomter överstigande 1200 m2 storlek. Genom att ändra gällande 
detaljplan inom områdets centrala delar från flerfamiljshus, möjliggöra för 
småhusbebyggelse även inom områdets västra delar samt tillskapa ytterligare 
två tomter inom nordvästra delen av Säffle 7:36 (Knusesunds Herrgård) kan 
detta behov tillgodoses inom överskådlig framtid. 

Socialnämnden ges möjlighet att lämna synpunkter på ändring av del av 
detaljplan för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken. 



Säffle kommun 
Datum 
2021-11-12 

  
  

Sida 
2(3) 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts i samråd med biträdande socialchef. Behov av ytterligare 
parkeringsplatser har återkommande varit en fråga från enhetschefer på 
Björkbacken.  

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning ”Ändring av del av detaljplan för Knusesunds herrgård och 
Ladugårdsparken”, Miljö- och byggnadsnämnden, Dnr Mb 2021-93. 

Planbeskrivning ”Detaljplan för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken 
(Säffle 7:14 – 7:18 och 7:22 samt delar av Säffle 7:13)”, laga kraft 2010-04-
08. 

Föreliggande tjänsteskrivelse.  

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen ser positivt på att området utvecklas. 

Följande synpunkter gäller områdena ”FRIYTOR” och ”GATOR OCH 
TRAFIK”. 

I och med att det planeras för anpassad gång- och cykelväg samt ny 
trafiksäker övergång för gående och cyklister över Näsvägen gör det att det 
blir enklare att ta sig över till herrgårdsområdet. Detta är positivt eftersom 
det möjliggör rekreation genom promenader för de som bor eller tillfälligt 
vistas på Björkbacken, självständigt, med anhöriga eller tillsammans med 
personal. Övergången ska givetvis utföras enligt de bestämmelser som finns 
i Säffle kommun för tillgängligt och användbart övergångsställe för personer 
med funktionsnedsättning. Gång- och cykelvägen måste vara användbar och 
ha hårdgjord markbeläggning.  
Vi ser också att det finns behov av att tillgodose en bra ljusmiljö för att 
personer på gång-cykelvägen ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt. 
Armaturerna ska ha tillräckligt ljus utan att blända.  

Det är positivt att man planerar att anlägga en parkering som kan nyttjas av 
personal på Björkbacken, då det i nuläget är en ansträngd situation i området 
gällande parkering för både besökare och personal. Det är av yttersta vikt att 
denna parkering har hårdgjord markbeläggning för att underlätta 
framkomlighet. Då denna parkering ska delas med besökare till 
herrgårdsområdets utbud är det viktigt att platserna skyltas så att det inte 
råder tvivel om vem som får använda platserna samt att man tillskapar en 
parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning, med de mått som krävs 
för detta.  

Konsekvenser 
Genomförande av detaljplanen kan medverka till att insatser utförs med god 
kvalitet, i de fall personal går promenader med boende eller tillfälligt 
vistande på Björkbacken.  
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2021-11-12 
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Det kan också medverka till att arbetsmiljön blir förbättrad då det i nuläget 
är en ansträngd situation gällande parkeringar i området. Detta kan också 
påverka att det närmast Björkbacken kan sparas parkeringar till 
boende/besökare, vilket påverkar kvaliteten positivt.  

Ekonomiska konsekvenser 
-- 

Måluppfyllelse 
-- 

Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen 
De synpunkter som framförs gällande detaljplanen stämmer överens med 
Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål. 

I de synpunkter som framförs gällande detaljplanen har beaktande av 
barnkonventionen gjorts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden översänder tjänsteyttrandet i sin helhet som nämndens 
Synpunkter på Ändring av del av detaljplan för Knusesunds herrgård och 
Ladugårdsparken till Miljö och byggnadsnämnden.   

 

Lise-Lotte Andersson 
Biträdande Socialchef 

Emma Kristensson 
Funktionshinderkonsulent/ 
Anhörigkonsulent 

Beslutet ska skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden



 

 

SÄFFLE KOMMUN  

Postadress 
Miljö och byggförvaltningen 
SE-661 80 Säffle 

Besöksadress 
Järnvägsgatan 9 

E-post miljo.bygg@saffle.se 
Telefon 0533-68 10 00 vx 
 

Organisationsnr 212000-1900 
Bankgiro 294-7935 
 

 

 

 

Miljö och byggförvaltningen 
Peter Pettersson, 0533-68 17 74 
peter.pettersson@saffle.se 

SAMRÅD 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-11-02 
Referens 

Mb 2021-93 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ändring av del av detaljplan för Knusesunds herrgård 

och Ladugårdsparken 

Miljö- och byggnadsnämnden har fått i uppdrag att ändra del av befintlig 

detaljplan för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken. Det finns 

efterfrågan på framför allt småhustomter inom Säffle stad. Syftet med 

ändringen av detaljplanen är att möjliggöra ytterligare tomter för småhus 

(villor). Planen syftar vidare till att möjliggöra en parkering för besökare till 

Björkbackens äldreboende, byggrätt för komplementbyggnader till 

Knusesunds ladugård samt anpassa gatusträckning och gång- och 

cykelvägnät inom området. 

Den aktuella planläggningen har stöd i gällande översiktsplan. Områdets 

tänkta användning är även förenlig med fördjupningen av översiktsplanen 

för Säffle stad (FÖP). 

Planen kommer att handläggas som standardförfarande med granskning 

enligt PBL, 2010:900, kap 5. 

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på 

förslaget finns detta utställt under tiden 10 november – 8 december 

2021 på: 

 Miljö- och byggförvaltningen, Järnvägsgatan 9 

öppet vardagar 08.00-12.00 och 13.00-15.30 

Handlingarna finns även på www.saffle.se/ladugardsparken 

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till miljö- 
och byggnadsnämnden, 661 80 Säffle eller miljo.bygg@saffle.se senast den 
8 december 2021.  

Miljö- och byggnadsnämnden  
 

mailto:miljo.bygg@saffle.se


ID Rubrik
1780 Omvårdnad - Omvårdnad
1781 Omvårdnad - Omvårdnad
1782 Omvårdnad - Hot/våld mellan boende/gäst/klient/kund
1783 Fall - Ingen skada
1770 Fall - Smärta
1778 Arbetsmiljö - Tillbud (OJ) - Hot och våld - Fysisk hot från kund/medarbetare/anhörig
1779 Omvårdnad - Omvårdnad
1775 Arbetsmiljö - Olycka eller arbetsskada (AJ) - Hot och våld - Fysisk hot från kund/medarbetare/anhörig
1777 Läkemedelshantering - Utebliven dos
1771 Medicintekniska produkter - Brist i kontroll/utlämnande
1772 Läkemedelshantering - Utebliven dos
1776 Fall - Smärta
1774 Fall - Ingen skada
1773 Fall - Ingen skada



Avdelning Händelsedatum AllvarlighetsgradSkada Tid på dygnetKolumn4
2021-10-28 13:00 107;#2 haft det jobbigt Dag

Kastanjen (Lindbacken Säffle) 2021-10-29 17:00 107;#2 Em/Kväll
Granen (Lindbacken Säffle) 2021-10-30 8:45 105;#1 Morgon
Granen (Lindbacken Säffle) 2021-10-31 21:15 105;#1 0 Natt
Granen (Lindbacken Säffle) 2021-10-07 10:45 105;#1 Ingen synlig skada. Dag
Granen (Lindbacken Säffle) 2021-10-28 9:00 105;#1 Ont Dag
Granen (Lindbacken Säffle) 2021-10-27 19:10 105;#1 Rodnad och ont. Em/Kväll
Granen (Lindbacken Säffle) 2021-10-22 6:00 105;#1 Morgon
Asken (Lindbacken Säffle) 2021-10-25 8:00 105;#1 Morgon
Pilen (Lindbacken Säffle) 2021-10-08 14:00 105;#1 Ingen Dag
Pilen (Lindbacken Säffle) 2021-10-10 14:00 105;#1 Blir mer orolig Dag
Boken (Lindbacken Säffle) 2021-10-22 9:45 107;#2 Dag
Pilen (Lindbacken Säffle) 2021-10-18 15:00 105;#1 ingen skada Em/Kväll
Boken (Lindbacken Säffle) 2021-10-14 18:00 105;#1 Ont i huvudet, inget synligtEm/Kväll
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Månatlig rapportering enligt ledningssystem år 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Diagram 1. Antalet avikelser år 2019 – 2021 
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Diagram 2. Orsaker till avvikelsen år 2020 – 2021 
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Diagram 3. Ackumulerat försörjningsstöd år 2018 – 2021 
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Diagram 4. Biståndsbeslut gällande äldreomsorg år 2018 – 2021 
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Diagram 5. Personalkostnader per hemtjänsttimme i medeltal år 2018 – 2021  

 

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

Västra Östra Norra Svanskog Snitt total

Snittkostnad 2018 Snittkostnad 2019 Snittkostnad 2020 Snittkostnad 2021

Personalkostnad i kr per planerad hemtjänsttimme



 

Diagram 6. Personalkontinuitet år 2019 - 2021  
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Diagram 7. Antal belagda platser särskilt boende år 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Diagram 8. Antal patienter med hälso- och sjukvårdsinsatser år 2018 – 2021  
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Diagram 9. Sjuklöner i tkr år 2018 – 2021  
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Diagram 10. Förhandsbedömningar  
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Diagram 11. Antal öppenvårdsinsatser år 2021 
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Diagram 12. Antal pågående utredningar (IFO)  
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Diagram 13. Antal Samlad inviduella planer (SIP) år 2018 – 2021 
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