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Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro 

Melleruds kommun 

Socialförvaltningen 

464 80 MELLERUD 

Storgatan 13 0530-180 00 5502-2776 

E-post Webb Organisationsnummer 

socialnamnd@mellerud.se www.mellerud.se 212000-1488 
 

 Socialnämnden 

Socialförvaltningen månadsrapport avseende 
verksamhet september månad   

   

I denna rapport finns Socialförvaltningens verksamhetsstatistik sammanställd i en 
rapport med kommentarer och kortare analyser från tjänstemannasidan för att ge 

en tydlig bild av verksamhetens utveckling.   
  

INDIVID OCH FAMILJEOMSORG   
 

På IFO är sedan juli månad båda enhetschefstjänsterna tillsatta. Ett stort arbete 
har gjorts under sommaren med att lägga grunden för en god kvalitet i 

myndighetsutövningen genom en gedigen genomgång av enhetschef av samtliga 
befintliga barnärenden. Under september månad har en interngranskning 

genomförts av samtliga ärenden inom familjehemsvården för barn och unga som 

ett led i den IVO granskning som inleddes 2019. 
 
 

 
   
Barn och unga har haft ett väldigt högt tryck under vår och sommar med många 

orosanmälningar vilket stabiliserat sig något men ligger fortsatt högt. 

Kontrakterade familjehem har konverterats till arvoderade vilket är positivt.  
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      Trenden med ökande antal orosanmälningar barn och unga har stabiliserats 

men ligger fortsatt relativt högt 

  Kontrakterade familjehem fortsätter minska   
 

  

 

  

  

Avseende vuxenenheten är inflödet fortsatt stabilt som syns i statistiken ovan och 
antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd fortsätter att minska vilket är mycket 
positivt.  

  Antal hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter minska    

  Antal insatser för personer har minskat under året  

  
  

    
VÅRD OCH OMSORG   
 
Mycket arbete pågår inom vård och omsorg med att få sektorns verksamheter att 

landa in efter flytt av verksamheter och öppnandet av Ängenäs föregående år. 
Sommaren har varit svår att rekrytera tillräckligt med semestervikarier till men 

efter en utmanande sommar är nu mycket av ordinarie verksamhet på gång att 
starta upp igen. För flera av enheterna kan man nu efter att restriktionerna 

kopplade till covid släpps åter ha fysiska APT. 
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 Antal vårdtagare och utförda timmar inom hemvården ligger relativt stabilt under 
året.  
 

 
 
Beläggningsgraden på särskilt boende ligger stabilt. Tillgång till ett fåtal lediga 

platser finns. 
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Beläggningen på korttiden har ökad något under sommaren men är åter per 
september något lägre. Verksamheten har haft en minskad grundbemanning under 

sommaren på grund av detta.    

     Fortsatt låg beläggning på korttiden  

   
  

STÖD OCH SERVICE   
 

Statistiken för verkställighet inom Stöd och service visar stabilitet och ligger på 

ungefär samma nivåer i det mesta som tidigare under året.  
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Inom stöd och service syns färre antal beslut om boende psykiatri under 2021 än 

tidigare ligger till grund för förslag till beslut om ny inriktning inom socialpsykiatri 

vilket behandlas vid oktober månads nämndssammanträde. Antalet personer som 

får personlig assistans har minskat både för de som får assistans från 

försäkringskassan och från kommunen. Insatsen kontaktperson LSS har ökat något 

medan kontaktperson SoL minskat något. Avlastningsinsatserna korttidsvistelse 

och avlösarservice har ökat något under året.  

 

   Efter flera månader av färre verkställda timmar av ledsagning LSS så har 

trenden vänt uppåt 

   
   

Tanja Mattsson   

Socialchef   

  
  
  

  

 


