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Följebrev Granskning av årsredovisning 2018
Vi har granskat årsredovisning 2018 och översänder PwC:s rapport till kommunfullmäktige.
Utöver vad som framgår av Granskning av årsredovisning 2018 vill revisorerna framföra
följande:
Årsredovisningens tydlighet skulle kunna förbättras avseende både
•
•

nämnders budgetar såväl som
underliggande avdelningars/ verksamheters budget och utfall.
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Granskning av årsredovisning 2018

1. Sammanfattning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt god
redovisningssed och uppfyller kravet på rättvisande räkenskaper.
Föregående år utvecklades och förbättrades årsredovisning i flera väsentliga delar
avseende både innehåll ock struktur. De få synpunkter och förslag på förbättringar
vi då framförde har åtgärdats för 2018.
Fullmäktige har beslutat om 11 kvalitetsfaktorer inom fyra perspektiv samt sex mål
inom fem utvecklingsområden som mäts med hjälp indikatorer. Uppföljning och
rapportering av dessa mål och indikatorer sker på ett övergripande men
överskådligt sätt i förvaltningsberättelsen. Rapporteringen är förenlig med
fullmäktiges beslut och budget för 2018.
Utvärderingen sker med stöd av indikatorer. Men dessa är inte målsatta i absoluta
eller relativa tal. Därför blir bedömningen inte objektiv utan kan snarare beskrivas
som en subjektiv självskattning. Vi kan därför inte bedöma relevansen i bedömning
av måluppfyllelsen för verksamheten. Men kommunstyrelsens samlade utvärdering
är att Lysekils kommun har god ekonomisk hushållning både sett ur ett finansiellt
perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv.
Ett av perspektiven är ekonomi (finansiellt mål) med indikatorer för god ekonomisk
hushållning för 2018 som inte full ut uppnås (gulmarkerad). Nettokostnaderna ökar
med 2,7 % (4,8 %) vilket är mer än skatteintäkter och generella statsbidrag som
ökar med 2,5 % (3,2 %). Socialnämnden och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadskontoret under kommunstyrelsen redovisar stora
budgetunderskott. Resultatet är för lågt och räcker inte till för att finansiera årets
investeringar, trots en stor reavinst på försäljning av aktier. Vi bedömer därför att
kommunen inte fullt ut har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt
perspektiv.
Vi hänvisar till KRL 4 kap. 5 § för fortsatt utveckling av förvaltningsberättelsen
avseende utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.
Nämndernas interna kontrollarbete har rapporterats till kommunstyrelsen som
bedömer att det interna kontrollarbetet har förbättrats. Av sammanfattningen i
årsredovisningen framgår också att arbetet med att ständigt följa upp och få syn på
förbättringsområden, förväntas förbättra och utveckla kommunens verksamheter
ytterligare. Vi bedömer att den interna kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig.
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2.

Inledning

2.1. Bakgrund
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för
kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för
årsredovisningens upprättande.
När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas
på det sätt som fullmäktige bestämmer.

2.2. Revisionsfråga och metod
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Detta sker inom ramen för
upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara
följande revisionsfrågor:
•

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

•

Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet
med balanskravets regler?

•

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?

•

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses
följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:
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•

förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

•

resultaträkning

•

kassaflödesanalys

•

balansräkning

•

sammanställd redovisning
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Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål
för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.
Nämndernas redovisning av sitt uppdrag har inte granskats inom ramen för
årsredovisningen utan ingår istället i granskningen av den övergripande
ansvarsutövningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att
bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen.
Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att
andra än här framförda brister kan förekomma. Vårt uppdrag omfattar inte en
granskning och prövning om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är
tillräcklig.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med
kommunens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med
utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner
och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing).
Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför
tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktats
i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer,
dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall
registeranalys.
Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2019-03-27 och fullmäktige
behandlar årsredovisningen 2019-04-17.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef.

2.3. Revisionskriterier
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8
kap 18 § KL ska godkännas av kommunfullmäktige.
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:
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•

Kommunallagen

•

Kommunal redovisningslag

•

Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning

•

Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning
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3. Granskningsresultat
3.1. Förvaltningsberättelse
3.1.1. Översikt över utveckling av kommunens verksamheter
Förvaltningsberättelsen innehåller information om förhållanden som har betydelse
för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal och nyckeltal
för verksamheten redovisas. I förvaltningsberättelsen redovisas även väsentliga
händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret och den förväntade
utvecklingen inom olika verksamheter framgår.

3.1.2. Särskilda upplysningar om de anställdas sjukfrånvaro
Förvaltningsberättelsen innehåller särskilda upplysningar om de anställdas
sjukfrånvaro och övrig personalredovisning.

3.1.3. Gemensam förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verksamhetens organisation och verksamhet i en gemensam förvaltningsberättelse.

3.1.4. Investeringsredovisning
Vi bedömer att investeringsredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild
av årets investeringar och jämförelse med föregående år.

3.1.5. Driftredovisning
Vi bedömer att driftredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild av hur
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. Fördjupad information och analyser
samt jämförelse med föregående år finns under resp nämnds redovisning.

3.1.6. Balanskrav
Enligt KRL 4:3 a § skall förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om dels
årets resultat efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justering för
förändring av resultatutjämningsreserven (balanskravsresultat).
Det finns en korrekt balanskravsutredning i årsredovisningen. Denna visar att
kommunen uppnådde för 2018 ett positivt resultat om 7,2 mkr.

3.1.7. Övergripande målavstämning och finansiell analys
Fullmäktige har beslutat om 11 kvalitetsfaktorer inom fyra perspektiv samt sex mål
inom fem utvecklingsområden som mäts med hjälp indikatorer. Uppföljning och
rapportering av dessa mål och indikatorer sker på ett övergripande men
överskådligt sätt i förvaltningsberättelsen. Rapporteringen är förenlig med
fullmäktiges beslut och budget för 2018.
Utvärderingen sker med stöd av indikatorer. Men dessa är inte målsatta i absoluta
eller relativa tal. Därför blir bedömningen inte objektiv utan kan snarare beskrivas
som en subjektiv självskattning. Vi kan därför inte bedöma relevansen i bedömning
av måluppfyllelsen för verksamheten. Men kommunstyrelsens samlade utvärdering
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är att Lysekils kommun har god ekonomisk hushållning både sett ur ett finansiellt
perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv.
Ett av perspektiven är ekonomi (finansiellt mål) med indikatorer för god ekonomisk
hushållning för 2018 som inte full ut uppnås (gulmarkerad). Nettokostnaderna ökar
med 2,7 % (4,8 %) vilket är mer än skatteintäkter och generella statsbidrag som
ökar med 2,5 % (3,2 %). Socialnämnden och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadskontoret under kommunstyrelsen redovisar stora
budgetunderskott. Resultatet är för lågt och räcker inte till för att finansiera årets
investeringar, trots en stor reavinst på försäljning av aktier.
Vi bedömer därför att kommunen inte fullt ut har en god ekonomisk hushållning ur
ett finansiellt perspektiv.
Vi hänvisar till KRL 4 kap. 5 § för fortsatt utveckling av förvaltningsberättelsen
avseende utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.

3.2. Resultaträkning
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets
resultat och konstaterar att kommunen i huvudsak följer gällande principer, råd och
anvisningar som gäller för den kommunala redovisningen.

3.3. Balansräkning
Vi bedömer att balansräkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av tillgångar
och skulder. Vi har tagit del av bokslutsbilagor och specifikationer utan
anmärkningar vad gäller riktighet i underlag och belopp.

3.4. Finansieringsanalys/kassaflödesanalys
Vi bedömer att finansieringsanalysen redovisar kommunens finansiering och investeringar. Av analysen framgår kommunens kassaflöden uppdelat på
verksamheterna: löpande verksamhet, investeringar och finansiering. Analysen
utmynnar i förändring av årets kassaflöde.

3.5. Sammanställd redovisning
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild av koncernens resultat och ställning.

3.6. Verksamhet och nämndernas redovisning av
sitt uppdrag
Vi bedömer att nämndernas redogörelser överlag är väl strukturerade och
rubrikmässigt följer de anvisningar som ekonomikontoret lämnat inför
bokslutsarbetet.
Nämndernas redogörelser innehåller en kort beskrivning av verksamhet, framtid
budgetavvikelser och en ekonomisk analys.

3.7.

Intern kontroll

Fullmäktige har beslutat om ett nytt reglemente för intern kontroll som alla
nämnder i allt väsentligt följer. Alla nämnder har beslutat om kontrollplaner,
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genomfört och rapporterat uppföljning av gjorda kontroller i det digitala
ledningssystemet Stratsys.
Nämndernas interna kontrollarbete har rapporterats till kommunstyrelsen och
sammanfattats i årsredovisningen. Det interna kontrollarbetet har enligt
kommunstyrelsen förbättrats. Alla nämnder har utifrån kommunfullmäktiges
riktlinjer utfört intern kontroll. Inom de områden där det framkommit brister har
det beslutats om åtgärder. Det nya arbetssättet har resulterat i en bättre överblick
och ett likartat arbetssätt. Förståelsen för intern kontroll kopplat till
förbättringsarbete har förbättrats. Inom verksamhetsperspektivet ingår också
Inom verksamhetsperspektivet ingår också att arbeta i enlighet med Lysekils
kommuns styrmodell. Arbetet med att ständigt följa upp och få syn på förbättringsområden, förväntas förbättra och utveckla kommunens verksamheter ytterligare
Vi bedömer att den interna kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig.

2019-03-18

Håkan Olsson
Uppdragsledare
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Dnr: LKS 2019-000132

Revisionsberättelse för år 2018 – yttrande om anmärkning mot
socialnämnden och kritik mot kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden
Revisorerna i Lysekils kommun har 2019-04-04 överlämnat revisionsberättelsen
för år 2018 till kommunfullmäktige.
I revisionsberättelsen riktar revisorerna anmärkning mot socialnämnden för
bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
Revisorerna riktar kritik till kommunstyrelsen för bristande uppsikt över
socialnämnden och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen har även brustit i sin styrning, ledning, uppföljning och
kontroll av den verksamhet som bedrivits inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
I enlighet med kommunallagen (KL) 5 kap. 32 § ska fullmäktige alltid inhämta
förklaring från det organ eller den förtroendevalde mot vilken
anmärkning/kritik är riktad.
Yttrande över anmärkning ska vara kommunstyrelseförvaltningen tillhanda
senast 2 maj 2019.
Kommunfullmäktige kommer att behandla revisionsberättelsen och
årsredovisningen vid sammanträdet den 17 maj 2019.
Enligt uppdrag från kommunfullmäktiges presidium.
Leif Schöndell
Kommundirektör
Bilaga
Revisionsberättelse för år 2018 (utan bilagor)
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Tjänsteskrivelse
Datum
2019-04-08

Dnr
SON 2019-xxxx

Socialförvaltningen
Eva Andersson, 0523 – 6133 89
eva.b.andersson@lysekil.se

YTTRANDE AVSEENDE REVISIONSBERÄTTELSE 2018.
Sammanfattning
Revisorerna har i revisionsberättelse för år 2018 riktat anmärkning mot
socialnämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll under 2018.
Den politiska revisionens bedömning för 2018 är att socialnämnden inte vidtagit
tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med budgetunderskottet som ökat under
året. Beslutade och insatta åtgärder har varit sena och otillräckliga.
Revisorerna riktar även anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppsikt
över socialnämnden.
Slutligen tillstyrker inte revisionen ansvarsfrihet för socialnämnden.
Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över revisorernas anmärkning.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås avge bilagt yttrande avseende revisionens rapport till
kommunstyrelsen.
Ärendet
Revisionen har under tidigare år riktat både kritik och anmärkning mot
socialnämnden för stora budgetunderskott samt bristande ekonomistyrning och
intern kontroll. För 2016 uppmärksammades en tydlig förbättring men
revisionens samlade bedömning for 2017 och 2018 är att socialnämnden inte
vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med budgetunderskottet som
ökat under året. Beslutade och insatta åtgärder har varit sena och otillräckliga varför
revisionen riktar en anmärkning till socialnämnden för bristande styrning, ledning,
uppföljning och kontroll.
Nedan redovisas socialnämndens och förvaltningens aktiviteter gällande
ekonomiarbetet:
Månatliga uppföljningar har skett under 2018 mellan socialchef och
avdelningschefer där verksamhet, ekonomi och åtgärder diskuterats och följs upp.
Likartade uppföljningar har skett mellan avdelningschefer och deras enhetschefer
under hela året.
Åtgärdsplan upprättades av förvaltningen och beslutades av SN 2018-04-25.
Åtgärdsplanen innehöll 2 delar där del 1 innehöll åtgärder motsvarande 10 mnkr
och del 2 innehöll åtgärder motsvarande 5,5 mnkr.
Nämnden beslutade om de åtgärder som föreslagits i del 1. De åtgärder som
socialnämnden beslutat om har genomförts och resulterat i kostnadsminskning i
enlighet med plan.
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Tjänsteskrivelse
Socialnämnden har haft ekonomiska uppföljningar som stående punkt vid alla
sammanträden under 2018. Uppföljningar och rapporter har kontinuerligt skickats
vidare och rapporterats till KS för kännedom.
Ekonomi har varit en stående punkt på arbetsutskottens möten för återrapportering
och ständig dialog i syfte att följa arbetet och de effekter som uppnåtts.
Ett flertal uppföljningsmöten har skett med KS presidium under 2018.
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2018-04-25 att tillsätta en oberoende
extern revision av socialförvaltningen som reviderade förvaltningens
ekonomistyrning. Arbetet genomfördes under andra halvåret 2018 och har
resulterat i en handlingsplan med aktiviteter som påbörjats under våren 2019.
Rapportering av socialnämndens verksamhet har gjorts i enlighet med kommunens
styr och ledningsmodell.
Socialnämndens underskott har uppmärksammats och åtgärdsplaner har upprättats
enligt kommunens ekonomiska styrprinciper. Förvaltningen har genomfört många
olika effektiviseringar under året men under sista kvartalet 2018 drabbades IFO av
ett stort antal akuta ärenden, inom barn och unga, där behovet av externa
placeringar ej kunnat undvikas. Även LSS/socialpsykiatri hade en liknande ökning
av nya ärenden avseende personlig assistans. Därför har prognosen försämrats
under motsvarande period.
Socialnämnden delar inte revisionens bedömning angående att det inte vidtagits
åtgärder och att det brustit i styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
Förvaltningen har arbetat målmedvetet och genomfört stora effektiviseringar inom
sin verksamhet under 2018.
Vård och omsorg har kommit ned i medelkostnaden för särskilt boende för
deltagande kommuner i den årliga KPB undersökningen. Kostnader för hemtjänst
har sänkts och i KPB undersökningen ligger vi nu mycket nära medelkostnaden.
IFO ligger under medelkostnad vad gäller försörjningsstöd och kostnad för vård av
missbrukare. De har också sänkt sina kostnader vad gäller placeringar av barn och
unga, med 25%.
Det förebyggande arbetet och de öppna arbetsformerna har utvecklats mycket inom
alla avdelningar vilket till stor del har motverkat delar av de ökade kostnader som
uppstått till följd av nya ärenden.
Dock är verksamheten av den arten att det är svårt att prognosticera de behov våra
kommuninnevånare kommer att få då de oftast är orsakade av sjukdom som leder
till stödbehov samt ohållbara situationer i familjer där samhället behöver träda in.

Eva Andersson
Förvaltningschef
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Kommunrevisionen
Ekonomichef
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Socialförvaltningen
Frida Mellgren, 0523-61 34 80
frida.mellgren@lysekil.se

Tjänsteskrivelse intern kontroll 2019 - granskning av lex
Sarah åtgärder och genomförandeplaner
Sammanfattning
Nämnder och styrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Socialnämnden fattade den 18 december 2018 beslut om
kontrollområden inför 2019. Följande perspektiv och områden valdes:




Perspektiv målgrupp: Genomförandeplaner
Perspektiv verksamhet: Rutin för hantering av privata medel
Perspektiv verksamhet: Genomförande av åtgärder utifrån lex Sarah
utredningar

Denna rapport innehåller resultatet av granskningar gällande genomförandeplaner
samt genomförande av åtgärder utifrån lex Sarah utredningar.
Granskningen resulterade i ett antal åtgärdsförslag för att förbättra kvalitén inom
respektive område.
Granskning av den tredje och sista kontrollpunkten kommer att genomföras och
redovisas till nämnden under hösten.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av förvaltningens rapport om intern
kontroll avseende granskning av genomförandeplaner och genomförandet av lex
Sarah åtgärder.
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med att genomföra de
åtgärdsförslag som presenterats.
Ärendet
Gällande granskning av genomförandeplaner var syftet med kontrollen följande:
-att genomförandeplanerna är upprättade utifrån gällande rutiner för att säkerställa
att den enskilde får de insatser han eller hon är berättigad till.
-säkerställa att den enskilde och/eller dennes anhörig gjorts delaktig i upprättandet
av insatserna och att insatserna därmed utformats utefter den enskilde.
-säkerställa tydlighet och struktur i utformandet av insatserna utifrån den enskildes
behov.
Granskningen genomfördes med hjälp av en granskningmall och 80
genomförandeplaner inom avdelningen för vård-och omsorg granskades.
Den samlade bedömningen utifrån granskningen är att genomförandeplanerna
behöver kompletteras och uppdateras samt att uppföljning bör ske mer
kontinuerligt, dock finns det en väldigt god grund att bygga på.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

SON

Granskningen resulterade i ett antal åtgärdsförslag för att förbättra kvalitén och
innehållet i genomförandeplanerna.
Gällande granskning av genomförandet av samtliga åtgärdsförslag utifrån lex
Sarah utredningar var syftet med kontrollen följande:
- minska risken för bristande kvalité i verksamheten samt minska risken att
missförhållanden upprepas.
Granskningen omfattades samtliga åtgärdsförslag som upprättats utifrån lex Sarah
utredningar under 2018 inom avdelningen för vård- och omsorg samt avdelningen
för LSS- och socialpsykiatri. Den samlade bedömningen utifrån granskningen är att
genomförandet och uppföljning av åtgärderna kopplade till lex Sarah
utredningarna fungerar väl, endast mindre brister uppmärksammades i samband
med granskningen. Granskningen resulterade i ett åtgärdsförslag.
I medföljande bilaga återfinns resultatet från granskningar i sin helhet.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Frida Mellgren
Utredare

Bilaga/bilagor
Intern kontroll – uppföljning socialnämnd 2019
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Utredare
Avdelningschef vård och omsorg
Avdelningschef LSS-och socialpsykiatri

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se |
www.lysekil.se

Sid 2/2

Intern kontroll - uppföljning
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1 Sammanfattning av internkontrollarbetet under det gångna
året
Nämnder och styrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Socialnämnden fattade den 18 december 2018 beslut om
kontrollområden inför 2019. Följande perspektiv och områden valdes:




Perspektiv målgrupp: Genomförandeplaner
Perspektiv verksamhet: Rutin för hantering av privata medel
Perspektiv verksamhet: Genomförande av åtgärder utifrån lex Sarah
utredningar

Resultatet av utförda granskningar ska rapporteras till nämnden och åtgärder ska
beslutas. Nämnden ska sedan rapportera resultatet från uppföljningen till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
Denna rapport innehåller resultatet av granskningar gällande genomförandeplaner
samt genomförande av åtgärder utifrån lex Sarah utredningar.
Granskning av den tredje och sista kontrollpunkten kommer att genomföras och
redovisas till nämnden under hösten.

2 Risker som hanterats under året
4

8

12
1

2

3

4

5

6

16
7

4

3

6

9

12

3

2

4

6

8

1

2

3

4

Sannolikhet

2

1

1

2

3

4

Konsekvens

7

Hög
Medel
Låg

4
3
2
1

Hög Totalt: 7

Sannolikhet

Konsekvens

Sannolik (mycket troligt att fel
uppstår)
Möjlig (finns en möjlig risk)

Allvarlig (Är så allvarlig att fel
inte får inträffa)
Kännbar (Uppfattas som
besvärande)
Lindrig (Uppfattas som liten)

Mindre sannolik (risken är
mycket liten)
Osannolik (risken är obefintlig)
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Perspektiv

Process / rutin

Målgrupp

Genomförandeplaner

Verksamhet

Rutin för hantering av
privata medel

Genomförande av
åtgärderna utifrån lex
Sarah utredningar

Risk

Sannolikhet

Konsekvens

1

Risk för att
den enskilde
inte får de
insatser som
han/hon är
berättigad till

4. Sannolik

3. Kännbar

2

Risk för att
den enskilde
och/eller
dennes
anhörige/närst
ående inte
görs delaktiga
i utformandet
av
genomförande
planen

4. Sannolik

3. Kännbar

3

Risk för
avsaknad av
tydlighet och
struktur
utifrån den
enskildes
behov

4. Sannolik

3. Kännbar

4

Risk för
förskingring
av den
enskildes
privata medel.

3. Möjlig

3. Kännbar

5

Risk för att
rutinen inte
efterlevs och
den enskildes
privata medel
hanteras
opassande

3. Möjlig

3. Kännbar

6

Risk för
bristande
kvalité i
verksamheter
na

3. Möjlig

3. Kännbar

7

4. Sannolik
Risk för att
missförhålland
en alternativt
risk för
missförhålland
en upprepas
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3 Genomförda granskningar
Process / rutin:
3.1 Genomförandeplaner
Granskningsaktivitet:
3.1.1 Kontrollera att genomförandeplanerna upprättats utifrån gällande
rutin och mall
Syfte med granskning
Att genomförandeplanerna är upprättade utifrån gällande rutiner för att säkerställa att
den enskilde får de insatser han eller hon är berättigad till.
Tillvägagångssätt
Kontroll av 80 slumpmässigt utvalda genomförandeplaner inom avdelningen för vårdoch omsorg samt avdelningen för LSS och socialpsykiatri. Granskningen bygger på en
särskilt upprättad granskningmall utifrån intern kontrollens syfte.
Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen
I 21% av genomförandeplanerna framgår det vilket eller vilka mål som gäller för varje
aktivitet. I 13 % av genomförandeplanerna framgår det delvis vilket/vilka mål som
gäller för varje aktivitet. I granskningsmallen fanns även en punkt gällande huruvida
målen är individuellt utformade, i de fall det fanns mål kopplade till varje aktivitet var
dessa individuellt utformade.
Enligt rutin ska genomförandeplanerna följas upp var tredje månad eller vid behov.
I 37,5 % av genomförandeplanerna finns datum för uppföljning av
genomförandeplanen specificerat. I 25 % av planerna framgår det delvis. Det framgår
delvis på så sätt att det finns en anteckning med ett nytt datum i kanten vid
genomförandeplanen, det är dock oklart hur kontinuerligt det följts upp, vem som gjort
uppföljningen etc.
Vid vissa enheter använder de sig av en signeringslista för genomgång av
genomförandeplan, detta skulle vara att föredra att fler enheter använda sig av.
Brister
I endast 21% av genomförandeplanerna saknas det mål kopplade till varje aktivitet. Det
är dock vanligt förekommande att det finns ett övergripande mål formulerat för
personen. Detta mål är inte nedbrutet och kopplat till specifika aktiviteter utan är
allmänt hållet.
Genomförandeplanerna bygger på olika mallar och i den senast gällande mallen som
bygger på metoden IBIC (Individens behov i centrum) finns tydligt specificerat att mål
ska anges kopplat till varje mål. Trots att mål ska anges kopplat till varje mål saknas det
ändock i en del genomförandeplaner.
Uppföljning av genomförandeplanerna kan säkerligen ha skett oftare än vad som
framgår i granskningen. Dock saknas det dokumentation om när och hur kontinuerligt
uppföljning har genomförts.
Förslag till åtgärder
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Förslag till åtgärder
1. Införa signeringslista för uppföljning och genomgång av genomförandeplan vid
samtliga enheter
2. Uppdatering av genomförandeplaner i de fall det saknas mål.
Åtgärdsförslag 1 - I signeringslistan framgår att genomförandeplanen och uppdraget ska läsas igenom av kontaktperson, detta bör
ske var tredje månad samt vid förändring i vårdtagarens hälsotillstånd. Genomförandeplanen ska alltid vara aktuell och
uppdaterad och en signeringslista är till god hjälp för att systematiskt följa upp och kontrollera genomförandeplanernas giltighet.

Granskningsaktivitet:
3.1.2 Granskning av delaktighet vid upprättande av genomförandeplan
Syfte med granskning
Säkerställa att den enskilde och/eller dennes anhörig gjorts delaktig i upprättandet av
genomförandeplan och att insatserna därmed utformas utefter den enskilde.
Tillvägagångssätt
Kontroll av 80 slumpmässigt utvalda genomförandeplaner inom avdelningen för vårdoch omsorg samt avdelningen för LSS och socialpsykiatri. Granskningen bygger på en
särskilt upprättad granskningmall utifrån intern kontrollens syfte.
Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen
Granskningen visar att 75 % har varit delaktiga i utformningen av genomförandeplanen.
Om den enskilde eller dennes anhörige inte varit delaktig i upprättandet framgår det
varför i 30%.
I genomförandeplanen ska det framgå på vilket sätt den enskilde varit delaktig
exempelvis genom intervjuer, bilder, observation etc. Detta framgår bara i 17% av
genomförandeplanerna.
Brister
I 25% av de granskade genomförandeplanerna har inte den enskilde eller dennes
anhörige varit delaktig vid upprättandet.
Om de inte är delaktiga ska det framgå varför, i så mycket som 70 % av
genomförandeplanerna saknas information om varför de inte varit delaktiga. Det ska
även framgå på vilket sätt den enskilde varit delaktig i upprättandet, detta finns endast
specificerat i 17% av genomförandeplanerna. Den vanligaste delaktighetsformen är
intervjuer.
Förslag till åtgärder
Komplettera information om delaktighet vid nästa uppföljning
Granskningsaktivitet:
3.1.3 Kontrollera genomförandeplanens innehåll
Syfte med granskning
Säkerställa tydlighet och struktur i utformandet av insatserna utifrån den enskildes
behov.

Socialnämnd, Intern kontroll - uppföljning

6(8)

Tillvägagångssätt
Kontroll av 80 slumpmässigt utvalda genomförandeplaner inom avdelningen för vårdoch omsorg samt avdelningen för LSS och socialpsykiatri. Granskningen bygger på en
särskilt upprättad granskningmall utifrån intern kontrollens syfte.
Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen
Granskningspunkterna för att säkerställa tydlighet och struktur utifrån den enskildes
behov var följande:
Framgår det vem hos utföraren som ansvarar för genomförandet av varje
aktivitet?
I 62,5 % av genomförandeplanerna framgick det tydligt, i 29 % av
genomförandeplanerna framgår det delvis eller i de flesta fall.
Framgår det av genomförandeplanen när och hur insatsen ska genomföras?
I 54% av genomförandeplanerna framgår det tydligt, i 37,5% framgår det delvis eller i
de flesta aktiviteterna.
Brister
91,5% är det totala värdet för om det framgår i alla eller nästan alla genomförandeplaner
vem som är ansvarig för genomförandet samt när och hur. Detta resultat visar att
genomförandeplanerna bygger på en tydlighet och struktur utifrån den enskildes behov.
Gällande de genomförandeplaner där det framgår delvis eller i de flesta fall finns det
antagligen rimliga förklaringar som att det är svårt att specificera vilken tid och hur en
insats ska genomföras då den insatsen rimligtvis är mer flexibel.
Process / rutin:
3.2 Genomförande av åtgärderna utifrån lex Sarah utredningar
Granskningsaktivitet:
3.2.1 Säkerställa genomförandet av samtliga åtgärdsförslag som
upprättats
Syfte med granskning
Minska risken för bristande kvalité i verksamheten samt minska risken att
missförhållanden upprepas.
Tillvägagångssätt
Avstämning gentemot upprättad lista avseende samtliga åtgärdsförslag som upprättats
under 2018.
Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen
Avdelningen för vård och omsorg kontrollerar åtgärdsförslagen årligen, en granskning
har gjorts under 2018 och processen gällande implementering och genomförandet av
åtgärdsförslagen fungerar väl. Värt att betona är att avdelningen för vård och omsorg är
den avdelningen som upprättat flest lex Sarah rapporter och att processen för
genomförande och uppföljning av åtgärderna fungerar väl är ett starkt kvalitetsmått.
Avdelningen för LSS-och socialpsykiatri har endast upprättat fem lex Sarahrapporter
Socialnämnd, Intern kontroll - uppföljning
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under året. Inom denna avdelning finns ingen övergripande struktur och överblick
avseende uppföljning. Granskningen visar dock att de flesta åtgärdsförslagen har
genomförts med undantag av ett par. Anledningen till detta är att det är en händelse som
inträffade sent på året.
Processen avseende uppföljning och genomförande av åtgärdsförslagen bedöms fungera
väl.
Brister



Ett par av de åtgärdsförslag som har upprättats under 2018 har ännu inte
genomförts. Detta har dock en logisk förklaring då det skett sent på året.
Även avdelningen för LSS-och socialpsykiatri bör införa en övergripande
kontroll för uppföljning och genomförande av dessa för att säkerställa
genomförandet och därmed kvalitetsförbättring.

Förslag till åtgärder
Införa kontroll avseende uppföljning av upprättade åtgärder inom avdelningen för
LSS-och socialpsykiatri
Avdelningen för LSS och socialpsykiatri bör följa upp åtgärdsförslagen och säkra genomförandet likt avdelningen för vård- och
omsorg gör årligen. En avdelningsövergripande uppföljning är att föredra för att säkra genomförandet och därmed höja kvalitén i
verksamheterna.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-04-01

SON 2019-000056

Socialförvaltningen
Eva Andersson, 0523-613389
eva.b.andersson@lysekil.se

Remiss – Rekommendation från SKL till kommunerna om
gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Sammanfattning
Rekommendationen handlar om att kommunerna gemensamt, till SKL ska
finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena
uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket
innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år, d.v.s.
2020 - 2024.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att anta rekommendation från Sveriges
kommuner och landsting (SKL) till kommunerna om gemensam finansiering av ett
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.
Ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) har beslutat att förbundet ska stödja
kommunerna i arbetet för en jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst.
Stödet som givits de senaste åren handlar främst om tjänster och stöd som tagits
fram i form av:
• kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård
inom främst äldreomsorg
• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. nationella brukarundersökningar och
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.
• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.
Finansieringen av kvalitetssystemen, de nationella brukarundersökningarna och
övrig kunskapsstyrning har inte finansierats inom ramen för SKL:s ordinarie
medlemsavgift utan SKL har stöttat kommunerna i denna utveckling genom
tillfällig gemensam finansiering från kommunerna eller interna tillfälliga
utvecklingsmedel.
En förändring som påverkat SKL:s arbete, med de områden som förslaget omfattar,
är att de statsbidrag som förut var riktade till området och finansierade en stor del
av arbetet, efter önskemål från kommunerna, är nu generella statsbidrag.
Kommunerna kan själva prioritera hur dessa medel ska användas.
SKL rekommenderar därför till kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning
och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca
1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år. Kostnaden fördelas
per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift.
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Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. De fyra största
kommunerna får en rabatt på 10 procent.
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL
behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om merparten av
kommunerna avstår från att anta rekommendation kan SKL inte säkra att
tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att kunna erbjudas
nationellt framöver.
Den föreslagna rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande
lednings- och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 t.o.m. 2024 förutsatt att
tillräckligt många kommuner antar rekommendationen.
Förvaltningens synpunkter
Inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården är kvalitetsregistren och
brukarundersökningarna metoder som är implementerade i verksamheten och en
viktig del i att utveckla kvaliteten och i verksamheten och för den enskilde. Tid och
resurser har åtgått för att komma igång med arbetet. Det skulle därför vara olyckligt
att avbryta arbetet. Det är även viktigt med en nationell samordning både på grund
av kostnadseffektivitet samt att det även ger förutsättningar till kostnads- och
kvalitetsjämförelser med riket och mellan kommuner.
Ett strukturerat kvalitetsarbete som är evidensbaserat är en viktig förutsättning för
att stödja det strategiska målet att i Lysekil ska invånarna erbjudas en god, jämlik
och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg.
En gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom
socialtjänstens verksamheter innebär en ökad avgift till SKL med ca 30 000 per år
från 2020 t.o.m. 2024.

Eva Andersson
Förvaltningschef
Bilaga/bilagor
Meddelande från styrelsen – Rekommendation till kommunerna om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter. Ärendenummer. 18/00295
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommundirektören
Ekonomichefen
Socialchef
Förvaltningsekonom
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MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 15/2018

Vårt ärendenr:
18/00003

2018-12-14

Kommunstyrelserna

Meddelande från styrelsen – Rekommendation till
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Ärendenr: 18/00295

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14
december 2018 beslutat:
1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024).
2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun.
De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.
3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.
4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem
meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni
2019.
Medlen till de olika delarna i förslaget kan vid behov och med god framförhållning
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen. Den föreslagna rekommendationen om
gemensam finansiering med tillhörande lednings- och styrningsmodell kommer att gälla
från 2020 förutsatt att tillräckligt många kommuner antar rekommendationen.
Behov av ställningstagande från alla kommuner
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver
merparten av kommunerna anta rekommendationen. Av ställningstagandet ska det
framgå om rekommendationen antas eller inte. Om merparten av kommunerna avstår
från att anta rekommendationen kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL
tillhandahåller kommer att kunna erbjudas nationellt framöver.
För att SKL:s kansli ska kunna planera sitt arbete inför 2020 så behöver samtliga

Sveriges Kommuner och Landsting
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kommuner meddela SKL sitt ställningstagande avseende rekommendationen senast den
15 juni 2018.
Skicka din kommuns ställningstagande till registrator@skl.se med hänvisning till
ärendenummer 18/00295.
Bakgrund
SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik,
jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap
ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter.
Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande.
De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för SKL:s
ordinarie medlemsavgift utan SKL stöttat kommunerna i denna utveckling med stöd av
överenskommelser mellan SKL och regeringen, tillfällig gemensam finansiering från
kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel. Efter 2016 är de omfattande
överenskommelserna med staten, för utveckling inom socialtjänstens område, avslutade.
SKL rekommenderade därför i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en
stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren
2017-2018. Det angavs i rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkomma
om hur den framtida organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna
utformas.
En förändring som påverkat SKL:s arbete, med de områden som förslaget omfattar, är
att de statsbidrag som förut var riktade till området nu, efter önskemål från
kommunerna, är generella statsbidrag. Kommunerna kan själva prioritera hur dessa
medel ska användas – tex. genom att i samverkan finansiera, driva och förvalta
avgörande delar för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.
För områden där kommunerna ser behov av en hållbar och långsiktig samverkan,
struktur och stöd krävs således nu en mer långsiktig finansiering, drift och förvaltning.
Kommunerna behöver gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för
de verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna tillsammans med
SKL.
Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för
medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling för
kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i
ledning och styrning av:
•

de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård
inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att
utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter.

•
•

stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.
nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.

Rekommendationen redovisas i bilaga 1.
Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko
Ordförande

Vårt dnr: 18/00295

KUNSKAPSSTYRNING I SAMVERKAN - SOCIALTJÄNST OCH
KOMMUNAL HÄLSO OCH SJUKVÅRD
Förslag till SKL:s styrelse att ta beslut om en rekommendation till Sveriges
kommuner om att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för
kunskapsstyrning inom ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Förankrings- och beslutsprocess under 2018:

1. Information till beredningen för socialpolitik och individomsorg
och primärvård och äldreomsorg 19 april.
2. Information och avstämning med Socialchefsnätverket 15 april,
18 maj och 7 september.
3. Information och avstämning med NSK-S 4 april,12 juni och 30
augusti.
4. Information till RSS-nätverket 14 mars och 12 september.
5. Information till AU 14 juni.
6. Information till beredningen för primärvård och äldreomsorg och
överläggning med beredningen för socialpolitik och
individomsorg 13 september.
7. Överläggning om förändrad tidsplan för beredningen för
socialpolitik och individomsorg 15 november.
8. Information till kommundirektörsnätverket 22 november.
9. Beslut i SKL:s styrelsen 14 december.
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Inledning
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress har beslutat att
förbundet ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och
evidensbaserad socialtjänst. Kommunerna har under senare år, i högre
grad än tidigare, börjat samverka i frågor kring kunskapsutveckling och
kunskapsstyrning inom socialtjänstens område. Genom att gemensamt
utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för
kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för att
kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad
socialtjänst av hög kvalitet.
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid
varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska
vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande.
Kunskapsstyrning omfattar de samverkande delarna;
• Kunskapsstöd
• Uppföljning och analys
• Verksamhetsutveckling, lärande och ledarskap
En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för
att socialtjänstens verksamheter har:
• tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas.
• möjligheter att kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera
dessa - genom användning av t.ex. kvalitetsregister,
brukarundersökningar och gemensamma variabler för uppföljning.
• brukarinflytande genom t.ex. brukarundersökningar.
• att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga förbättringar
utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av
kvalitet och resultat.
Nationell samverkan mellan kommuner (och även mellan kommuner och
landsting) med stöd och samordning av SKL bör ske inom områden där
samverkan är mer ändamålsenligt och effektivt än att varje huvudman
gör arbetet var för sig. Nationella insatser utgår ifrån områden där det
finns gemensamma utmaningar och där det bedöms troligt att
gemensamma insatser effektivare kan bidra till målet om en jämlik och
evidensbaserad socialtjänst.
Nationellt gemensamma utvecklingsinsatser har skett och sker på flera
områden. Till stora delar har arbetet utvecklats och bedrivits inom ramen
för överenskommelser mellan staten och SKL, med stöd av tillfälliga
centrala utvecklingsmedel inom SKL eller med tillfällig gemensam
finansiering från kommunerna. Finansieringen har hittills varit av mer
kortsiktig karaktär. För områden där kommunerna ser behov av en
hållbar och långsiktig samverkan, struktur och stöd, krävs en mer
långsiktig finansiering, drift och förvaltning. Kommunerna behöver
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gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för de
verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna med
stöd av SKL.
SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera
en stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad
socialtjänst under åren 2017-2018. Det angavs i rekommendationen att
SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida
organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas.
Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal
medfinansiering ökat. En pådrivande faktor är fortlevnaden av de
kvalitetsregister som kommunerna använder. Dessa register har
finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om
Bättre liv för sjuka äldre mellan SKL och staten samt av
landstingen/regionerna. Idag finansieras samtliga kvalitetsregister av
staten och landstingen/regionerna. Dock är de nationella anslagen för
kvalitetsregister minskade från 2018. Detta har lett till att de
kvalitetsregister som kommunerna använder (och som förvaltas av
landstingen) är underfinansierade och därmed har svårigheter att bedriva
sin verksamhet som tidigare.
Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med
företrädare för medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en
fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom socialtjänsten
och den kommunala hälso- och sjukvården.

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal
finansiering och medverkan i ledning och styrning av:
•

•

•

de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälsooch sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens
verksamheter.
stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet
och resultat.
nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.

Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen.

Varför behöver kommunerna finansiera detta?
Dessa stöd och insatser har aldrig finansierats genom medlemsavgiften
till SKL. Stöden har tidigare utvecklats med medel genom statliga
överenskommelser samt genom tillfällig gemensam finansiering från
kommunerna. Undantaget är brukarundersökningarna inom IFO och
funktionshinderområdet samt utveckling av gemensamma variabler för
uppföljning i socialtjänsten. Där har interna utvecklingsmedel från SKL
avsatts under fem år, bl.a. för att utveckla och etablera dessa.
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Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med staten, för
utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. Medlen som förut var
riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna, generella
statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska
användas – t.ex. genom att i samverkan finansiera och medverka i
ledning och styrning av avgörande delar för kunskapsstyrning inom
socialtjänsten.
Sveriges landsting och regioner finansierar gemensamt 2018 sammanlagt
116,5 mkr till SKL för motsvarande tjänster och stöd inom området
kunskapsstyrning inom landsting/regioner:
• Kvalitetsregister, Registercentrumorganisationerna och
Kansliet för kvalitetsregister = 100 mkr.
• Nationell patientenkät = 9,5 mkr.
• Stödfunktion för att stödja etableringen av
landstingens/regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning = 7 mkr.
Utöver ovanstående delar finansierar landstingen/regionerna i samverkan
även andra tilläggsuppdrag inom kunskapsstyrningsområdet, så
totalbeloppet är högre än ovan angivet. Det handlar t.ex. om stöd till
uppföljning och analys (30 mkr/år), landstingens samverkansmodell för
ordnat införande av läkemedel (16,2 mkr/år), Nationellt kliniskt
kunskapsstöd (13,8 mkr/år), Nationella biobanksrådet (0,8 mkr/år) etc.
Landstingen/regionerna finansierar därför ca totalt 177 mkr för att
utveckla kunskapsstyrning utanför medlemsfinansieringen.
Om samtliga ovan beskrivna kostnader (kunskapsstyrning för både
kommun- och region/landsting) skulle läggas till på medlemsavgiften
skulle det innebära att medlemsavgiften till SKL näst intill skulle behöva
fördubblas. Det är inte heller ett alternativ att dessa tjänster och stöd
inryms inom den befintliga medlemsavgiften då det skulle innebära en
fullständig omprioritering av hela SKL:s uppdrag.
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Förslag till beslut
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och
medverkan i ledning och styrning av:
•

•

•

de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälsooch sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens
verksamheter.
stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet
och resultat.
nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.

Förslag till beslut:
1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL,
finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat
inom områdena uppföljning och nationell samordning till en
kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare
i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024).
1.a att kommunerna bidrar till finansieringen av de nationella
kvalitetsregister som kommunerna använder, för att säkra
uppföljningen av den kommunala hälso- och sjukvårdens
kvalitet och resultat med 14,6 mkr årligen. Denna summa
inkluderar medel för utveckling utöver förvaltning.
1. b att kommunerna bidrar till finansieringen avseende stöd
för systematisk uppföljning och analys av socialtjänstens
kvalitet och resultat, genom t.ex. brukarundersökningar med
2,4 mkr årligen. Denna summa inkluderar medel för
utveckling utöver förvaltning.
1. c att kommunerna genom finansiering bidrar till nationell
samordning och stöd för att utveckla kunskapsstyrning inom
socialtjänstens verksamheter med 2,5 mkr årligen.
1.d att Stora AU som utgörs av arbetsutskotten för SKL:s
socialchefsnätverk, Nationell samverkansgrupp för
kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) och nätverket för
regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) tillsammans
med SKL inledningsvis utgör en interimistisk styrgrupp för att
leda arbetet.
2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen
för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på
befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna
får en rabatt på 10 procent.
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3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering
permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar
långsiktigt.
4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation
samt be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade
förslaget senast den 15 juni 2019.
Medlen till de olika delarna kan vid behov och med god framförhållning
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen.
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av
SKL från 2020 behöver merparten av kommunerna anta
rekommendationen. Av ställningstagandet ska det framgå om
rekommendationen antas eller inte.
Om merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen
kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. Den föreslagna
rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande ledningsoch styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt
många kommuner antar rekommendationen.
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Uppföljning och analys
Nationella kvalitetsregister som kommunerna använder
Kvalitetsregister är en källa för uppföljningen av kvalitet och effektivitet
inom kommunernas hälso- och sjukvård och en viktig del av
kunskapsstyrningen. Genom att skapa långsiktighet och stabilitet ges
möjlighet till utveckling av det nationellt gemensamma arbetet utifrån
kommunernas och landstingens/regionernas behov.
Kommunerna skulle genom gemensam finansiering få ökat inflytande
över vilka register de önskar finansiera samt om juridiska hinder
undanröjs en eventuell utveckling av andra register för socialtjänstens
verksamheter.
De kvalitetsregister som 2018 finansieras av stat och landsting/regioner
och som kommunerna använder, och som därmed omfattas av förslaget
är:
• Senior alert – kvalitetsregister för trycksår, munhälsa, benbrott,
viktminskning samt blåsdysfunktion (används av 287 kommuner)
• Svenska palliativregistret – kvalitetsregister för verksamheter som
vårdar personer i livets slut (används av 290 kommuner)
• BPSD-registret – kvalitetsregister för personer med
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom
(används av 289 kommuner)
• SveDem – kvalitetsregister för en god demensvård (används av
63 kommuner)
• Rikssår – kvalitetsregister för svårläkta sår (används av 60
kommuner)
Beräknad kostnad årligen: 14,6 mkr inkl. utveckling.

Stöd till uppföljning och analys genom t.ex.
brukarundersökningar och utveckling av gemensamma
variabler för uppföljning av kvalitet och resultat
Brukarundersökningar är ett stöd för uppföljning och analys och är ett av
flera verktyg, i kommunernas systematiska kvalitetsarbete.
De tjänster som omfattas av förslaget är för närvarande förvaltning och
utveckling av nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten:
1. Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg:
• myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård,
missbruks- och beroendevård samt ekonomiskt bistånd (143
kommuner är anmälda till 2018 års undersökning jämfört med
87 kommuner 2017. 50 av dem använder för första gången ett
gemensamt webbenkätverktyg för undersökningen).
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•

ensamkommande barns boendesituation, d.v.s. om
utförarverksamheter, både kommunala och privata aktörer (60
kommuner och åtta privata aktörer 2018 jämfört med 22
kommuner i pilotundersökningen 2017).
2. Brukarundersökning inom funktionshinderområdet:
• utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri, både
kommunala och privata aktörer (hittills är 120 kommuner och
sex privata aktörer anmälda för 2018 jämfört med 102
kommuner och åtta privata aktörer 2017).
Deltagande kommuner och privata utförare betalar idag en avgift för
användningen av de webbenkätverktyg som används i undersökningarna.
Ett mer ändamålsenligt och gemensamt webbenkätverktyg skulle
behövas upphandlas för insamling och hantering av data i nationella
undersökningar som genomförs från 2020 och framåt. Kostnader för
upphandling, förvaltning, samordning, stöd och utveckling av
brukarundersökningarna ingår i förslaget. Utöver det tillkommer en
kostnad per enkät. 2018 är kostnaden per besvarad enkät inom
funktionshinderområdet 30 kr. Samma prismodell används också för
Nationell patientenkät (NPE), där landstingen/regionerna, utöver
finansiering för förvaltning och utveckling av NPE, också betalar ett pris
per enkät. Detta beroende på variationerna i antal patienter och
omfattning av undersökningarna i olika landsting/regioner samt dess
påverkan av arbetsinsats och kostnad för att administrera
undersökningen. I dagsläget är priset per enkät i NPE drygt 17 kronor.
Beräknad kostnad årligen: 2,4 mkr inkl. utveckling.
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Nationell samordning för
gemensam utveckling av
kunskapsstyrning
För att kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad
socialtjänst av hög kvalitet är det en förutsättning att landets kommuner
arbetar tillsammans. Ett sådant samarbete är effektivt såväl ur ett
ekonomiskt perspektiv som ur ett tidsperspektiv. Genom en nationell
samordning och stöd från SKL kan kommunerna tillsammans med SKL
generera ett mervärde för kommunernas socialtjänst och hälso- och
sjukvård.
För kommunerna innebär denna samordning inte bara en ökad effektivitet
utan även att kommunerna får inflytande över den nationella
samordningen. Den samordning som omfattas av förslaget innebär en
vidareutveckling av:
• Samordning mellan kommuner, RSS, SKL och myndigheter
(i Partnerskapet).
• Stöd till och utveckling av arbetet i NSK-S.
• Samordning av Huvudmannagruppen för huvudmännens talan
med Rådet för styrning med kunskap.
• Förutsättningarna att arbeta evidensbaserat, så att
kommunerna tillsammans med stöd av SKL kan utveckla ett
gemensamt system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens
verksamheter.
• Samordning med landsting/regioners gemensamma system för
kunskapsstyrning, i nuläget med fokus på de nationella
programområden för psykisk hälsa samt barn och unga.
Samordningen och stödet som SKL kan erbjuda innebär att SKL planerar
och tillsammans med medlemmarna bereder och genomför samordning,
stöd och gemensam utveckling. Samordningen, stödet och utvecklingen
av detta innebär behov av både fysiska och digitala möten. Att de olika
nätverken som ansvarar för socialtjänstens kunskapsutveckling träffas
och gemensam driver på frågan är en förutsättning för att ta steg framåt
tillsammans. Kostnaden nedan inkluderar både personal och
möteskostnader. I dag finansieras nationell samordning på det här
området både av tillfällig gemensam finansiering från kommunerna och
genom medlemsavgiften. Till exempel finansieras möten med
utvecklingsledare inom de olika sakområdena kopplat till socialtjänstens
kunskapsstyrning samt samordning av dessa genom medlemsavgiften.
Beräknad kostnad årligen: 2,5 mkr.
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Bättre insatser för brukare
och bättre förutsättningar för
huvudmännen
Nedan redovisas exempel på resultat som har uppnåtts genom
kvalitetsregister, nationella brukarundersökningar samt nationell
samordning:
•
•
•

•
•

•

Mellan 2009 och 2015 har läkningstiden för svårläkta sår minskat
med 63 procent från 146 dagar i snitt till 53 dagar (Rikssår). En
halvering av kostnaderna för behandling per läkt sår har skett.
Mellan 2011 och 2015 minskade trycksåren från 14,3 procent till 7,5
procent (Senior alert).
Brukarundersökningar har gett ett 100-tal kommuner förutsättningar
att bedriva förbättringsarbete utifrån jämförbara mått och ny kunskap
om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna. Ca 20 000
brukare har fått möjligheten att tala om hur de upplever kvaliteten i
socialtjänstens verksamheter.
NSK-S har inlett ett arbete med att på ett systematiskt sätt kartlägga
kommunernas behov av kunskapsstöd.
Kommunerna har genom NSK-S och Huvudmannagruppen påverkat
de statliga myndigheternas arbete med kunskapsstyrning t.ex.
avseende förvaltning och vidareutveckling av Kunskapsguiden.se och
inledd förstudie avseende den kommunala hälso- och sjukvården.
Kommunerna har genom NSK-S samverkat med
landstingen/regionerna i kunskapsstyrningsfrågor inom områden där
kommuner och landsting behöver agera gemensamt, t.ex. psykisk
hälsa.

10

En önskan om medverkan
från samtliga kommuner
Förslaget innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis)
säkerställer och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att
tillsammans kunna utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av SKL.
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av
SKL behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om
merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendation kan SKL
inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att
kunna erbjudas nationellt framöver.

11

Ledning och styrning av det
gemensamt finansierade
delarna
Inledningsvis kommer en styrgrupp tillsättas bestående av Stora AU och
SKL. Stora AU består av arbetsutskotten för nätverket för RSS, SKL:s
socialchefsnätverk och NSK-S. Denna styrgrupp får mandat att föreslå en
permanent styrmodell för de gemensamt finansierade delarna.
När det gäller styrning och ledning avseende de nationella
kvalitetsregister som kommunerna använder bör kommunföreträdare
inkluderas i den befintliga ledningsfunktionen som idag består av
landstingen/regionerna och staten. Under förutsättning att kommunerna
antar rekommendationen och tillser medel till de kvalitetsregister som de
använder, kommer ledning och styrning för nationella kvalitetsregister
kompletteras med det kommunala perspektivet och kompetensen.
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Socialförvaltningen
Catarina Ross, 0523 – 61 31 36
catarina.ross@lysekil.se

Ekonomiskt utfall mars 2019
Sammanfattning
Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat per mars månad 2019.
Förslag till beslut
Nämnden tar del av sammanfattande ekonomisk rapport.
Ärendet
Ekonomiskt utfall per mars 2019. Regelbunden uppföljning sker till nämnden.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Catarina Ross
Handläggare

Bilaga/bilagor
Standardrapport mars 2019
Förvaltningsöversikt mars 2019
Utfall och prognos till nämnd 190424
Beslutet skickas till

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Prognos mars 2019
2019-04-17

Utfall
Socialnämnden

60 Stab, nämnd och ledning

Budget Ack

Utfall Ack

Ack
Avvikelse

Intäkter

Pers.kostn

-6 312

-3 406

2 906

31

1 667

61 Avd Bistånd

-12 849

-10 935

1 914

-53

115

62 Avd Individ- och familjeomsorg

-15 177

-19 562

-4 385

1 286

919

63 Avd Lss Psykiatri

-21 517

-22 963

-1 446

-237

-286

64 Avd Vård och omsorg

-37 771

-40 831

-3 060

-651

-2 025

S:a 6
Socialnämnden

-93 626

-97 696

-4 071

376

390

Eva Andersson Socialchef

Tillfälligt inhyrd
personal*

Lokalkostnad

Köp av
verksamhet

21

Övr.kost

Summa
avv. per
2019

1 187

2 906

20

1 832

1 914

-145

-4 783

-1 477

-4 385

78

-1 938

937

-1 446

-967

63

-129

649

-3 060

-1 152

16

-6 830

3 129

-4 071

-185

2019-04-17

2

Utfall med prognos
Socialnämnden

60 Stab, nämnd och ledning

Budget Ack

Utfall Ack

Ack
Avvikelse

Prognos
lagd i
mars

Prognos
lagd i feb

-6 312

-3 406

2 906

1 600

61 Avd Bistånd

-12 849

-10 935

1 914

4 400

62 Avd Individ- och familjeomsorg

-15 177

-19 562

-4 385

-6 097

63 Avd Lss Psykiatri

-21 517

-22 963

-1 446

-3 728

64 Avd Vård och omsorg

-37 771

-40 831

-3 060

-8 874

-8 626

S:a 6
Socialnämnden

-93 626

-97 696

-4 071

-8 874

-12 451

Eva Andersson Socialchef

2019-04-17

3

Utfall med prognos
Socialnämnden

60 Stab, nämnd och ledning

Budget Ack

Utfall Ack

Ack
Avvikelse

Prognos
lagd i
mars

Prognos
lagd i feb

-6 312

-3 406

2 906

61 Avd Bistånd

-12 849

-10 935

1 914

62 Avd Individ- och familjeomsorg

-15 177

-19 562

-4 385

-6 097

63 Avd Lss Psykiatri

-21 517

-22 963

-1 446

-3 728

64 Avd Vård och omsorg

-37 771

-40 831

-3 060

-8 874

-8 626

S:a 6
Socialnämnden

-93 626

-97 696

-4 071

-4 174

-12 451

Eva Andersson Socialchef

1 600
4 700

2019-04-17

4 400

4

Utfall med prognos
Socialnämnden

60 Stab, nämnd och ledning

Budget Ack

Utfall Ack

Ack
Avvikelse

Prognos
lagd i
mars

Prognos
lagd i feb

-6 312

-3 406

2 906

61 Avd Bistånd

-12 849

-10 935

1 914

62 Avd Individ- och familjeomsorg

-15 177

-19 562

-4 385

63 Avd Lss Psykiatri

-21 517

-22 963

-1 446

-3 952

-3 728

64 Avd Vård och omsorg

-37 771

-40 831

-3 060

-8 874

-8 626

S:a 6
Socialnämnden

-93 626

-97 696

-4 071

-8 126

-12 451

Eva Andersson Socialchef

1 600
4 700

4 400
-6 097

2019-04-17
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Utfall med prognos
Socialnämnden

60 Stab, nämnd och ledning

Budget Ack

Utfall Ack

Ack
Avvikelse

Prognos
lagd i
mars

Prognos
lagd i feb

-6 312

-3 406

2 906

61 Avd Bistånd

-12 849

-10 935

1 914

4 700

4 400

62 Avd Individ- och familjeomsorg

-15 177

-19 562

-4 385

-7 017

-6 097

63 Avd Lss Psykiatri

-21 517

-22 963

-1 446

-3 952

-3 728

64 Avd Vård och omsorg

-37 771

-40 831

-3 060

-8 874

-8 626

S:a 6
Socialnämnden

-93 626

-97 696

-4 071

-15 143

-12 451

Eva Andersson Socialchef

1 600

2019-04-17
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Utfall med prognos
Socialnämnden

60 Stab, nämnd och ledning

Budget Ack

Utfall Ack

Ack
Avvikelse

Prognos
lagd i
mars

Prognos
lagd i feb

-6 312

-3 406

2 906

2 600

1 600

61 Avd Bistånd

-12 849

-10 935

1 914

4 700

4 400

62 Avd Individ- och familjeomsorg

-15 177

-19 562

-4 385

-7 017

-6 097

63 Avd Lss Psykiatri

-21 517

-22 963

-1 446

-3 952

-3 728

64 Avd Vård och omsorg

-37 771

-40 831

-3 060

-8 874

-8 626

S:a 6
Socialnämnden

-93 626

-97 696

-4 071

Eva Andersson Socialchef

-12 451

2019-04-17
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Utfall med prognos
Socialnämnden

60 Stab, nämnd och ledning

Budget Ack

Utfall Ack

Ack
Avvikelse

Prognos
lagd i
mars

Prognos
lagd i feb

-6 312

-3 406

2 906

2 600

1 600

61 Avd Bistånd

-12 849

-10 935

1 914

4 700

4 400

62 Avd Individ- och familjeomsorg

-15 177

-19 562

-4 385

-7 017

-6 097

63 Avd Lss Psykiatri

-21 517

-22 963

-1 446

-3 952

-3 728

64 Avd Vård och omsorg

-37 771

-40 831

-3 060

-8 874

-8 626

S:a 6
Socialnämnden

-93 626

-97 696

-4 071

-12 543

-12 451

Eva Andersson Socialchef

2019-04-17

8

Sammanfattning
• Utfall i mars -4 071 tkr
• Avvikelse innan handlingsplan -24 407 tkr
• Handlingsplan 11 864 tkr
• Uppföljningsprognos -12 543 tkr

Eva Andersson Socialchef

2019-04-17
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500 Standardrapport
Nämnd: 6 Socialnämnden

Ansvarsområde: Alla

Ansvar: Alla

Enhet: Tkr. Period: 2019 03
Intäkt/Kostnad

Rader

Intäkter

Vomr: Alla

Vgr: Alla

Vsh: Alla

Aktivitet: Alla
Budget helår

Budget mån

Utfall mån

Avv mån

Budget ack

Utfall ack

Avv ack

Utfall ack fg år

Taxor och avgifter

16 996

1 416

1 584

167

4 249

4 433

184

4 010

Hyresintäkter

13 315

1 110

1 130

20

3 329

3 419

90

3 297

Bidrag

22 051

1 838

2 532

694

5 513

7 278

1 765

9 481

Försäljning av verksamhet

Kostnader

Block: Alla

1 825

152

165

13

456

582

125

491

Övriga intäkter

44 251

3 688

3 096

-591

11 063

9 274

-1 789

11 711

Intäkter

98 438

8 203

8 506

303

24 609

24 985

376

28 991

Intäkter

98 438

8 203

8 506

303

24 609

24 985

376

28 991

-212 748

-17 045

-16 380

666

-51 731

-51 100

631

-54 394

-80 912

-6 475

-6 378

97

-19 657

-19 898

-240

-21 205

0

0

0

0

0

0

0

-8

Löner
Soc avgifter
Pensioner och löneskatt
Personalkostnader

-293 660

-23 520

-22 757

763

-71 388

-70 998

390

-75 608

Bidrag

-22 136

-1 845

-1 110

734

-5 534

-5 660

-126

-6 026

Köp av verksamhet

-41 323

-3 444

-6 873

-3 429

-10 331

-17 161

-6 830

-12 160

Lokalkostnader

-37 067

-3 089

-3 068

21

-9 267

-9 250

16

-10 297

Förbrukning- & underhållsmtrl

-12 351

-1 029

-370

660

-3 088

-1 407

1 681

-1 649

Övriga kostnader

-73 356

-6 113

-6 136

-23

-18 339

-17 847

492

-20 421

-186 232

-15 519

-17 557

-2 038

-46 558

-51 325

-4 767

-50 554

-1 021

-85

-189

-104

-255

-304

-48

-270

-134

-11

-13

-1

-33

-37

-4

-41

Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Kapitalkostnader

-1 155

-96

-202

-105

-289

-341

-52

-310

Räntekostnader

0

0

-3

-3

0

-4

-4

-1

Övriga finansiella kostnader

0

0

-1

-1

0

-14

-14

-13

Finansiella kostnader

0

0

-4

-4

0

-18

-18

-14

-481 047

-39 136

-40 520

-1 384

-118 235

-122 682

-4 447

-126 485

-382 609

-30 933

-32 013

-1 081

-93 626

-97 696

-4 071

-97 495

Kostnader
Resultat

Rapport: 500 Standardrapport

KS\CATROS001

2019-04-09 16:57:27
Sida: 1/1

300 Förvaltningsöversikt
Avser: 6 Socialnämnden
Period: 2019-03
Enhet: Tkr
Nämnd > Aomr > Ansvar
6 Socialnämnden

Budget helår

Budget mån

Utfall mån

Avv mån

Budget ack

Utfall ack

Avv ack

Utfall ack fg år

-382 609

-30 933

-32 013

-1 081

-93 626

-97 696

-4 071

-97 495

60 Stab, nämnd och ledning

-25 357

-2 104

-1 168

936

-6 312

-3 406

2 906

-2 269

61 Avd Bistånd

-51 496

-4 283

-3 567

716

-12 849

-10 935

1 915

-13 386

62 Avd Individ- och familjeomsorg

-61 784

-5 172

-6 715

-1 543

-15 177

-19 562

-4 385

-18 262

63 Avd Lss Psykiatri

-87 279

-7 119

-7 700

-581

-21 517

-22 963

-1 446

-22 626

64 Avd Vård och omsorg

-156 693

-12 254

-12 863

-609

-37 771

-40 831

-3 060

-40 952

S:a 6 Socialnämnden

-382 609

-30 933

-32 013

-1 081

-93 626

-97 696

-4 071

-97 495

-382 609

-30 933

-32 013

-1 081

-93 626

-97 696

-4 071

-97 495

S:a totalt

Rapport: 300 Förvaltningsöversikt

KS\CATROS001

2019-04-09 16:56:12
Sida: 1/1

Placeringar Vuxna 2019
2019-03-14

Vårdform
Institutionsvård missbruk
Missbruksboende m inslag av vård
Summa

Skyddat boende
Pga Våld i nära relationer

I budget 2019, Prognos nuvarande
tkr
placeringar 2019, tkr

Antal
placeringar

1 423

375

3

319

0

0

1 742

375

3

I budget 2019,
tkr

Prognos 2019, tkr

Antal
placeringar

56

Utfall hittills 114

1

Placeringar Barn och ungdom 2019
2019-04-10

Vårdform

I budget Prognos Antal barn
2019, tkr 2019, tkr just nu

Förändring

Familjehem, kons.

9 517

10 316

14

En ungdom gått fr. konsulentstöttad till HVB. Sänkt prognos m. 300 tkr

Familjehem, egna (+vårdnadsöverflytt)

4 617

4 000

13

varav tre vårdnadsöverflyttar

Institution LVU & SOL

6 271

14 600

11

Minus 3 Plus 1 (tre har flyttat hem, en har gått från konsulentstöttat till HVB). OBS! Exkl. ärende som är på gång, motsv. 1,1 mkr.

Korttidsvård

0

492

0

Köpt öppenvård

0

Summa

20 405

Ärendet avslutat

0
29 408

38
I kolumnen för institution ingår också 660 tkr som vi får tillbaka i form av skolkostnader

Socialförvaltningen
Biståndsenheten

Delegationsrapport till Socialnämnden enligt 4 kap 1§
Enhet

Antal lediga
lägenheter

Lysekilshemmet
Skärgårdshemmet
Stångenäshemmet

1 avd 3 (D)
1 avd Bojen (D)
1 avd Gärdet (S)
avd Immestad (S)

Rutin:
Biståndshandläggare rapporterar på blankett till nämndsekreterare i SON vid det datum då övriga
handlingar ska lämnas inför kommande nämndsammanträde.

1
Avser 2019-04-16

Skaftöhemmet
Område

Antal beslut om
plats, säbo

Orsak till beslut

Väntat över 3 månader

Väntar på Kompassen

Lysekil/centrum
Lysekil/centrum väst
Lysekil/Slätten

1

Somatik

Nej, beslutsdatum
2019-04-01

Nej

Lysekil/Mariedal
Lysekil/Syd
Skaftö

1

Somatik

Nej, beslutsdatum
2019-03-18

Nej

Brastad
Kommentar: Det finns en dam på korttidsplats på Kompassen som den 11/4 ansökte om säbo och en man som den 9/4 ansökte om säbo. Utredningarna
pågår och vid bifall kan de erbjudas de lägenheter som finns på Stångenäshemmet och Skärgårdshemmet när de är klara. (Dessa vårdtagare på korttidsplats
som inte bedöms kunna vara hemma i väntan på boende prioriteras högt.) Det finns även en lägenhet på Stångenäshemmet till någon av de med beslut
sedan tidigare att erbjuda när den blir inflyttningsklar.

Datum: 2019-04-16

Namn:
Biståndshandläggare, Biståndsenheten

REDOVISNING AV INKOMNA BESLUT
Avdelningen för verksamhetsstöd

Datum

2019-04-15

Datum
2019-04-04

Avsändare/Mottagare
Förvaltningsrätten i
Göteborg

2019-04-03

Kammarrätten i
Göteborg

2019-03-29

Högsta
förvaltningsdomstolen

2019-03-25

Förvaltningsrätten i
Göteborg

Beskrivning
Beslut 2019-04-04, mål nr 11408-18 - Klagande,
Part - Motpart Socialnämnden i Lysekils kommun Överklagat socialnämndens beslut 2019-02-07 Saken Överklagande av beslut enligt lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga, LVU nu fråga om avskrivning Förvaltningsrätten avskriver målet
Beslut 2019-04-03, mål nr 1315-19 - Klagande 1,
Vårdnadshavare 2 och 3 - Motpart Socialnämnden i
Lysekils kommun - Överklagat Förvaltningsrätten i
Göteborgs dom 2019-02-21 i mål nr 15316-18 Saken Beredande av vård av unga nu fråga om
återkallelse av överklagandena - Kammarrätten
avskriver målet
Beslut 2019-03-28 - Mål nr 1444-19 - Överklagat
avgörande Kammarrätten i Göteborgs dom 2019-0211 i mål nr 5796-18 - Saken Vård enligt lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU fråga
om prövningstillstånd
Beslut 2019-03-25, mål nr 1120-19 - Klagande
socialnämnden i Lysekils kommun - Motpart Överklagat beslut Försäkringskassans beslut 201810-22, dnr 000594-2019 - Saken Utbetalning av
ersättning till socialnämnden

Nummer
2019-000020

2019-000020

2018-000322

2019-000018

REDOVISNING AV INKOMNA DOMAR
Socialförvaltningen

Datum

2019-04-15

Datum
2019-04-13

Avsändare/Mottagare
Förvaltningsrätten i
Göteborg

2019-03-19

Förvaltningsrätten i
Göteborg

Beskrivning
Nummer
Dom 2019-04-10, mål nr 13029-18 - överklagat
2019-000018
socialnämndens beslut 2018-09-28 - Saken Bistånd
enligt socialtjänstlagen, SoL (ekonomiskt bistånd) Förvaltningsrätten avslår överklagandet
Dom 2019-03-13, mål nr 486-19 - överklagat
2019-000018
socialnämndens beslut 2018-11-30 - Saken Bistånd
enligt socialtjänstlagen, SoL (ekonomiskt bistånd) Förvaltningsrätten avslår överklagandet

ANMÄLNINGSÄRENDEN
Avdelningen för verksamhetsstöd

Datum

2019-04-15

Datum
2019-04-15

2019-04-03
2019-04-03

2019-04-02
2019-04-03

2019-04-02

2019-04-08

2019-04-15
2019-03-15

2019-03-15

2019-03-15

2019-03-11

2019-03-27
2019-03-27
2019-03-22

Avsändare/Mottagare
Utbildningsnämnden

Beskrivning
Valda representanter - ordinrie
Mrgareta Carlsson och ersättare Per
Wallman
Samhällsbyggnadsnämnden Valda representanter - ordinarie Lars
Björneld och ersättare Ulf Hanstål
Kommunstyrelsen
Valda representanter - ordinarie JanOlof Johansson och ersättare Ronald
Rombrant
HjärtLung i Lysekil
Valda representanter - ordinarie Agneta
Adriansson och ersättare Tage Larsson
Kommunstyrelsen
Valda representanter - ordinarie JanOlof Johansson och ersättare Ronald
Rombrant
PRO Skaftö
Valda representanter - ordinarie Agneta
Adriansson och ersättare Stig
Simonsson
IVO
Tillsyn med anledning av klagomål
gällande handläggning av ett ärende
om barn och unga - dnr 8.513832/2019 - Sekretessprövning enl.
OSL
Länsstyrelsen
Utlysning av utvecklingsmedel gällande
universell våldsprevention
IVO
Inspektion på Badhusbergets
barnboende, bostad med särskild
service till barn och ungdomar enligt
LSS, i Lysekils kommun - dnr 8.4.2586/2019
IVO
Inspektion vid stödboendet Kilen, i
Lysekils kommun - dnr 8.4.210221/2019
Privatperson
Synpunkt/klagomål - synpunkter och
missnöje på boendestödet Sekretessprövning enl. OSL
Kommunstyrelsen
KS § 24: Ny inriktning för folkhälsorådet
- nytt namn: rådet för folkhälsa och
social hållbarhet
Avdelningen för
Personuppgiftsincident
verksamhetsstöd
Avdelningen för
Personuppgiftsincident
verksamhetsstöd
Kommunfullmäktige
KF § 18: Samverkan mellan Lysekils
kommun och Polisen –
Medborgarlöften 2019

Nummer
2019-000082

2019-000082
2019-000082

2019-000082
2019-000081

2019-000081

2019-000103

2019-000112
2019-000093

2019-000092

2019-000091

2019-000089

2019-000100
2019-000102
2019-000096

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-04-17

SON 2019-000074

Avdelningen för verksamhetsstöd
Majvor Smedberg, 0523-613105
majvor.smedberg@lysekil.se

Redovisning av delegationsbeslut till socialnämnden 190424
Sammanfattning
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, utskott,
förtroendevalda eller tjänsteperson i enlighet med socialnämndens
delegationsordning. Dessa beslut redovisas till socialnämnden och gäller för
perioden 190301 - 190417.
Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen
Beslut enligt socialtjänstlagen av hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt hemteam,
matdistribution, särskilt boende, dagverksamhet och korttidsplats.
Familjerätt, perioden 2019-03-01 – 2019-03-31
Arbetsutskottets protokoll från 2019-03-26 och från 2019-04-11
Anmälan av ordförandebeslut 190325: Bistånd enligt 4 kap 1 § med stöd av 5 kap
9 § SoL till vistelse på behandlingshem i avvaktan på arbetsutskottets nästa
sammanträde
Anmälan av ordförandebeslut 190328: Placering enligt 11 § LVU på SiS
ungdomshem från och med 190401
Anmälan av ordförandebeslut 190411: Bistånd enligt 4 kap 1 § med stöd av 5 kap 9 §
SoL till vistelse på behandlingshem i avvaktan på arbetsutskottets nästa
sammanträde
Anmälan av ordförandebeslut 190411: Bistånd enligt 4 kap 1 § till boende på
hotell/vandrarhem för perioden 190415-190514 i avvaktan på arbetsutskottets
nästa sammanträde
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll den 24 april 2019.

Namn
Förvaltningschef

Majvor Smedberg
Nämndsekreterare
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