Kommunstyrelseförvaltningen

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

SOCIALNÄMNDEN

Tid och plats:

Onsdagen den 30 mars 2016 kl.
stadshuset, Lysekil

Ordförande:

Maria Forsberg

Sekreterare:

Anne-Marie Mattsson

8.15, Borgmästaren,

Öppet sammanträde utom i de punkter som markerats med
(sluten del) eller där ordförande så beslutar.
ÄRENDEN
Upprop samt val av justerare
Anmälan av övriga frågor

Utbildning/information
Anhörigstöd. Muntlig information från anhörigsamordnare Anneli Antonsson

Allmänna ärenden
1. Genomgång av föregående protokoll
2. Muntliga föredragningar
a) Information från förvaltningschefen
3. Rapport – beslut om särskilt boende
4. Socialnämndens delegationsordning
5. Intern kontroll 2016 – Rapport gällande granskning av vidtagna åtgärder utifrån brister
som framkom vid den interna kontrollen 2014
6. Yttrande till JO – anmälan gällande utlämnande av allmän handling

Individ- och familjeomsorg
7. Aktuell situation avseende mottagande av asylsökande/ensamkommande barn – muntlig
information
8. Anmälan – ordförandebeslut
9. Utredning om bidragsbrott – separat utskick (sluten del)

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 31 05 anne-marie.mattsson@lysekil.se | www.lysekil.se

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Kommunstyrelseförvaltningen

SOCIALNÄMNDEN

Ekonomiärenden
10. Årsredovisning 2015
11. Ekonomisk uppföljning februari 2016

Vård och omsorg / LSS
12. Revidering av avgifter för kost som serveras i samband med insatser enligt LSS
13. Patientsäkerhetsberättelse 2015
14. Remiss från Socialdepartementet – restnoteringar av läkemedel
15. Riktlinjer för anhörigstöd 2016

Övrigt
16. Redovisning – externa placeringar beslutade av arbetsutskottet
17. Uppdrag till förvaltningen – Kvarstående/nytillkomna
18. Anmälningsärenden
19. Redovisning av delegationsbeslut
20. Övriga frågor
Lysekil 2016-03-22
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Maria Forsberg
Ordförande

/

Anne-Marie Mattsson
Sekreterare

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 31 05 anne-marie.mattsson@lysekil.se | www.lysekil.se

LYSEKILS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-02-29

§ 62
BYTE AV LEDAMOT OCH ERSÄTTARE I ARBETSUTSKOTTET
Dnr SON 2015-18
Den 21 januari 2015 beslutade socialnämnden att utse ledamöter och ersättare i
arbetsutskottet. Thor Karlsson (LP) utsågs till ledamot och Maria Lundbom (LP)
utsågs till ersättare.
Thor Karlsson avsäger sig nu platsen som ledamot och föreslås fortsätta sitt
uppdrag som ersättare. Maria Lundbom föreslås till uppdraget som ledamot i
arbetsutskottet och frånträder i och med detta sin plats som ersättare.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden utser Maria Lundbom (LP) som ordinarie ledamot i
arbetsutskottet.
Socialnämnden utser Thor Karlsson (LP) som ersättare i arbetsutskottet.
Beslutet skickas till
Thor Karlsson
Maria Lundbom
Nämndsekretariatet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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ALLM 2

Information från förvaltningschefen – muntlig information

2016-03-10

Tjänsteskrivelse

Sid 1/2

Dnr: SON 2015-4

Socialförvaltningen
Frida Mellgren, 0523-61 3480
frida.mellgren@lysekil.se

Socialnämndens delegationsordning
Sammanfattning
Den 1 januari 2015 gick vård och omsorgsnämnden och individ och
myndighetsnämnden samman till en gemensam socialnämnd. Socialnämnden gav
den 21 januari 2015 förvaltningen i uppdrag att revidera nämndens
delegationsordning för att anpassas efter sammanslagningen till en gemensam
nämnd.
Förvaltningen har nu arbetat fram ett förslag till delegationsordning, förslaget
omfattar socialnämndens samtliga verksamhetsområden.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta upprättat förslag till delegationsordning att gälla
fr.o.m. 2016-04-01.
Ärendet
Den 26 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att avveckla de två sociala
nämnderna för att återgå till en gemensam socialnämnd. Vård och
omsorgsnämnden och individ och myndighetsnämnden gick samman till en
gemensam socialnämnd den 1 januari 2015.
Vid socialnämndens sammanträde den 21 januari 2015 antogs vård och
omsorgsnämndens respektive individ och myndighetsnämndens
delegationsordningar att gälla som en gemensam förvaltningsövergripande
delegationsordning. Vid sammanträdet fick även förvaltningen i uppdrag att
revidera nämndens delegationsordning.
Förvaltningen har nu arbetat fram ett förslag till delegationsordning. Förslaget
omfattar socialnämndens samtliga verksamhetsområden och innehåller även allmän
information om vad delegation innebär och vilka typer av ärenden som inte får
delegeras.
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Eva Andersson
Socialchef

Sid 2/2

Frida Mellgren
Utredare

Beslutet inkl. handlingar skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef individ och familjeomsorg
Avdelningschef vård och omsorg
Avdelningschef LSS och psykiatri
Enhetschef för biståndsenheten
Enhetschef barn- och ungdomsenheten
Enhetschef vuxenenheten
Utredare
MAS
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INLEDNING

Allmänt om delegering
Med delegation avses att socialnämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på
nämndens vägnar i vissa ärenden, det vill säga att nämnden överför rätten att
fatta självständiga beslut till en delegat.
Ett beslut som fattas med stöd av delegation gäller på samma sätt som om
nämnden själv fattar beslutet. Beslutet kan inte ändras av nämnden på annat
sätt än att ett nytt beslut fattas. Om socialnämnden anser att någon utövar sin
beslutanderätt olämpligt kan nämnden återkalla rätten att fatta beslut för en
viss grupp av ärenden, för ett visst ärende eller för en viss delegat.
Nämnden kan också innan ett beslut är fattat överta beslutanderätten från den
som fått ett delegationsuppdrag och istället själv fatta beslut. Vidare kan
delegaten istället för att själv fatta beslutet överlämna ärendet till nämnd för
ställningstagande. Om ett beslut fattas av någon utan delegation i ärendet
saknar detta beslut laga verkan, det vill säga att det inte är giltigt.
Kommunallagen, KL, reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom
kommunens verksamhet.
Att delegera innebär att överlämna beslutanderätten till annan så att denne
beslutar i nämndens ställe. Delegaten redovisar sedan tillbaka till nämnden.
I 6 kap. 33 § KL framgår att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot
eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden,
dock inte i de fall som avses i 6 kap. 34 § KL.
Vad får inte delegeras?
Enligt 6 kap. 34 § KL får beslutanderätten inte delegeras i följande slag av
ärenden:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,
2. framställningar eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av kommunfullmäktige
har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och överlåtits till nämnden,
och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
Ärenden av principiell natur ska alltid överlämnas till nämnden.
Nämnden kan inte delegera till två eller fler tjänstemän resp. politiker att
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tillsammans besluta i ett ärende, inte heller till ledamot och tjänsteman
tillsammans.
I den mån det framgår av annan lag eller författning att ärendet inte får
delegeras gäller detta.
10 kap. 4 § socialtjänstlagen, SoL, reglerar vilka ärenden som socialnämnden
kan delegera till utskott. Dessutom framgår det i 10 kap. 5 § SoL vilka ärenden
enligt föräldrabalken som kan delegeras.
Vidaredelegation
Vidaredelegering innebär i korthet att en delegat ger sin delegation vidare till
underordnad tjänsteman att fatta beslut i dennes ställe. Enligt 6 kap. 37 §
kommunallagen framgår att endast förvaltningschef har rätt att vidaredelegera.
Beslut fattade genom vidaredelegation ska anmälas till förvaltningschefen.
Vidaredelegerad beslutanderätt kan återkallas av såväl nämnd som
förvaltningschef.
Anmälan av delegationsbeslut
Samtliga beslut som fattas med stöd av delegering ska enligt 6 kap. 33, 35 §§
kommunallagen anmälas till nämnden. Delegeringsbeslut kan redovisas
muntligen eller skriftligen till nämnden. De vanligaste mängdbesluten anmäls
till nämnden via upprättande av listor.
Personal-, arbetsgivar- och organisationsfrågor
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga förvaltningar och all
personal i förvaltningarna är anställda av kommunstyrelsen. Detta innebär att
beslutanderätt som rör personalfrågor enbart kan delegeras av
kommunstyrelsen. Sådana delegationsbeslut ska därmed anmälas till
kommunstyrelsen och inte till respektive facknämnd.
Kommunstyrelsen är också kommunens personalorgan och är därmed ytterst
ansvarig för personalpolitiska frågor i hela organisationen.
Lägsta nivå
Den i delegationsordningen angivna delegaten är den lägsta nivån. Delegaten
kan avstå från att fatta beslut och överordnad chef har då alltid rätt att fatta
beslut istället.
Det finns möjlighet för en delegat att i en enskild fråga lämna tillbaka
beslutsfattande till nämnden. Ofta gäller detta i ärenden som tangerar
principiella beslut.
Arbetsutskottet har rätt att fatta beslut i alla frågor som delegerats från
socialnämnden till tjänstemän.
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Förkortningar
BrB
FB
FL
KL
LMA
LSS
LUL
LVM
LVU
OSL
SKL
SFB
TF
OSL
SoF
SoL
ÄB

Brottsbalken
Föräldrabalk
Förvaltningslagen
Kommunallagen
Lag om mottagande av asylsökande m.fl.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lag med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare
Lag om vård av missbrukare i vissa fall
Lag med särskild bestämmelser om vård av unga
Offentlighet- och sekretesslagen
Sveriges kommuner och landsting
Socialförsäkringsbalken
Tryckfrihetsförordningen
Offentlighet- och sekretesslagen
Socialtjänstförordningen
Socialtjänstlagen
Ärvdabalken

FC
KC
KSLU
KSO
PC

Förvaltningschef
Kommunchef
Kommunstyrelsens ledningsutskott
Kommunstyrelsens ordförande
Personalchef

FÖR-protokoll

Protokoll som upprättas i samband med
faderskapsutredningar.

MF-protokoll

Protokoll som upprättas i samband med
faderskapsutredning om parterna inte är sambor, eller
om de är sambor och omständigheter kommit fram
som ifrågasätter faderskapet.

Ä-protokoll

Protokoll som upprättas i samband med
faderskapsutredning när mannen i äktenskapet inte är
far till barnet.
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DELEGATIONSFÖRTECKNING

1. Övergripande ärenden
1.1 Handläggning av ärenden
Nr

Ärende

Utredning
1.1.1
Beslut om att inleda utredning
- Egen ansökan
- Begäran om yttrande från
annan myndighet
- Övriga ärendetyper
1.1.2
1.1.3

1.1.4

1.1.5

Beslut om att inleda utredning
oavsett den enskildes samtycke
Beslut/ställningstagande att
utredning inte ska inledas
- Vuxen
- Barn
Beslut att inledd utredning ska
- Avslutas med insats
- Avslutas utan insats, barn
- Avslutas utan insats, vuxen
- Läggas ned, barn och vuxen
Förlängning av utredningstid i
ärenden som rör barn
- Upp till två månader

Överklagan
1.1.6
Beslut om att föra talan i ärenden
eller mål via allmän domstol eller
förvaltningsdomstol.
1.1.7
Utseende av ombud att föra
nämndens talan.
1.1.8
Beslut huruvida omprövning ska ske.
1.1.9
1.1.10

1.1.11

Omprövning av beslut och yttrande
där ursprungsbeslutet fattats av
delegat.
Prövning av att överklagande skett i
rätt tid och avvisning av
överklagande som kommit in för
sent.
Överklagande och yrkande om
inhibition när förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat nämndens beslut
och detta beslut ursprungligen fattas

Delegat

Lagstöd

Kommentarer

Socialsekreterare

11 kap 1 §
SoL

Nämndens
befogenheter och
skyldigheter vid
barnutredningar
regleras i 11 kap 2 §
SoL

Socialsekreterare

11 kap 1 och 2
§§ SoL
11 kap 1 §
SoL

- Socialsekreterare
-1:e socialsekr.
-Handläggare
-1:e socialsekr.
-Handläggare
-1:e socialsekr.
- 1:e socialsekr.

Socialchef
Socialchef
Delegaten i
ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet

11 kap 1 §
SoL

11 kap 1 och 2
§§ SoL

10 kap 2 §
SoL
6 kap 15a FB
10 kap. 2 §
SoL
27 § FL
27 § FL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

24 § 1 st. FL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

10 kap
1-2 § SoL

Beslutet avser inte
myndighetsutövning
mot enskilda i ärenden
av principiell
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1.1.12

1.1.13

av delegaten samt angivande av
yttrande i SoL-, LVU- och LVMärenden där ursprungsbeslutet
fattats av delegat.
Överklagande och yrkande om
inhibition när förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat nämndens beslut
och detta beslut ursprungligen fattas
av delegaten samt angivande av
yttrande i LSS-ärenden.
Överklagande, yrkande om inhibition
samt yttrande till förvaltningsrätt
och kammarrätt i SoL- LVU och LVM
ärenden när ursprungsbeslutet
fattats av nämnd.

1.1.14

Överklagande, yrkande om inhibition
samt yttrande till förvaltningsrätt
och kammarrätt i LSS-ärenden där
ursprungsbeslutet fattats av nämnd

1.1.15

Överklagande, yrkande om inhibition
samt yttrande till förvaltningsrätt
och kammarrätt i ärende rörande
färdtjänst eller riksfärdtjänst där
ursprungsbeslutet fattats av delegat.

Överflyttning av ärende
1.1.16 Beslut om framställning om
överflyttning av ärende till nämnd i
annan kommun.
1.1.17 Beslut i fråga om mottagande av
ärende från annan kommun.
1.1.18 Beslut om ansökan till
Socialstyrelsen om överflyttning av
ärende vid tvist.
Underrättelse
1.1.19

Beslut om begäran till
försäkringskassa om ändring av
betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag/förlängt barnbidrag.
1.1.20 Beslut om begäran till
försäkringskassa om ändring av
betalningsmottagare för barn med
underhållsstöd
1.1.21 Beslut om begäran till
försäkringskassa om avdrag i
dagersättning med anledning av att

beskaffenhet eller
annars av större vikt.
Delegaten i
ursprungsbeslutet

7 § LSS,
6 kap 33-34
§§ KL

Ordförande eller
vid förhinder för
denne vice ordf.
eller vid förhinder
för båda annan
ledamot av
nämnden.
Ordförande eller
vid förhinder för
denne vice ordf.
eller vid förhinder
för båda annan
ledamot av
nämnden.
Delegaten i
ursprungsbeslutet.

38-39 §§ SoL
6 kap 36 §
KL

1:e socialsekr.

2a kap, 10 §
SoL

1:e socialsekr.

2a kap, 10 §
SoL
2a kap, 11 §
SoL

1:e socialsekr.

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Beslutet avser inte
myndighetsutövning
mot enskilda i ärenden
av principiell
beskaffenhet eller
annars av större vikt.
Denna delegation kan
tillämpas då brådska
råder eller nämndens
sammanträde inte kan
avvaktas.

27 § LSS,
6 kap 36 §
KL

16 § Lag om
färdtjänst,
13 § Lag om
riksfärdtjänst

16 kap 18 §
SFB och 106
kap 6 och 7
§§ SFB
17 kap 19 §
SFB och 106
kap 8 § SFB
106 kap 38 §
SFB

Avser även ärenden
enligt LVU och LVM
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1.1.22

personen är placerad i HVB eller
familjehem.
Beslut att begära ersättning hos
försäkringskassa för utbetalt
ekonomiskt bistånd.

Socialsekreterare

107 kap 5§
SFB

Lagstöd

1.2 Brådskande ärenden
Nr

Ärende

Delegat

1.2.1

Beslut på socialnämndens vägnar i
ärenden som är så brådskande att
nämndens beslut inte kan avvaktas.

Ordföranden eller 6 kap 36 § KL
vid förhinder för
denne vice ordf.
eller vid förhinder
för båda annan
ledamot av
nämnden.

Kommentarer

2. Offentlighet och sekretess – utlämnande av uppgifter m.m.
Nr

Ärende

Utlämnande av allmän handling
2.1
Beslut om avslag på begäran om
utlämnande av allmän handling till
enskild eller annan myndighet samt
uppställande av förbehåll i samband
med utlämnande till enskild

Delegat

Lagstöd

Socialchef

2 kap, 14 §
TF,
6 kap 3-4 §§
OSL 10 kap,
4 och 13-14
§§ OSL
12 kap 6 §
SoL

2.2

Beslut att lämna ut uppgifter ur
personregister till statliga
myndigheter i forskningssyfte.

Socialchef

2.3

Beslut om sekretesskydd för
anmälare

Avdelningschef

2.4

Upplysningar i vapenärenden

Socialsekreterare

Polisanmälan
2.5
Beslut om polisanmälan angående
misstanke om vissa brott mot
underårig samt vissa grövre brott

Avdelningschef

11 kap 6 §
SoL
26 kap 5 §
SoL

Kommentarer

Rapport till socialchef

Uppgifter får endast
lämnas ut om den
enskilde har samtyckt
till det.
12 kap 10 §
SoL 10 kap
21 § OSL
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Anmälan till överförmyndare
2.6
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov av god
man / förvaltare
2.7
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att behov av
god man/förvaltare inte längre
föreligger
2.8
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om förhållanden
beträffande förvaltning av
underårigs egendom.
2.9
Framställan till domstol om behov
av målsägandebiträde för underårig i
ärende om vårdnad eller
förmyndarskap mm.
2.10
Anmälan till överförmyndare att
person som omfattas av LSS är i
behov av förmyndare, förvaltare eller
god man
2.11
Anmälan till överförmyndare om att
person som omfattas av LSS inte
längre är i behov a förmyndare,
förvaltare eller god man.
Anmälan mm. till smittskyddsläkare
2.12
Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

Biståndsbedömare
/ Socialsekreterare
/ Enhetschef
Biståndsbedömare
/ Socialsekreterare
/ Enhetschef

5 kap 3 § SoF

1:e socialsekr.

5 kap 3 § SoF

Socialsekreterare

5 kap 2 § SoF

Biståndsbedömare
/ Enhetschef

15 § 6p LSS

Biståndsbedömare
/Enhetschef

15 § 6p LSS

Enhetschef

6 kap 12 §
Smittskyddsl
agen
SOSFS
2011:5
Socialstyrelse
ns
föreskrifter
och allmänna
råd om lex
Sarah
14 kap 7 §
SoL
24 f § LSS
SOSFS
2011:5
Socialstyrelse
ns
föreskrifter
och allmänna
råd om lex
Sarah
24 f § LSS

5 kap 3 § SoF

Lex Sara och Lex Maria
2.13

Beslut att anmäla allvarliga
missförhållanden eller risk för
allvarliga missförhållanden till
Inspektionen för vård och omsorg
(IVO)

Utredare

2.14

Ta emot information för nämndens
räkning om att en lex Sarah-anmälan
gjorts från enskild verksamhet.

Utredare

Avser all slags
egendom och
inkomster inkl. ATP
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2.15

Beslut om att avsluta utredning

Utredare

2.16

Beslut att anmäla allvarlig skada
eller sjukdom i samband med vård,
behandling eller undersökning – Lex
Maria – till Inspektionen för vård
och omsorg.

Medicinskt
ansvarig
sjuksköterska

SOSFS
2011:5
Socialstyrelse
ns
föreskrifter
och allmänna
råd om lex
Sarah
14 kap. 7 §
SoL
24 f § LSS
Patientsäkerhetslage
n
(SFS
2010:659)

Se SOSFS 2005:28,
Socialstyrelsens
föreskrifter och
allmänna råd om
anmälningsskyldighet
enligt Lex Maria.

Hälso- och sjukvård
2.17

2.18

Remissvar gällande frågor av
medicinsk karaktär från
Socialstyrelsen och
Socialdepartementet.
Till leverantör och läkemedelsverket
anmäla olyckor och tillbud avseende
medicinteknisk utrustning och
hjälpmedel.

Medicinskt
ansvarig
sjuksköterska
Medicinskt
ansvarig
sjuksköterska

Anmäls i sin helhet
vid nästkommande
sammanträde.
SOSFS
2008:1

3. Barn och unga
3.1 Öppenvårdsinsatser med stöd av SoL
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

3.1.1

Beslut om insats i form av
observationer under utredningstiden
Beslut om insats av
familjebehandlare
Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/-familj
Beslut om bistånd i form av
stödkontakt med socialsekreterare

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

1:e socialsekr.

4 kap 1 § SoL

3.1.5

Beslut om bistånd i form av särskilt
kvalificerad kontaktperson

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

3.1.6

Beslut om extern öppenvård

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

3.1.7

Beslut om strukturerat
öppenvårdsprogram

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

3.1.2
3.1.3
3.1.4

Kommentarer
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3.1.8

Beslut om korttidsvistelse

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

3.1.9

Beslut om bistånd i form av stöd i
eget boende (ungdom)

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

3.1.10

Beslut om bistånd i form av
träningslägenhet (ungdom)
Beslut om eftervård

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

3.1.11

Placeringar med stöd av SoL
3.1.12
3.1.13

Beslut om tillfällig vistelse i jourhem 1:e socialsekr.
- upp till 30 dagar
Beslut om tillfällig vistelse i
1:e socialsekr.
familjehem, upp till 30 dagar
Övervägande om vård i annat hem än Arbetsutskott
det egna fortfarande behövs

4 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL
6 kap 8 § SoL

3.2 Kostnader i samband med insatser
Nr

Ärende

3.2.1

Beslut om bistånd i samband med
utredning av barn och unga.
-Socialsekr.
-1:e socialsekr.
-1:e socialsekr.

-högst 15% av gällande basbelopp
per år.

-Socialsekr.

-högst 30% av gällande basbelopp
per år.
3.2.3

Lagstöd
4 kap 1 § SoL

högst 15 % av gällande basbelopp
- högst 30 % av gällande basbelopp
- därutöver
Beslut om bistånd till särskilda
kostnader och omkostnader i
samband med och under placering,
omplacering eller flyttning från
familjehem eller hem för vård eller
boende
-

3.2.2

Delegat

4 kap. 1 § SoL

-1:e socialsekr.

-därutöver.
Beslut om bistånd till särskilda
kostnader i samband med beviljade
insatser (ej placering)

-1:e socialsekr.

-högst 10% av gällande basbelopp
per år

-Socialsekr.

4 kap 1 § SoL

Kommentarer
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3.2.4

3.2.5

3.2.6

-högst 30% av gällande basbelopp
per år

-1:e socialsekr.

-därutöver
Beslut om boendekostnader för
ungdom som beviljats boende i
träningslägenhet eller i
utslussningslägenhet
Beslut om kostnad för avgift hos
tingsrätten för ansökan om
vårdnadsöverflyttning för
familjehemsplacerat barn
Beslut om avgift från föräldrar vars
barn är under 18 år och får vård i ett
annat hem än det egna

-1:e socialsekr.
Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

8 kap. 1 § 2 st
SoL
6 kap. 2 och 3
§§ SoF
9 kap 3 § 1 st.
SoL

3.2.7

Beslut om att föra talan om krav på
1:e socialsekr.
ersättning enligt 8 kap 1 § SoL hos
förvaltningsrätten
3.2.8
Beslut om eftergift av krav på
1:e socialsekr.
9 kap 4 § SoL
ersättning, helt eller delvis, enligt 8
kap 1 § 2 st
Beslut som rör kontaktpersoner/kontaktfamiljer/familjehem m.fl.
3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

Beslut att godkänna
-Kontaktperson
-Kontaktfamilj

-Socialsekreterare
-Socialsekreterare

Beslut om ersättning till familjehem
eller jourhem (arvode och
omkostnadsersättning)
– enligt SKL:s riktlinjer
-vid frångående av SKL:s
rekommendationer, över norm och
riktlinjer
Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/kontaktfamilj
-enligt SKL:s riktlinjer
-vid frångående av SKL:s
rekommendationer, över norm och
riktlinjer
Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare som
tidigare varit familjehemsförälder.

Beslut om att
godkänna familjehem:
nämndbeslut
Uppdraget ska
regleras genom avtal
med familjehemmet.

-Socialsekreterare
- 1:e socialsekr.
Uppdraget ska
regleras genom avtal.
-Socialsekreterare
- 1:e socialsekr.

1:e socialsekr.

6 kap 11 § SoL Särskilt avtal ska
ingås mellan nämnden
och de nya
vårdnadshavarna
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3.2.13

Beslut om avlastning för familjehem
-Kontaktfamilj
-Korttidsvistelse

-Socialsekreterare
-Enhetschef

3.3 Insatser med stöd av LVU

Den s.k. kompletterande beslutanderätten får användas när Socialnämndens beslut inte
kan avvaktas. Besluten skall anmälas till nämndens nästa sammanträde.
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Kommentarer

3.3.1

Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn och unga
över 20 år.

6 § 1 st. LVU

3.3.2

Beslut om omedelbart
omhändertagande av ungdom under
20 år.

Ordförande, vice
ordförande eller
annan ledamot
som nämnden
förordnat.
Ordförande eller
vice ordförande.

Beslutet ska anmälas
till nämnden vis
nämndens
nästkommande
sammanträde.
Beslutet ska
dokumenteras och
skrivas under av
beslutsfattaren.
Muntliga beslut får
endast förekomma i
sådana akuta
situationer när
dokumentation och
underskrift inte kan
avvaktas. Sådana
beslut dokumenteras i
efterhand.

3.3.3

Beslut om att omedelbart
omhändertagande enligt LVU 6§ ska
upphöra.

9 § 3 st. LVU

3.3.4

Beslut att hos förvaltningsrätten
ansöka om förlängning av
utredningstiden för ansökan om vård
Beslut om att återkalla ansökan om
vård
Beslut om hur vården ska ordnas och
var den unge ska vistas under
vårdtiden.

Ordförande, vice
ordförande eller
annan ledamot
som nämnden
förordnat.
1:e socialsekr.
1:e socialsekr.

4 § LVU

Arbetsutskott

11 § LVU

3.3.5
3.3.6

6 § 1 och 2 st.
LVU

8 § LVU

Obs!
Om beslutet inte kan
avvaktas, får
nämndens
ordförande eller
någon annan ledamot
som nämnden har
förordnat fatta beslut.
Beslutet skall
anmälas vid
nämndens nästa
sammanträde.
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3.3.7

Beslut rörande den unges personliga
förhållanden i den mån beslutet inte
är att hänföra till LVU 11 § 1 och 2 st.

Socialsekreterare

11 § 4 st. LVU

Beslut om hur rätt till umgänge med
den unge ska utövas när
överenskommelse inte kan nås med
föräldern eller vårdnadshavaren i
avvaktan på nämndens beslut.
3.3.9 Beslut om att den unges vistelseort
inte ska röjas för föräldern eller
vårdnadshavaren i avvaktan på
nämndens beslut.
3.3.10 Beslut om den unges umgänge med
förälder eller andra vårdnadshavare
efter beslut om flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttningsförbud när
överenskommelse inte kan nås.
3.3.11 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

1:e
socialsekreterare

14 §, 2 st,
punkt 1 LVU

1:e
socialsekreterare

14 §, 2 st,
punkt 2 LVU

1:e
socialsekreterare

§ 31 LVU

Arbetsutskott

27 § 1 st. LVU

3.3.12

Beslut om läkarundersökning att utse
läkare samt plats för
läkarundersökningen
Beslut att begära biträde av polis för
att bereda läkaren tillträde till den
unges hem eller för att inställa den
unge till läkarundersökning och/eller
beslut om begäran om biträde av
polis för att genomföra
läkarundersökning.

1:e
socialsekreterare

§ 32, 1 st. LVU

Arbetsutskott

§ 43, punkt 1.
LVU

Beslut att begära polishandräckning
för att genomföra beslut om vård
eller omhändertagande med stöd av
LVU
Beslut om ersättning och kostnader
vid familjehemsplacering enligt LVU

1:e socialsekr.

§ 43, punkt 2.
LVU

3.3.8

3.3.13

3.3.14

3.3.15

1:e socialsekr.

Tex. Kortare vistelse
utom familjehemmet
eller hemmet för vård
eller boende.

Obs!
Om beslutet inte kan
avvaktas, får
nämndens
ordförande eller
någon annan ledamot
som nämnden har
förordnat fatta beslut.
Beslutet skall
anmälas vid
nämndens nästa
sammanträde.

Obs!
Om beslutet inte kan
avvaktas, får
nämndens
ordförande eller
någon annan ledamot
som nämnden har
förordnat fatta beslut.
Beslutet skall
anmälas vid
nämndens nästa
sammanträde.

Samma regler som
vid SoL-placeringar.
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3.3.16

Beslut om att förebyggande insats
ska upphöra att gälla
Yttrande till allmän domstol ang.
överlämnande till vård, då vård enligt
LVU inte är aktuellt eller då beslut
om vård enligt LVU är fattat.

1:e socialsekr.

2 och 3 st LVU

1:e socialsekr.

31 kap, 1 § BrB

Delegat

Lagstöd

Socialsekreterare

6 kap 12 § SoL

Arbetsutskott

6 kap, 12 § SoL

Återkalla medgivande att barn tas
emot för adoption.
Beslut att lämna samtycke till
fortsatt adoptionsförfarande
Beslut att ej lämna samtycke till
fortsatt adoptionsförfarande.

Arbetsutskott

6 kap, 13 § SoL

Socialsekreterare

6 kap, 14 § SoL

Arbetsutskott

6 kap 14 § SoL

Inleda utredning avseende yttrande
till tingsrätt gällande nationell
adoption.
Lämna yttrande till tingsrätten vid
internationell och nationell adoption

Socialsekreterare

4 kap 10 § FB

Socialsekreterare

4 kap 10 § FB

3.4 Familjerätt
Nr

Ärende

Adoptioner
3.4.1
Inleda utredning avseende
medgivande till adoption.
3.4.2
Medgivande att ett barn tas emot för
adoption.

3.4.3
3.4.4
3.4.5

3.4.6
3.4.7

Kommentarer

Obs!
Om beslutet inte kan
avvaktas, får
nämndens
ordförande eller
någon annan
ledamot som
nämnden har
förordnat fatta
beslut. Beslutet skall
anmälas vid
nämndens nästa
sammanträde.
(SoL 10 kap §4)
Se kommentar ovan.

Obs!
Om beslutet inte kan
avvaktas, får
nämndens
ordförande eller
någon annan
ledamot som
nämnden har
förordnat fatta
beslut. Beslutet skall
anmälas vid
nämndens nästa
sammanträde.
(SoL 10 kap §4)
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Fastställande av faderskap
3.4.8
Beslut att inleda
faderskapsutredning
3.4.9
Beslut att inleda
föräldraskapsutredning
3.4.10 Godkännande av
faderskapsbekräftelse i
samboförhållanden, S-protokoll
3.4.11 Beslut att ej godkänna
faderskapsbekräftelse i
samboförhållanden, S-protokoll.
3.4.12 Beslut att godkänna
-MF-protokoll
-Ä-protokoll
-FÖR-protokoll
3.4.13 Beslut att ej godkänna
-MF-protokoll
-Ä-protokoll
-FÖR-protokoll
3.4.14 Beslut om att inleda utredning om
fastställande av faderskap när dom
eller bekräftelse finns och
faderskapet kan ifrågasättas.
3.4.15 Beslut om att återuppta nedlagd
faderskaps/föräldraskapsutredning.
3.4.16 Beslut om att inleda utredning om
någon annan man än den som är gift
med barnets moder kan vara far till
barnet.
3.4.17
3.4.18
3.4.19

3.4.2o
3.4.21

3.4.22

Socialsekreterare

2 kap 5 § FB

Socialsekreterare

2 kap 8 a alt 9 §
FB
FB 1 kap, 4§, 1
st

Socialsekreterare
Enhetschef

1 kap 4 § FB

Socialsekreterare

1 kap 4 § FB

Enhetschef

1 kap 4 § FB

1:e socialsekr.

2 kap, 1 § FB

1:e socialsekr.

2 kap, 1 § FB

1:e socialsekr.

2 kap, 9 § FB

Beslut att väcka och föra talan i mål
om faderskap.
Beslut om blodundersökning.

Socialsekreterare
1:e socialsekr.

3 kap 5 § 2 st
och 6 § 2 st FB
2 kap, 6 § FB

Beslut om begäran om biträde
gällande faderskapsföräldrautredning
-av annan kommun
-av utlandsmyndighet
Beslut om att biträda annan
kommun i faderskaps/föräldraskapsutredning
Beslut att överflytta faderskaps/föräldrautredning till annan
kommun

Enhetschef

2 kap 3 § FB

Enhetschef

2 kap 4 § FB

Enhetschef

2 kap 4 § SoL

Beslut att emotta faderskaps/föräldrautredning från annan
kommun.

Enhetschef

2 kap 3 § FB

Styrelsens allmänna
råd – att fastställa
faderskap.

Beslut att inte
påbörja utredning
eller att lägga ned en
påbörjad utredning
ligger på nämnden.

I beslutet ingår även
att underrätta den
mottagande
kommunen.
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Vårdnad, boende och umgänge
3.4.23 Beslut om godkännande av
föräldrars avtal om vårdnad, boende
och umgänge.
3.4.24 Beslut att ej godkänna föräldrars
avtal om vårdnad, boende och
umgänge.
3.4.25 Lämnande av upplysningar till
tingsrätt i vårdnads- boende- och
umgängesmål.
3.4.26 Lämnande av upplysningar inför
interimistiskt beslut i tingsrätt
beträffande vårdnad, boende och
umgänge.
3.4.27 Beslut att utse utredare i
vårdnadsboende- och
umgängesärenden.
3.4.28 Godkänna avtal om att
underhållsbidrag ska betalas för
längre perioder än tre månader.
3.4.29 Biträda annan kommun i utredning
gällande vårdnad, boende och/eller
umgänge
3.4.30 Avge yttrande till tingsrätt gällande
umgängesstöd
3.4.31 Utse person som ska verkställa
umgängesstöd som beslutas av
tingsrätten.
3.4.32 Beslut om umgängesstöd:
-inleds
-avslutas
3.4.33 Avge yttrande till tingsrätt gällande
samarbetssamtal på begäran av
tingsrätten

Socialsekreterare

6 kap 6 § 2 st,
14 a § 2 st, 15 a
§ 2 st FB
6 kap 6§, 14a §
2 st, 15 a § 2 st.
FB
6 kap 19 § FB

Socialsekreterare

6 kap, 20 § FB

1:e socialsekr.

6 kap 19 § 2 st
FB

Socialsekreterare

7 kap 7 § FB

Enhetschef

6 kap 19 § FB

Socialsekreterare

6 kap 15 c § FB

Enhetschef

6 kap 15 c § FB

Socialsekreterare

6 kap 15 c § FB

Socialsekreterare

6 kap 18 § FB

Yttrande m.m.
3.4.34 Yttrande till åklagarmyndigheten

1:e socialsekr.

11 § 1 st. LUL

3.4.35

Yttrande till åklagarmyndigheten
med anledning av 33 § jfrt med
eventuell utredning beträffande
misstänkt under 15 år.
Yttrande i ärenden om förordnande
av god man eller förvaltare för någon
som har fyllt 16 år.
Yttrande enligt namnlagen

1:e socialsekr.

31 § LUL

Socialsekreterare

11 kap 16 § 2 st
FB

Socialsekreterare

Yttrande beträffande
äktenskapsdispens.

Socialsekreterare

45-46 §§
Namnlagen
15 kap 1 § ÄB

3.4.36
3.4.37
3.4.38

Socialsekreterare
1:e socialsekr.
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3.4.39

Yttrande till passmyndighet vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavares medgivande.
3.4.40 Yttrande till åklagarmyndigheten vid
åtalsprövning.
3.4.41 Begäran hos åklagare om förande av
bevistalan.
3.4.42 Lämnande av upplysningar och
förslag på åtgärder till åklagaren.

Socialsekreterare

3.4.43

Lämnande av upplysningar och
förslag på åtgärder till domstol.

1:e socialsekr.

3.4.44

Lämnande av upplysningar och
förslag på åtgärder till
frivårdsmyndigheten

1:e socialsekr.

3.4.45

Anmälan av behov av offentligt
biträde.

1:e socialsekr.

3.4.46

Yttrande över ansökan om rättshjälp
genom offentligt biträde samt
yttrande över kostnadsräkning.

1:e socialsekr.

3.4.47

Yttrande i folkbokföringsärenden

Socialsekreterare

3.4.48 Yttrande till allmän domstol
angående överlämnande till vård då
vård enl. LVU inte är aktuell eller då
beslut om vård enligt LVU är fattat

1:e socialsekr.

3 § 2 st
Passförordning
en
11 § 1 st LUL

1:e socialsekr.

37 § LUL

1:e socialsekr.

6 § Lag om
särskild
personutrednin
g i brottsmål
m.m.
6 § Lag om
särskild
personutrednin
g i brottsmål
m.m.
6 § Lag om
särskild
personutrednin
g i brottsmål
m.m.
§ 3 Lag om
offentligt
biträde
3 § Lagen om
offentligt
biträde och 7 §
förordningen
om offentligt
biträde

1:e socialsekr.

31 kap 1 § BrB

3.5 Ensamkommande flyktingbarn
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

3.5.1

Överflyttning av ärenden mellan
kommuner t.ex. i de fall anvisad
kommun inte kan ta emot barnet i det
egna PUT-boendet.
Beslut om mottagande av ärende från
annan kommun enligt 2a kap 10 § SoL
Beslut att inte inleda utredning (med
anledning av att ärendet överflyttas till
annan kommun)

Enhetschef

21 kap 10 §
SoL

Avdelningschef

2a kap 10 §
SoL
11 kap 10 §
SoL

3.5.2
3.5.3

Enhetschef

Kommentarer
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3.5.4

Beslut att inte inleda utredning.

3.5.5

Beslut om tillfällig vistelse i
asylboende (I avvaktan på avslag eller
beviljad ansökan om permanent
uppehållstillstånd)

Socialsekreterare

11 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL

- Upp till 7 dygn
- Upp till 4 månader
Beslut att köpa familjehemsplacering
Beslut att inledd utredning ska läggas
ner
Beslut att väcka talan / anmäla behov
av särskilt förordnad vårdnadshavare
enligt föräldrabalken

-Socialsekreterare
-Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef

3.5.9

Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare

Socialsekreterare

3.5.10
3.5.11

Beslut om placering i PUT-boende
Beslut om utslussning av vuxna (över
18 år) till egna utslussningslägenheter
i kommunens PUT-boende
Beslut om erbjudande av bistånd i
form av kontaktperson / familj
Beslut om arvode- och
omkostnadsersättning till
kontaktperson / familj
- Enl. SKL:s rekommendationer
- Över SKL:s rekommendationer
Övervägande om vård i PUT-boende
fortfarande behövs.
Beslut att utredning avslutas utan
insats/åtgärd.
Beslut om förlängd utredningstid
- Upp till 2 månader
- Över 2 månader
Beslut om bistånd åt barn och ungdom
i form av placering/omplacering i
familjehem /HVB
Beslut om omedelbart
omhändertagande

Enhetschef
Enhetschef

4 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

3.5.6
3.5.7
3.5.8

3.5.12
3.5.13

3.5.14
3.5.15
3.5.16
3.5.17
3.5.18

Arbetsutskott

11 kap 1 § SoL
6 kap 8a och
9 §§ FB
Lag om god
man för
ensamkomm
ande
flyktingbarn
Beslut enligt de
samverkande
kommunernas
överenskommelse
SON 12-53-700

4 kap 1 § SoL
-Socialsekreterare
-Enhetschef
Arbetsutskott

6 kap 8 § SoL

Enhetschef

11 kap 1 § SoL

Enhetschef
Arbetsutskott

11 kap 1§ med
stöd av 2 §
SoL
4 kap 1 § SoL

Arbetsutskott

6 § LVU

Obs!
Om beslutet inte kan
avvaktas, får
nämndens
ordförande eller
någon annan ledamot
som nämnden har
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3.5.19

Beslut om hur vården ska ordnas och
var den unga ska vistas under
vårdtiden
3.5.20 Beslut att begära polishandräckning
för att verkställa beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU
3.5.21 Beslut att begära biträde av polis för
att bereda läkaren tillträde till den
unges hem eller för att inställa den
unge till läkarundersökning och/eller
beslut om begäran om biträde av polis
för att genomföra läkarundersökning.

Arbetsutskott

11 § LVU

1:e socialsekr.

43 § 2 p LVU

Arbetsutskott

43 § 1 p LVU

3.5.22

Arbetsutskott

4 § LVU

Beslut att ansöka om vård vid
förvaltningsrätt.

förordnat fatta
beslut. Beslutet skall
anmälas vid
nämndens nästa
sammanträde.
Se kommentar ovan

Obs!
Om beslutet inte kan
avvaktas, får
nämndens
ordförande eller
någon annan ledamot
som nämnden har
förordnat fatta
beslut. Beslutet skall
anmälas vid
nämndens nästa
sammanträde.
Se kommentar ovan

4. Vuxna
4.1 Försörjningsstöd / ekonomiskt bistånd
Alla ansökningar om bistånd ska oavsett ändamål, prövas enligt 4:1 SoL för att den
enskilde ska ha möjlighet att få sin sak rättsligt prövad. I vissa fall när avslag ges enligt
4:1 kan så speciella omständigheter föreligga att socialnämnden med stöd av 4:2
beviljar bistånd.
Nr

Ärende

4.1.1

Beslut i ärenden om försörjningsstöd
och livsföring i övrigt,
-enligt norm och vägledande
bestämmelser
-med villkor om praktik eller
kompetenshöjande åtgärder
-vägrande av eller nedsättning av
fortsatt försörjningsstöd

4.1.2

Beslut om ekonomiskt bistånd till
hyresskulder
-upp till 1 månad
- upp till 3 månader

Delegat

Lagstöd

-Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

-Socialsekreterare

4 kap, 1 och 4
§§ SoL

- 1:e socialsekr.

4 kap, 1 och 5
§§ SoL

-Socialsekreterare
-1:e socialsekr.

Kommentarer
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4.1.3
4.1.4

4.1.5
4.1.6

4.1.7

4.1.8

Beslut om bistånd i form av sanering
av skulder.
Beslut om ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader och utgifter i
omedelbar anslutning till dödsfallet
upp till 50 % av basbeloppet.
Beslut om upphörande av
biståndsinsats enligt SoL 4 kap 1 §
Beslut om ersättning för uppehälle
(egen avgift) vid stöd och av
behandlingskaraktär när bistånd ges i
form av plats i hem för vård / boende /
i familjehem
Beslut om att återkräva ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap, 1 och 2 §§ SoL
som utgått obehörigen eller med för
högt belopp
Beslut om att återkräva ekonomisk
bistånd enligt 4 kap 2 § SoL

4.1.9

Beslut om att föra talan i
förvaltningsrätten om återkrav för
ekonomisk hjälp enligt 9 kap 2 § SoL
4.1.10 Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet enligt 8 kap 1 §
och 9 kap 1 och 2 §§ SoL
4.1.11 Beslut om avskrivning av fordran
(föräldrars ersättningsskyldighet enligt
8 kap, 1 § 2 st SoL )

Enhetschef
Socialsekreterare

4 kap, 1 och 2
§ SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

8 kap, 1 § 1 st
SoL
6 kap 1 § SoF

1:e socialsekr.

9 kap 1 § SoL

1:e socialsekr.

9 kap 2 § 2 st
SoL

1:e socialsekr.

9 kap 3 § 1 st
SoL

1:e socialsekr.

9 kap 4 § SoL

1:e socialsekr.

9 kap 4 § SoL

Kostnader i samband med insatser, samt beslut om avgifter mm.
4.1.12 Beslut om ersättning för uppehälle
Socialsekreterare 8 kap, 1 § 1 st
(egen avgift) vid stöd och av
SoL
behandlingskaraktär när bistånd ges i
6 kap 1 § SoF
form av plats i hem för vård / boende /
i familjehem
4.1.13 Beslut om att föra talan om krav på
1:e socialsekr.
9 kap 3 § 1 st
ersättning enligt 8 kap 1 § SoL hos
SoL
förvaltningsrätten
4.1.14 Beslut om eftergift av krav på
1:e socialsekr.
9 kap 4 § SoL
ersättning, helt eller delvis, enligt 8
kap 1 § 2 st SoL
4.1.15 Beslut om bistånd till kostnader i
4 kap 1 § SoL
samband med utredning av vuxen
- Högst 15 % av gällande basbelopp
- Högst 30 % av gällande basbelopp
- Därutöver
4.1.16

Beslut om bistånd till särskilda
kostnader och omkostnader i samband

Socialsekreterare
-1:e socialsekr
-Enhetschef
4 kap 1 § SoL

Återkrav får endast
ske om biståndet getts
under villkor om
återbetalning.
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med och under placering, omplacering
eller flyttning från familjehem eller
hem för vård eller boende (vuxen)
4.1.17

Högst 15 % av gällande
basbelopp
Högst 30 % av gällande
basbelopp
Därutöver

Beslut om bistånd till särskilda
kostnader i samband med beviljade
insatser (ej placering)

Socialsekreterare
-1:e socialsekr.
-Enhetschef
Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

4.2 Insatser med stöd av SoL

Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Kommentarer

4.2.1

Beslut om bistånd i form av
förmedling av egna medel

1:e socialsekr.

4 kap 1 § SoL

Beslutet ska
tidsbegränsas och
åtagandet ska
dokumenteras.

4.2.2

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson
Beslut om bistånd i form av kontakt
med vuxenbehandlare
Beslut om bistånd i form av
stödkontakt med socialsekreterare
Beslut om bistånd i form av extern
öppenvård
Beslut om bistånd i form av eftervård

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i form av stöd i
boendet
Beslut om bistånd i form av tillfälligt
boende upp till 14 dagar i

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

1:e socialsekr.

4 kap 1 § SoL

1:e
socialsekreterare
1:e
socialsekreterare
Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8

4.2.9
4.2.10
4.2.11

- Jourlägenhet
- Jourhem
- Hotell/vandrarhem
Beslut om bistånd i form av
andrahandskontrakt
Beslut om bistånd i form av
hyresgaranti
Beslut om bistånd i form av boende
med tillsyn

4 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL
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4.3. Insatser med stöd av LVM
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Kommentarer

4.3.1

Beslut om omedelbart
omhändertagande av missbrukare.

Arbetsutskott

13 § LVM

Obs!
Om beslutet inte kan
avvaktas, får
nämndens
ordförande eller
någon annan ledamot
som nämnden har
förordnat fatta
beslut. Beslutet skall
anmälas vid
nämndens nästa
sammanträde.

1:e socialsekr.

7 § LVM

1:e socialsekr.

7 § LVM

Socialsekreterare

8 § LVM

Socialsekreterare

9 § LVM

1:e socialsekr.

45 § 1. LVM

1:e socialsekr.

45 § 2 LVM

Socialsekreterare

8 kap 1 § 1 st
SoL
6 kap 1 § SoF

Socialsekreterare

12 § 1 st LVM Verkställighet

Socialsekreterare

19 § LVM

Verkställighet

Socialsekreterare

27 § 2 st LVM

Verkställighet

Socialsekreterare

28 § LVM

Verkställighet

4.3.2

Beslut om att inleda utredning om det
finns skäl för tvångsvård.
4.3.3 Beslut om att utredning inte ska
inledas eller att påbörjad utredning
ska läggas ner alternativt övergå i en
utredning enligt 11 kap 1 § SoL
4.3.4 Beslut om vilken tjänsteman som ska
vara kontaktman och svara för
kontakterna med missbrukaren och
olika vårdgivare.
4.3.5
Beslut om läkarundersökning samt
utse läkare för undersökningen.
4.3.6 Beslut om att begära
polishandräckning för att föra en
missbrukare till läkarundersökning.
4.3.7
Beslut om att begära
polishandräckning för inställelse vid
LVM-hem eller sjukhus.
4.3.8 Beslut om ersättning till kommunen
för missbruksvård när bistånd ges i
form av plats vid hem för vård eller
boende eller i familjehem (vuxna)
4.3.9 Verkställighet om rättens beslut om
tvångsvård.
4.3.10 Beredande av vård vid omedelbart
omhändertagande
4.3.11 Anordnande av vård utanför LVMhem.
4.3.12 Upprättande av plan för vård i annan
form
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4.4 Ersättningar till asylsökande m.fl.
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

4.4.1

Beslut om bistånd till
tillståndssökande enligt
Migrationsverkets riktlinjer
Beslut om bistånd till asylsökande
(dagersättning och särskilt bidrag)
Beslut om nedsättning av
dagersättning till asylsökande

Socialsekreterare

LMA

Socialsekreterare
Enhetschef

1,3,17 och 18
§§ LMA
10 § LMA

4.4.2
4.4.3

Kommentarer

4.5 Yttranden
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

4.5.1

Yttrande i körkortsärende

Socialsekreterare

3 kap 8 § och 5
kap 2 §
Körkortsföror
dningen
31 kap 2 § 1 st
BrB

4.5.2 Yttrande till allmän domstol när den
som begått brottslig gärning kan bli
föremål för LVM-vård
4.5.3 Yttrande till åklagarmyndighet vid
åtalsprövning

Socialsekreterare
Socialsekreterare

46 § LVM

Kommentarer

4.6 Dödsboanmälan
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Kommentarer

4.6.1

Beslut att göra dödsboanmälan

Socialsekreterare

20 kap 8a §
Ärvdabalken

Skatteverket ska
underrättas om vem
som är delegat

4.6.2

Beslut att inte göra dödsboanmälan

Socialsekreterare

4.6.3

Beslut att ordna gravsättning

Socialsekreterare

4.6.4

Beslut att överlämna förvaltning och
avveckling till dödsbodelägarna
Beslut att överlämna förvaltning och
avveckling till allmänna arvsfonden

Socialsekreterare

20 kap 2 § 2 st
Ärvdabalken
5 kap 2 §
Begravningsla
gen
18 kap 1 §
Ärvdabalken
5 kap 1 §
Ärvdabalken

Beslut att överlämna förvaltning och
avveckling till god man för
bortavarande
Beslut att föranstalta om
bouppteckning

Socialsekreterare

4.6.5
4.6.6
4.6.7

Socialsekreterare

Socialsekreterare

11 kap 2 §
Föräldrabalke
n
20 kap 2 § 2 st
Ärvdabalken

Kommunen har rätt
till ersättning av
dödsboet
Kommunen har rätt
till ersättning av
dödsboet
Kommunen har rätt
till ersättning av
dödsboet
Kommunen har rätt
till ersättning av
dödsboet
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4.6.8 Beslut att förvalta och avveckla
dödsboet

Socialsekreterare

18 kap 2 §
Ärvdabalken

Kommunen har rätt
till ersättning av
dödsboet

5. Äldre och personer med funktionsnedsättning under 65 år
5.1 Insatser med stöd av SoL
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

5.1.1

Beslut om hemtjänst (matdistribution
och trygghetslarm ingår)
- Boendestöd
- Spistimer
Beslut om bistånd i form av särskilt
boende för service och omvårdnad av
äldre. (Verkställighet inom
kommunen)
Beslut om bistånd i form av
korttidsboende, växelvård mm.
Beslut med anledning av ansökan
enligt 2 kap. 3 § SoL om insatser
enligt 4 kap. 1 § SoL
Beslut om bistånd i form av plats i
dagverksamhet, daglig sysselsättning
och psykiskt funktionshindrade.
Beslut om ledsagarservice /
avlösarservice, ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för ledsagarservice.

Biståndsbedömare

4 kap 1 § SoL

Biståndsbedömare

4 kap 1 § SoL

Biståndsbedömare

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson.

5.1.2

5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7

5.1.8

Avgifter
5.1.9 Beslut om avgift
5.1.10 Beslut om höjning av
förbehållsbeloppets individuella del –
enligt riktlinjer
5.1.11 Avgiftsbefrielse för insats boendestöd
5.1.12
5.1.13

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att behov av
förvaltare inte längre föreligger
Beslut om avgiftsnedsättning /
avskrivning av fordran

Biståndsbedömare
Biståndsbedömare

4 kap 1 § SoL

Biståndsbedömare

4 kap 1 § SoL

Biståndsbedömare

4 kap 2 § SoL

Assistent /
avgiftshandläggare
Assistent

8 kap 2 § SoL

Biståndsbedömare

4 kap 1 § SoL

Biståndsbedömare

5 kap 3 § SoF

Biståndschef

8 kap 2 § SoL

Kommentarer

Då behovet finns att
köpa extern plats
tas detta beslut i
nämnden.
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5.2 Insatser med stöd av LSS
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Kommentarer

5.2.1

Beslut om personkretstillhörighet

Biståndsbedömare

1 och 7 §§ LSS

Beslut om
personkretstillhörighet
fattas inte särskilt
utan är en del av
beslut om insats enligt
9 § LSS. Beslut om
personkretstillhörighet
kan följaktligen inte
heller överklagas
särskilt.

5.2.2

Råd och stöd i de fall kommunen
är ansvarig.
Biträde av personlig assistent – i
enlighet med antagna vägledande
riktlinjer.
Ekonomiskt stöd för att bekosta
personlig assistent vid tillfälligt
utökade behov – i enlighet med
antagna vägledande riktlinjer.
Ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för personlig assistent.
Ledsagarservice

Biståndsbedömare

2 och 9 §§ LSS

Biståndsbedömare

7 och 9 §§ 2 p
LSS

Avser personer som
inte fyllt 65 år.

Biståndsbedömare

7 och 9 §§ 2 p
LSS

Avser personer som
inte fyllt 65 år.

Biståndsbedömare

Biståndsbedömare

5.2.8

Ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för ledsagarservice.
Biträde av kontaktperson

5.2.9

Avlösarservice i hemmet

Biståndsbedömare

5.2.10

Korttidsvistelse utanför det egna
hemmet – verkställighet inom
kommunen.

Biståndsbedömare

7 och 9 §§ 2 p
LSS
7 och 9 §§ 3 p
LSS
7 och 9 §§ 3 p
LSS
7 och 9 §§ 4 p
LSS
7 och 9 §§ 5 p
LSS
7 och 9 §§ 6 p

5.2.11

Korttidstillsyn för skolungdom
över 12 år utanför det egna
hemmet i anslutning till skoldagen
samt under lov.
Beslut om boende i familjehem för
barn och ungdomar
- Ej stadigvarande
Beslut om boende i bostad med
särskild service för barn och
ungdomar
- inom kommunen
- annan huvudman
Beslut om boende för vuxna i
bostad med särskild service
- inom kommunen

Biståndsbedömare

7 och 9 §§ 7.
LSS

Biståndsbedömare

7 och 9 §§ 8 p
LSS

5.2.3
5.2.4

5.2.5
5.2.6
5.2.7

5.2.12
5.2.13

5.2.14

Biståndsbedömare

Biståndsbedömare

Då behov finns att
köpa extern plats tas
detta beslut i
nämnden.

7 och 9 §§ 8 p
LSS

Obs! Lagen om
offentlig upphandling

7 och 9 §§ 9 p
LSS

Obs! Lagen om
offentlig upphandling

- Avdelningschef
- Arbetsutskottet
- Avdelningschef

28/35

-

hos annan huvudman

5.2.15

Beslut om daglig verksamhet för
personer i yrkesverksam ålder som
saknar förvärvsarbete och inte
utbildar sig
5.2.16 Beslut om att utbetala
assistansersättning till annan
person än den som är berättigad
till insatser
5.2.17 Beslut om upphörande insats
enligt LSS
5.2.18 Beslut om
återbetalningsskyldighet
5.2.19 Beslut om att utreda behoven för
enskild på tillfälligt besök i
kommunen och besluta om
insatser enligt LSS
5.2.20 Beslut om avgift från föräldrar
vars barn är under 18 år och får
omvårdnad i ett annat hem än det
egna.
5.2.21 Beslut om att anmäla behov av
ersättning för personlig assistent
till försäkringskassa
5.2.22 Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning) enligt
riktlinjer.
5.2.23 Beslut om ersättning till
kontaktperson (arvode och
omkostnadsersättning) enligt
riktlinjer.

- Arbetsutskottet
Biståndsbedömare

7 och 9 §§ 10
p LSS

Biståndsbedömare

11 § LSS

Personkrets 1 och 2

Biståndsbedömare
Biståndsbedömare

12 § LSS

Biståndsbedömare

§ 3 st LSS

Biståndsbedömare

20 § LSS,
5 § LSS
förordningen
6 kap 2§ SoF
15 § 8 p LSS

Beslutet är inte
överklagbart

Biståndsbedömare
Biståndsbedömare

Biståndsbedömare

5.3 Färdtjänst
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Kommentarer

5.3.1

Beslut om färdtjänst med
regelkompletteringar

Handläggare

6-9 §§ Lag om
färdtjänst

5.3.2 Beslut om färdtjänstavgift

Handläggare

5.3.3 Beslut om att återkalla tillstånd till
färdtjänst
- om förutsättningar för
tillstånd inte längre finns
- om tillståndshavaren gjort
sig skyldig till allvarliga och

Handläggare

10 § Lag om
färdtjänst
12 § Lag om
färdtjänst

Avser även
arbetsresor. Beslutet
överklagas genom
förvaltningsbesvär 16
§ FL
Enligt taxa
Beslutet överklagas
genom
förvaltningsbesvär 16
§ FL

29/35

upprepade överträdelser av
de föreskrifter och villkor
som gäller.
5.3.4 Beslut om tillstånd till
riksfärdtjänst.
5.3.5

Beslut om ersättning för
riksfärdtjänstresa.

5.3.6 Beslut om att återkalla tillstånd till
färdtjänst
- om förutsättningar för
tillstånd inte längre finns
- om tillståndshavaren gjort
sig skyldig till allvarliga och
upprepade överträdelser av
de föreskrifter och villkor
som gäller.

Handläggare

4-7 §§ Lag om
riksfärdtjänst

Handläggare

8 § Lag om
riksfärdtjänst

Handläggare

Beslutet överklagas
genom
förvaltningsbesvär 13
§ FL
Beslutet överklagas
genom
förvaltningsbesvär 13
§ FL
Beslutet överklagas
genom
förvaltningsbesvär 13
§ FL

6. Alkohollagen
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

6.1

Godkänna ändringar i
verksamhetens omfattning, av
något annat som har betydelse för
verksamheten eller av betydande
förändringar av ägarförhållanden.
Serveringstillstånd till allmänheten
eller i förening, företag eller annat
slutet sällskap vid enstaka tillfälle
eller i högst två månader
alternativt fram till nästkommande
arbetsutskott.
Beslut med anledning av ansökan
om konkursbo om att få fortsätta
rörelsen.
Akut återkallelse av tillfälliga
alkoholtillstånd.

Handläggare

8 kap 12 §
Alkohollagen

Handläggare

8 kap 2 § 1 och
2 st,
Alkohollagen

Handläggare

9 kap 12 §
Alkohollagen

Ordförande / vice
ordförande eller
annan ledamot som
nämnden förordnat
Handläggare

9 kap 18 § 2
och 3 p
Alkohollagen

6.2

6.3
6.4

6.5
6.6
6.7

Återkalla serveringstillstånd då
tillstånd inte längre utnyttjas.
Beslut om att meddela
tillståndsinnehavare varning
Rätt att bevilja stadigvarande
tillstånd för cateringverksamhet
som det senaste året beviljats
alkoholtillstånd i en annan

Arbetsutskott
Handläggare

9 kap 18 § 1 p
Alkohollagen
9 kap 17 §
Alkohollagen
8 kap 4 §
Alkohollagen

Kommentarer
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kommun där de fortfarande är
verksamma.
6.8 Beslut att inte bevilja
serveringstillstånd på grund av att
sökanden inte inkommit med
ansökan.
6.9 Beslut att inte bevilja
serveringstillstånd på grund av att
sökanden inte lämnat in
erforderliga handlingar eller inte
betalt ansökningsavgiften.
6.10 Yttrande, överklagan och begäran
om inhibition som fattas med stöd
av alkohollagen.

Handläggare

8 kap 10 § 1 st
Alkohollagen

Handläggare

8 kap 10 § 1 st
Alkohollagen

Handläggare i de fall
där handläggaren
fattat beslut

10 kap 1 §
Alkohollagen

7. Lotterilagen
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

7.1

Avge yttranden i ärenden om
tillstånd för automatspel.

Handläggare

7.2

Beslut i fråga om lotterier.

Handläggare

7.3

Yttrande angående
värdeautomatspel.
Godkännande av
lotteriföreståndare eller beslut att
medge undantag på krav om
lotteriföreståndare.

Handläggare

3 § Lag om
anordnande av
visst
automatspel
15 och 17 §§
Lotterilagen
44 §
Lotterilagen
13 §
Lotterilagen

7.4

Handläggare

Kommentarer

8. Övriga gemensamma bestämmelser
8.1 Personal-, arbetsgivar- och organisationsfrågor
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga förvaltningar och all personal
i förvaltningarna är anställda av kommunstyrelsen. Detta innebär att beslutanderätt
som rör personalfrågor enbart kan delegeras av kommunstyrelsen. Sådana
delegationsbeslut ska därmed anmälas till kommunstyrelsen och inte till respektive
facknämnd. Kommunstyrelsen är också kommunens personalorgan och är därmed
ytterst ansvarig för personalpolitiska frågor i hela organisationen.
Nr

Ärende

Delegat

8.1.1

Organisationsförändring som
berör mer än en förvaltning

Kommunchef

Lagstöd

Kommentarer
Efter samråd med
berörda
förvaltningschefer
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8.1.2

Organisationsförändring inom en
förvaltning

Förvaltningschef

8.1.3

Anställning av förvaltningschef,
inkl. anställningsvillkor

Kommunchef

8.1.4

Anställning av övriga, inkl.
anställningsvillkor, inom fastställd
organisation

Förvaltningschef

8.1.5

Träffa anställningsvillkor med
enskild arbetstagare i annat fall
(omplacering, förflyttning,
organisationsförändring)
-Kommunchef
-Förvaltningschef
-Övriga

8.1.6
8.1.9
8.1.10

8.1.11
8.1.12

-Kommunstyrelsens
ledningsutskott
-Kommunchef
-Avdelningschef

Förhandlingsdirektiv inför
löneförhandlingar
Fastställa lönepolitiska riktlinjer
för kommunen
Fullgöra förhandlingsskyldigheten
i MBL §§ 11-14, 38 samt
genomföra de åtaganden som
framgår av samverkansavtalet
gentemot

Kommunstyrelsens
ledningsutskott
Kommunstyrelsens
ledningsutskott

-Kommunchef
-Förvaltningschef
-Övriga

-Kommunstyrelsens
ordförande
-Kommunchef
-Överordnad
chef
Personalchef

Teckna kollektivavtal för
kommunen bindande verkan
Avgöra frågor om tolkning och
tillämpning av lagar, avtal och
andra bestämmelser som rör
förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess
arbetstagare
-Större principiell betydelse
-Övriga ärenden

Samråd med KSLU
angående
anställningsvillkor
Rätt till
vidaredelegation.
Samråd med PC
angående lönenivå för
chefer. Vid oenighet
avgör KC
KC: Samråd med
KSLU och PC om
anställningsvillkor
FC: Samråd med KSO
och PC om
anställningsvillkor
Övriga: Rätt till
vidaredelegation.
Samråd med PC och
överordnad chef för
chefslöner, samråd
med överordnad chef
för övriga.

Av större karaktär:
delegationsbeslut
I övrigt: verkställighet

Samråd med KC
Av större karaktär:
delegationsbeslut.
I övrigt: verkställighet

-Kommunstyrelsens
ledningsutskott
- Personalchef
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8.1.13

8.1.14

Övriga förhandlingar enligt
gällande lagar och avtal samt
tolkning av dessa i frågor av större
principiell betydelse
Beslut om stridsåtgärd

8.1.15

Beslut om uppsägning/avsked
-Kommunchef
-Förvaltningschef

8.1.16

-Övriga
Beslut om ledighet med lön för
studier
-Kommunchef
-Förvaltningschef
-Övriga

8.1.17

Personalchef

Kommunstyrelsens
ordförande

-Kommunstyrelsens
ordförande
-Kommunchef /
Kommunstyrelsens
ordförande
-Förvaltningschef

-Förvaltningschef
-Övriga
8.1.18 Besluta om förflyttnings- och
omplaceringsärenden från en
nämnd till en annan
8.1.19 Ledighet för facklig företrädare
med lön inkl. facklig utbildning
enl. LFF, AFF
8.1.20 Överenskommelse med enskild
arbetstagare vid anställningens
upphörande om villkor som
avviker från bestämmelser i lagar
och avtal
- Kommunchef
-Förvaltningschef
-Övriga

I samtliga ärenden
efter samråd med PC

-Kommunstyrelsens
ordförande
-Kommunchef /
Kommunstyrelsens
ordförande
-Förvaltningschef
/Avdelningschef

Beslut om tjänstledighet utan lön,
ej reglerad i lagar och avtal- enligt
riktlinjer
-Kommunchef

Samråd med KC

Samråd med PC

-Kommunstyrelsens
ordförande.
-Kommunchef
-Överordnad chef
Personalchef /
Kommunchef
Personalchef /
Kommunchef

-Kommunstyrelsens
ordförande
- Kommunchef /
kommunstyrelsens
ordförande
-Förvaltningschef
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8.1.21

Beslut om tjänstepension enligt
KAP-KL

Personalchef

8.1.22

Beslut om särskild avtalspension

8.1.23

Beslut om pensionsärenden av
större principiell betydelse

Kommunchef /
kommunstyrelsens
ordförande
Personalchef /
kommunchef

8.1.24

Uppdra åt sammanslutning, med
uppgift att tillvarata kommunens
intresse som arbetsgivare, att
reglera anställningsvillkor.

8.1.25

Avstängning och disciplinära
åtgärder
-Kommunchef
-Förvaltningschef
-Övriga

8.1.26

-Förvaltningschef
-Övriga
8.1.27

Samråd med PC
-Kommunstyrelsens
ledningsutskott
-Kommunchef /
Kommunstyrelsens
ordförande
-Förvaltningschef/
Avdelningschef
Särskild skriftlig
delegation upprättas
med varje chef
-Kommunstyrelsens
ordförande
-Kommunchef
-Överordnad
chef

Beslut beträffande
rehabiliteringsansvaret enligt AML
och AFL.
-Kommunchef
-Förvaltningschef

-Övriga
8.1.28 Förbud mot bisyssla
-Kommunchef
-Förvaltningschef
-Övriga

Samråd med PC

Kommunstyrelsens
ledningsutskott

Beslut beträffande
arbetsmiljöansvar enligt AML
-Kommunchef

Samråd med PC

Samråd med PC

-Kommunstyrelsens
ordförande
-Kommunchef /
kommunstyrelsens
ordförande
-Överordnad chef
Samråd med PC
-Kommunstyrelsens
ordförande
- Kommunchef /
Kommunstyrelsens
ordförande
- Avdelningschef
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8.1.29

Avskrivning av lönefordringar upp
till 100 tkr/ärende
8.1.30 Bevilja ledighet för enskild
angelägenhet med bibehållna
löneförmåner under högst 10
kalenderdagar per år.
8.1.31 Beslut att delta i kurser,
konferenser och studieresor.

Personalchef /
Kommunchef
Avdelningschef

Närmast
överordnad chef

8.2 Ekonomiärenden
Nr

Ärende

Delegat

8.2.1

Rätt att utse beslutsattestant och
ersättare inom nämndens
verksamhetsområde
Inköp/anskaffning av inventarier
och förbrukningsmaterial genom
avrop på ramavtal samt annan
löpande anskaffning inom budget

Socialchef

8.2.2

Beslut om omfördelning av
budgetram under löpande
verksamhetsår (ej låsta anslag)
- Inom ansvarsområden och
mellan verksamheter
- Mellan ansvarsområden
efter samråd med
avdelningschefer
8.2.4 Avgöra ersättningskrav för skador
vållade inom verksamheten utöver
försäkringsskydd.
- Upp till 0.2 basbelopp
8.2.5 Beslut att avyttra inventarier och
material inom eget ansvarsområde
8.2.6 Beslut om extern försäljning av
inventarier och material inom efter
ansvarsområde
8.2.7 Utbyte av fordon samt tillhörande
utrustning.
8.2.8 Tecknande av hyresavtal för
lägenheter och lokaler (max tre
månaders uppsägningstid)
8.2.9 Rätt att utse användare av
betalkort, beloppsnivå samt
upprätta förteckning över anställda
som tilldelats betalkort och tillse
att fastställda regler för
användandet följs.

Enhetschef /
Avdelningschef

Lagstöd

Kommentarer

Gäller även tecknande
av leasingavtal för
kopiatorer och
liknande
kontorsutrustning.

8.2.3

- Avdelningschef
- Socialchef
Avdelningschef

Enhetschef /
Avdelningschef
Enhetschef /
Avdelningschef
Enhetschef /
Avdelningschef
Socialchef
Avdelningschef

Hyresavtal över detta
= KSLU
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9. Fonder
Nr

Ärende

Delegat

9.1

Assermanska fonden till förströelse
och trevnad för boende på
Lysekilshemmet
Werner Hanssons fond för boende
på Stångenäshemmet
- Avkastning
Werner Hanssons fond för
prydande av Stångenäshemmet
- Avkastning
Gertrud Karlssons fond för
Lysekilshemmet

Enhetschef för
Lysekilshemmet

Hellmans minnesfond

Arbetsutskott

9.2
9.3
9.4

9.5

Lagstöd

Kommentarer

Enhetschef för
Stångenäshemmet
Enhetschef för
Stångenäshemmet
Enhetschef för
Lysekilshemmet

Avkastning i enlighet
med testamentet.
(SON 2009-08-25, §
38)
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Dnr: SON 2016-76

Socialförvaltningen
Frida Mellgren, 0523-61 34 80
frida.mellgren@lysekil.se

RAPPORT INTERN KONTROLL – 2016 – SOCIALNÄMNDEN
Granskningsområde

Granskningsansvarig

Granskning av vidtagna åtgärder
utifrån brister som framkom vid den
interna kontrollen 2014

Utredare

Bilagor: Rapport avseende intern kontroll 2014 – vård och omsorgsnämnden samt
rapporter avseende intern kontroll 2014 - individ och myndighetsnämnden

Sammanfattning
Granskning har skett i enlighet med beslut om område för internkontroll 2016.
Området som kontrollerats är granskning av vidtagna åtgärder utifrån brister som
framkom vid den interna kontrollen 2014. Av de åtta åtgärdspunkter som framkom i
rapporterna har fem punkter hittills åtgärdats. Förvaltningen arbetar nu aktivt med
att åtgärda resterande tre åtgärdspunkter.
Förslag till beslut
Nämnden godkänner förvaltningens redovisning avseende intern kontroll som
gäller ”granskning av vidtagna åtgärder utifrån brister som framkom vid den interna
kontrollen 2014.”
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att, avseende de kvarstående
åtgärdspunkterna, sammanställa en kompletterande rapport med redovisning till
nämnden innan årets slut.
Ärendet
Rutin och arbetssätt gentemot vilket kontrollen skett
De rutiner som granskats är följande:
-

Rutin för hantering av privata medel i form av kontanter eller bankkort
Rutin för hantering av bankkort för enskild i eget boende
Rutin för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Lysekil
Introduktionsprogram för nyanställda chefer
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Introduktionshäfte för ny personal

Tillvägagångssätt
De åtgärdspunkter som framkom i rapporterna gällande intern kontroll 2014 har
sammanställts i en lista. Samtliga åtgärdspunkter har sedan följts upp genom
granskning av rutiner och samtal med ansvarig för respektive åtgärdspunkt.
Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen
Nedanstående punkter är de områden som utsågs för internkontroll 2014:
Dåvarande vård- och omsorgsnämnden:
 Rutin privata medel, ändamålsenlighet och följsamhet
 Hantering och förvaring av läkemedel
 Information till personal enligt rutin för lex Sarah
 Rutiner för budgetuppföljning
 Anvisningar för budgetuppföljning
 Rutin för delårsbokslut upprättas i en utförlig version och antas av nämnden
 Rutin för enheternas månadsbokslut med kommentarer och prognoser
 Rutin för kontroll av informationens tillförlitlighet
Dåvarande individ- och myndighetsnämnden
 Utredningstid, barnavårdsutredningar enligt Socialtjänstlagen kap 11
§§ 1-2


Utredningstid LSS-ärenden

Utifrån ovanstående internkontrollspunkter framkom följande åtgärdspunkter:
1. Rutin gällande hantering av privata medel i form av kontanter eller bankkort
och värdesaker ska revideras.
2. Rutin gällande hantering av bankkort för enskild i eget boende ska revideras.
3. Verksamhetsansvar avseende kontanter i eget boende ska tydliggöras
4. I den lokala rutinen för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och
sjukvård ska det framgå hur byte av kod till transportabelt läkemedelsskåp
för användning i eget boende inom hemtjänst/hemsjukvård ska ske.
5. Information och utbildning i systematiskt förbättringsarbete,
rapporteringsskyldighet samt personalens medverkan i kvalitetsarbete enligt
SOSFS 2011:9 ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska
fortlöpande upprepas.
6. Introduktionshäfte för ny personal ska revideras.
7. Ta fram rutin för kontroll av informationens tillförlitlighet i
budgetuppföljningar.
8. Att det pågående arbetet med kvalitetssäkring som kontinuerligt sker vid
barn- och ungdomsenheten fortsätter.

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

2016-03-11

Sid 3/4

Uppföljning och granskning av vidtagna åtgärder utifrån ovanstående punkter:
1. Rutin gällande hantering av privata medel i form av kontanter eller bankkort
och värdesaker har reviderats av vård och omsorgschefen under mars 2016.
2. Rutin gällande hantering av bankkort för enskild i eget boende har reviderats
av vård och omsorgschefen under mars 2016.
3. Verksamhetsansvaret tydliggjordes i de båda ovanstående rutinerna.
4. Den lokala rutinen för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och
sjukvård har reviderats och informationen gällande byte av kod till
transportabelt läkemedelsskåp för användning i eget boende har tydliggjorts.
Rutinen har uppdaterats av kommunens MAS.
5. Information och utbildning i det systematiska förbättringsarbetet sker
fortlöpande inom verksamheterna. Just nu pågår ett arbete med uppdatering
av rapporteringsrutiner kopplade till lex Sarah och avvikelserapporter. I
samband med förändring och uppdatering av dessa rapporteringsrutiner
kommer information gå ut till samtliga enhetschefer och baspersonal.
6. Under slutet av 2015 har det arbetats fram ett nytt introduktionshäfte för
nyanställda chefer. Däremot behöver ett nytt introduktionshäfte för övrig
personal arbetas fram.
7. En rutin för kontroll av informationens tillförlitlighet i budgetuppföljningar
har ännu inte upprättats.
8. Barn och ungdomsenheten arbetar aktivt och kontinuerligt med
kvalitetssäkring av enhetens pågående arbeten och utredningar. Däremot
bedömer enhetschefen vid barn och ungdom att rutiner gällande enhetens
kvalitetssäkring behöver uppdateras innan denna punkt kan bedömas vara
åtgärdad.
Brister
Av de åtta åtgärdspunkter som framkom genom rapporterna gällande intern
kontroll 2014 har fem av dessa punkter åtgärdats. Det återstår alltså tre
åtgärdspunkter som förvaltningen planerar att utföra och avrapportera till nämnden
under 2016.
Förvaltningens synpunkter
Förslag till åtgärder
De åtgärdspunkter som kvarstår är följande:


Revidering av introduktionshäfte för nyanställd personal.
Ansvarig: Utredare



Ta fram en rutin för kontroll av informationens tillförlitlighet i
budgetuppföljningar.
Ansvarig: Enhetschef bistånd



Ta fram rutin för barn-och ungdomsenhetens kvalitetssäkring gällande
pågående arbeten.
Ansvarig: Enhetschef barn och ungdomsenheten
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Gällande de kvarstående punkter som specificeras ovan kommer en kompletterande
rapport att lämnas till socialnämnden i slutet av året för avrapportering.

Eva Andersson
Socialchef

Frida Mellgren
Utredare
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Datum 2014-11-03
RAPPORT INTERN KONTROLL – 2014 – VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN SOCIALFÖRVALTNINGEN

Granskningsområde
1. Rutin privata medel, ändamålsenlighet och
följsamhet
2. Hantering och förvaring av läkemedel
3. Information personal enligt rutin lex Sarah
4. Rutiner för budgetuppföljning
5. Anvisningar för budgetuppföljning
6. Rutin för att delårsbokslut upprättas i en
utförlig version och antas av nämnden
7. Rutin för enheternas månadsbokslut med
kommentarer och prognoser
8. Rutin för kontroll av informationens
tillförlitlighet

Granskningsansvarig
Kvalitets- och utvecklingschef
MAS, kvalitets- och utvecklingschef
Kvalitets- och utvecklingschef
Kvalitets- och utvecklingschef
Kvalitets- och utvecklingschef
Kvalitets- och utvecklingschef
Kvalitets- och utvecklingschef
Kvalitets- och utvecklingschef

Sammanfattning
Den interna kontrollen har skett enligt beslut Intern kontroll 2014 dnr SON 2013-309-042.
Granskningen har genomförts genom uppföljning, utredning, sammanställning och analys av
inkomna lex Sarah rapporter, inventering av rutiner för budgetuppföljning samt granskning av
Introduktionshäfte.
Resultatet visar att rutin privata medel (hantering av kontanter) är användbar och följs i
särskilt boende, den behöver emellertid revideras. För hemtjänst, boendestöd och personlig
assistans finns rutin för bankkort. Hantering av kontanter förekommer dock i det dagliga
omsorgsarbetet för vilket det saknas rutin.
Nya riktlinjer för läkemedelshantering och förvaring av läkemedel har utarbetats vilka gäller
från den 1 oktober 2014. Verksamheten har nu i uppdrag att ta fram lokala rutiner inom
respektive enhet.
I Introduktionshäftet för ny personal förekommer felaktigheter och brister.
Det framkommer brister avseende rapporteringsskyldighet samt personalens medverkan i
kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Internkontrollen
Rutin och arbetssätt
gentemot vilket
kontrollen skett

1. Rutin privata medel, andamålsenlighet och följsamhet
2. Rutin läkemedel
3. Rutin lex Sarah
4. Introduktionshäfte för ny personal
5. Rutiner och anvisningar för budgetuppföljning
1

Internkontrollen har inom granskningsområden 1-4 skett gentemot
SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Tillvägagångssätt

1.Rutin privata medel Hantering av privata medel i form av
kontanter eller bankkort och värdesaker samt rutin Hantering av
bankkort för enskild i eget boende, tillfälliga uttag
(granskningsområde 1.)
Kontroll av rutinens ändamålsenlighet och verksamhetens
följsamhet har skett genom uppföljning av inkomna lex Sarah
rapporter under perioden januari-november 2014 avseende brister i
hantering av privata medel.
2. Rutin Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård
i Lysekil (granskningsområde 2.)
Kontroll av hantering och förvaring av läkemedel har skett genom
uppföljning av rapporter lex Maria och rapporter lex Sarah.
Inkomna rapporter har utretts, följts upp och kategoriserats.
3. Rutin lex Sarah (granskningsområde 3.)
Kontroll av följsamhet av rutin lex Sarah utförts genom
granskning av inkomna rapporter och utredningar.
4. Introduktionshäfte för ny personal(granskningsområde 3.)
Kontroll av följsamhet avseende information till nyanställda och
medarbetare om lex Sarah enligt rutin har genomförts genom
granskning av Introduktionshäfte för ny personal.
5. Rutiner och anvisningar för budgetuppföljning
(granskningsområde 4.-8.)
Granskningen har utförts genom samtal med förvaltningschef och
ekonom.

Resultat och iakttagelser 1.Rutin Hantering av privata medel i form av kontanter eller
bankkort och värdesaker samt Hantering av bankkort för enskild i
som gjorts vid
eget boende
granskningen
För särskilt boende finns Rutin för Hantering av privata medel i
form av kontanter eller bankkort och värdesaker.
Kontroll och avstämning sker varje månad av kontaktman, som
rapporterar avvikelser till enhetschef. En avvikelse rapporteras
enligt rutin Lex Sarah.
Rutinen reviderades 080930. Den behöver revideras igen för att
följa aktuella regelverk.
För hemtjänst, boendestöd och personlig assistans Lss/Lass finns
rutin Hantering av bankkort för enskild i eget boende, tillfälliga
uttag, daterad 050201. Rutinen omfattar inte hantering av
kontanter. I verksamheten hanteras dock idag kontanter för den
enskilde. Detta upplevs problematiskt i synnerhet inom
hemtjänsten, då det vid flera tillfällen saknats kontanter. Saknas
kontanter går det inte alltid att härleda till att det beror på
2

hemtjänsten, men avvikelsen blir orsak till en rapport lex Sarah.
Hantering av kontanter innebär ett stort orosmoment och har
påtalats i flera år av verksamheten. De önskar endast hantera
bankkort för den enskilde.
2. Rutin Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård
i Lysekil
Verksamheten har inte följt rutinen avseende kontroll av narkotika.
Detta har uppmärksammats genom inkomna lex Sarah rapporter.
Kontrollräkningen har inte genomförts i den omfattning rutinen
beskriver. Nya riktlinjer för läkemedelshantering och förvaring av
läkemedel har utarbetats vilka gäller från den 1 oktober 2014.
Riktlinjernas ändamålsenlighet och följsamhet kommer att löpande
kontrolleras.
3. Rutin lex Sarah
Enligt rutin ska chefer informera sina medarbetare varje år om
rutinen och informationen ska ingå i introduktionen av
nyanställda.
Antalet lex Sarah rapporter som rapporterats från verksamheten
under perioden januari-november 2014 är färre än under samma
tidsperiod 2013.
4. Introduktionshäfte för ny personal
Vid granskning av Introduktionshäfte framkommer brister och
felaktigheter.
5. Rutiner och anvisningar för budgetuppföljning
Rutiner och anvisningar för budgetuppföljning har tagits fram.
Centrala direktiv finns för delårsbokslut från ekonomienheten.
Rutin för enheternas månadsbokslut med kommentarer är under
förändring på grund av ny uppföljnings/prognosmodul i
Raindance. Analys görs i rapportsystemet Stratsys. Rutin för
kontroll av informationens tillförlitlighet saknas.

Brister

1.Rutin privata medel Hantering av privata medel i form av
kontanter eller bankkort och värdesaker samt Hantering av
bankkort för enskild i eget boende
Rutin Hantering av privata medel i form av kontanter eller
bankkort och värdesaker har inte reviderats på flera år, samma
gäller för Rutin Hantering av bankkort för enskild i eget boende.
Hantering av kontanter förekommer i det praktiska dagliga
omsorgsarbetet i den enskildes bostad inom hemtjänsten. Det finns
ingen skriftlig rutin för denna hantering. Verksamheten har en
önskan att slippa detta, de vill endast hantera bankkort.
2. Rutin Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård
i Lysekil
Det har förekommit bristande följsamhet till rutin för kontroll av
narkotika enligt tidigare rutin. Detta har i sin tur lett till lex Sarah
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rapporter på grund av att läkemedel saknas. På grund av för långa
tidsintervaller mellan kontroll av narkotika har utredningsarbetet
försvårats. Det går inte att spåra händelsen till person och tid.
3. Rutin lex Sarah
Det finns brister i följsamhet till rutin lex Sarah avseende
rapportertering och utredning.
I vissa verksamheter har inga avvikelser rapporterats under
perioden vilket kan bero på en utmärkt verksamhet eller bristande
följsamhet av rutinen.
4. Introduktionshäfte för ny personal
I introduktionshäfte för nyanställda finns felaktiga uppgifter och
brister i information.
5. Rutiner och anvisningar för budgetuppföljning
Rutin för kontroll av informationens tillförlitlighet saknas.

Förslag till åtgärder

1.Rutin privata medel Hantering av privata medel i form av
kontanter eller bankkort och värdesaker samt Hantering av
bankkort för enskild i eget boende
Rutin Hantering av privata medel i form av kontanter eller
bankkort och värdesaker ska revideras. Ansvarig är avdelningschef
vård och omsorg.
Rutin Hantering av bankkort för enskild i eget boende ska
revideras. Ansvarig är avdelningschef vård och omsorg.
Verksamhetens ansvar avseende kontanter i eget boende ska
tydliggöras. Ansvarig är avdelningschef vård och omsorg.
2. Rutin Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård
i Lysekil
Riktlinjer för Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och
sjukvård för att säkerställa vissa moment har arbetats fram och
gäller fr.o.m. 1 oktober 2014. Ansvarig är MAS.
I den lokala rutinen ska det framgå hur byte av kod till
transportabelt läkemedelsskåp för användning i eget boende inom
hemtjänst/hemsjukvård ska ske. Ansvarig är avdelningschef och
enhetschefer vård och omsorg.
Information och utbildning i systematiskt förbättringsarbete,
rapporteringsskyldighet samt personalens medverkan i
kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete ska fortlöpande upprepas. Revision av
Introduktionshäfte. Ansvarig är avdelningschef och enhetschefer
vård och omsorg.
3. Rutin lex Sarah
Information och utbildning i systematiskt förbättringsarbete,
rapporteringsskyldighet samt personalens medverkan i
kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete ska genomföras enligt rutin.
4

4. Introduktionshäfte för ny personal
Revision av Introduktionshäfte. Ansvarig är avdelningschef och
enhetschefer vård och omsorg.
5. Rutiner och anvisningar för budgetuppföljning
Ta fram en rutin för kontroll av informationens tillförlitlighet.
Ansvarig är förvaltningschef.

Socialförvaltningen

Lars-Göran Berg
förvaltningschef

Agneta Stenqvist
kvalitets- och utvecklingschef
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Individ- och myndighetsnämnden

Tjänsteskrivelse
Datum:
Förvaltning:
Handläggare:
Telefon:
E-post:

2014-10-21
Socialförvaltningen
Ingrid Fredriksson
0523/613 387
ingrid.fredriksson@lysekil.se

Rapport intern kontroll 2014, Individ- och
myndighetsnämnden, Socialförvaltningen
Dnr:

2013-310-042

Granskningsområde
Utredningstid Lss-ärenden

Granskningsansvarig
Socialchef ansvar att utse
granskningsansvarig

Bilagor: Resultat av granskning ”Internkontroll 2014, handläggningstid
ärenden enligt Lss”
Sammanfattning
Granskning har skett i enlighet med beslut om område för internkontroll
2014. Område som granskats är handläggningstid för ärenden inom Lss.
Handläggningstiderna har uppmätts till mellan 3 och 116 dagar.
Bedömning görs att handläggningstiderna är acceptabla.
Internkontrollen
Rutin och arbetssätt
gentemot vilket
kontrollen skett

Förvaltningslagen, 7 §. ”Varje ärende där en enskild är part
skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt
utan att säkerheten eftersätts….”
Handläggningsrutiner antagna av IMN juni 2013.
”Ett ärende ska handläggas så skyndsamt som möjligt efter
det att ansökan inkommit.”

Tillvägagångssätt

Från verksamhetssystemet har hämtats antal dagar från
ansökan till beslut. Samtliga ärenden där beslut fattats under
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2014 fram tom 20 oktober har medräknats.
Handläggningstid framgår av bifogad sammansställning.
Resultat och
iakttagelser som gjorts Sammanställning har gjorts för varje insats enligt Lss.
Jämförelse görs med 2013. Handläggningstiden varierar
vid granskningen
mellan 3 dagar och 116 dagar. Kortast handläggningstid
tillfällig utökning av personlig assistans samt korttidstillsyn.
Längst tid 116 dagar personlig assistans som beslutats i
nämnd. 2 ärenden har tagit längre tid än 90 dagar (116 resp
94 dgr. I dessa ärenden har journal granskats för att följa
ärendets handläggning. I journal finns nedskrivet de olika
kontakter som tagits under utredningstiden. Båda ärendena
har beslutats i nämnd). 5 ärenden har tagit mellan 60 och 90
dagar.

Bedömning/Brister

Då en ansökan om insats enligt Lss inkommer skall den
enskilde kontaktas och utredning inledas. Utredningen kan
innehålla olika moment. För den som söker en insats för
första gången måste olika intyg och utlåtanden inhämtas för
att styrka diagnos och kunna få rätt underlag för att fatta
beslut om personkretstillhörighet. Nya ärenden, oavsett
insats, är med anledning av detta mer tidskrävande. I andra
ärenden behöver inte alltid nya intyg hämtas in. Då intyg och
utlåtanden måste införskaffas som underlag för bedömning i
utredningen tar detta som regel längre tid än om momentet,
med hänvisning till Fvl 7 § kan uteslutas.
En utredning skall göras skyndsamt. Dock måste alla
ärenden utredas med noggrannhet. Kontakter måste tas med
den enskilde, hembesök kan behöva göras och intyg och
kontakter med andra myndigheter kan också behöva tas. Då
uppgifter från andra tas med i utredningen måste detta
kommuniceras med den sökande fråntaget vissa undantag.
Rättspraxis måste kollas upp. Detta görs bl.a. genom att
kommunen är ansluten till JP socialnet där referat av domar
kan tas fram. Utredningsfasen är ett viktigt led i att
säkerställa att den enskilde får en rättssäker bedömning.
Detta är ett av de kvalitetskriterier fd Socialnämnden beslutat
om i gällande kvalitetsledningssystem för socialtjänsten. För
att kommunen skall ta sitt yttersta ansvar kan det under
utredningstiden vara aktuellt att erbjuda insatser enligt Sol.
Då ett ärende skall avgöras i nämnd tar denna hantering
längre tid.

3/3

Under 2014 har nyrekrytering skett av handläggare. Detta
påverkar handläggningstider och kontinuiteten.
Från förvaltningens sida bedömer ut att handläggningstiderna
överlag är acceptabla.
Förslag till åtgärder

Individ- och myndighetsnämnden har inte angett särskild
målsättning vad gäller handläggningstider från ansökan till
beslut. Om nämnden finner att detta är angeläget med
hänvisning till det resultat som denna internkontroll visar kan
nämnden besluta om detta.

Socialförvaltningen

Lars-Göran Berg
Socialchef

Ingrid Fredriksson
Avdelningschef IMA

Internkontroll 2014, handläggningstid ärenden enligt Lss

Insats
Personlig assistans Lss 9:2
Ledsagarservice Lss 9:3
Kontaktperson Lss 9:4
Avlösarservice 9:5
Korttidsvistelse Lss 9:6
Korttidstillsyn 9:7
Boende 9:9
Daglig verksamhet 9:10

Antal
Antal
ansökningar ansökningar
2013
2014
3
4
11
6
6
6
5
2
13
14
1
4
2
4
2
3
43
43

HandläggHandläggningstid dgr i ningstid dgr i
genomsnitt
genomsnitt
2013
2014
52
42
37
34
27
22
26
17
38
35
56
14
31
64
18
52

IFO 7

Aktuell situation avseende mottagande av asylsökande/ensamkommande
barn – muntlig information

IFO 8

Anmälan ordförandebeslut – muntlig information

IFO 9

Utredning bidragsbrott – separat utskick

2016-03-17

Tjänsteskrivelse
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Dnr: SON 2016-88-042

Socialförvaltningen
Ulrika Lind, 0523 – 61 31 41
ulrika.lind@lysekil.se

Årsredovisning 2015
Sammanfattning
Årsredovisning 2015 avseende Socialnämnden redovisas.
Förslag till beslut
Nämnden tar del av redovisat material.
Ärendet
Den redovisning av 2015 års verksamhet och ekonomiska resultat som nämnderna
lämnar innehåller följande delar:
o
o
o
o

Verksamhet
Ekonomisk analys
Mål och måluppfyllelse
Åren som kommer

Årsredovisningen presenteras för kommunfullmäktige den 28 april.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Ulrika Lind
Handläggare

Bilaga/bilagor
Årsrapport 2015
Beslutet skickas till
Xx
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1 Nämndsredovisning
1.1 Verksamhet
Verksamheten
2015 övergick Vård- och omsorgsnämnden samt Individ- och myndighetsnämnden till
en gemensam nämnd, Socialnämnden.
Nämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg (IFO), vård och omsorg,
LSS/psykiatri (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt
biståndsbedömning. Ansvaret innebär att fatta beslut i enlighet med Socialtjänstlagen
(SOL) och LSS, samt att verkställa de beslut som fattas inom nämndens ansvarsområde.
Biståndsenhetens huvuduppgift är att utreda, fatta och följa upp beslut enligt ovan
nämnda lagar.
IFO har ansvaret för mottagande av flyktingar efter etablering, samt mottagandet av
ensamkommande barn/ungdomar med både asyl och permanent uppehållstillstånd
(PUT). 2015 har antalet mottagna ungdomar kraftigt överstigit antalet avtalade platser,
då oväntat många asylsökanden anlänt till Lysekil. Verksamheten har under året startat
upp 4 nya boenden. Totalt finns 5 boenden för ensamkommande ungdomar.
Under 2015 startades ett samarbete med familjebehandlarna tillsammans med
grannkommunerna. Syftet med samarbetet är att nyttja varandras kompetenser och
eventuella lokaler och därigenom minska antalet vårddagar i samband med
utredningsplaceringar.
Inom LSS/psykiatri finns ett behov av fler boendeplatser. För närvarande finns beslut
som ej kunnat verkställas. Socialnämnden beslutade i december 2015 att börja arbetet
med ett nytt gruppboende.
Stångenäshemmet i Brastad blev inflyttningsklart våren 2015. I samarbete med
Riksbyggen planeras flytt av Lysekilshemmet till Fiskebäck 2018. Bygglov beviljades i
december 2015.

1.1.1 Ekonomisk analys
Ekonomisk analys
Socialnämnden redovisar ett underskott på totalt 11,8 mnkr i förhållande till budget.
Svårigheter att rekrytera kvalificerad personal har lett till lösningar med konsulter och
vakanser har påverkat förvaltningen - såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt.
I resultatet ingår engångsintäkter på drygt 5 mnkr på grund av upplösning av
balanserade statsbidrag för nyanlända. Under slutet av året har förvaltningen också
erhållit ökade ersättningar för ensamkommande flyktingbarn som inte motsvarats av
kostnader för den verksamheten. Utan dessa intäkter hade resultatet varit betydligt
sämre.
Verksamheterna inom avdelningarna Vård och omsorg och LSS/psykiatri har fått ökade
Socialnämnd, Årsrapport nämnder
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omvårdnadsbehov både inom hemvården och i gruppbostäderna. Detta leder till ökade
personalkostnader. Verksamheterna inom Vård och omsorg har fått stimulansmedel från
Socialstyrelsen gällande senare halvan av 2015 på drygt 1,9 miljoner. Pengarna var
avsatta för att öka bemanningen med syfte på att skapa ökad trygghet och kvalitet för
den enskilde kunden. Vård och omsorg har använt dessa medel för att öka
personaltätheten på särskilt boende och i nattpatrullen.
Konsultkostnaderna inom nämnden har varit nästan dubbelt så höga jämfört med 2014.
Orsakerna till detta är den svårighet som funnits vid rekrytering av chefer på olika
nivåer inom organisationen. Många av chefsbefattningarna har därför varit vakanta
under delar av året. Sommarrekryteringen har varit svår inom avdelningen, vilket gjort
att det uppstått kostsamma lösningar. Hemvården ser heller inte den positiva inverkan
på årets resultat som metodförändringen för resursfördelningen inom verksamheten
skulle visa.
Inom Individ- och familjeomsorgen är det främst verksamheten inom barn och unga
som har stora budgetunderskott. Detta är en följd av fortsatt höga kostnader och en
kraftig ökning av antalet vårddygn avseende köp av institutionsvård samt en ökad
dygnskostnad för familjehemsplaceringar. En del av kostnadsökningen förklaras av att
vården köps alltmer av privata vårdgivare till en högre kostnad då det är brist på
traditionella familjehem. Några av de placerade barnen har så stora och speciella behov
att endast institutioner med speciell kompetens kan ta emot dem. Följden av detta blir
mycket höga dygnskostnader som påverkar resultatet negativt. Även antalet dygn har
ökat under 2015 jämfört med tidigare år.
Underskottet som redovisas under försörjningsstöd gäller främst de stora grupper vuxna
och ungdomar som inte fått tillträde till arbetsmarknaden av olika orsaker. Ökningen av
kostnaderna är synbar i antalet bidragshushåll som ökat under året. I genomsnitt
handläggs ca 40 ärende mer per månad jämfört med 2014. Detta motsvarar en hel tjänst
och har inneburit att trycket på handläggarna har varit högt under hela året.

Resultaträkning
Tkr

2015

2014

2013

102 447

148 976

138 794

-447 798

-490 058

-472 079

-1 457

-1 392

-847

-346 808

-342 474

-334 132

Budgetanslag netto

334 981

334 056

321 341

Budgetavvikelse

-11 827

-8 418

-12 791

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnad
Verksamhetens
nettokostnad

Andel av kommunens
nettokostnad (%) *

*Denna uppgift erhålls centralt.

2014 fattades beslut om att avskaffa den så kallade "hemtjänsttimman", vilket hänvisar
till de interna ersättningarna som skedde mellan de båda nämnderna; IMN - som
ansvarade för myndighetsutövning som gäller äldre och funktionsnedsatta och VON
- som var den verkställande organisationen. För att kunna göra en korrekt jämförelse
mellan åren vad gäller bruttointäkt och bruttokostnad har siffrorna justerats från dessa
Socialnämnd, Årsrapport nämnder
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interna ersättningar för 2013 och 2014.
En ökning av intäkter har skett under året jämfört med 2014 och är en följd av de ökade
intäkter som erhålls från Migrationsverket för asyl- och PUT-boende och som har blivit
avsevärt större än beräknat då fler ungdomar anlänt än tidigare avtalat. Svårigheten att
beräkna dessa intäkter bygger på den osäkerhet som råder när det gäller ungdomars
ankomst till kommunen. Det finns kännedom om antalet ungdomar som verksamheten
förväntas ta emot under året, däremot finns ingen kunskap om när på året ungdomarna
mantalsskrivs i kommun. Ersättningen från Migrationsverket bygger på ersättning/dygn
vilket då gör att om ungdomarna kommer tidigare än beräknat blir ersättningsdygnen
fler.
Under 2014 ökade kostnaderna kraftigt för barn och ungdomsverksamheten och under
2015 har denna trend fortsatt. Dessa kostnader härrör helt från ökade köp av antalet
institutionsvård samt antalet ökade familjehemsplaceringar. En bidragande del är även
ökade dygnskostnader inom dessa verksamheter.
Ökade personalkostnader inom IFO, i samband med flyktingverksamhetens
volymökning, märks också tydligt i de ökade kostnaderna. Även ökade
personalkostnader inom verksamheterna för vård och omsorg syns i Socialnämndens
ökade kostnader. Detta beror främst på den ökade vårdtyngden hos vårdtagarna som i
sin tur kräver ökad bemanning.

Nettokostnad per verksamhet

Belopp i tkr
Verksamhet

2015

2014

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

Stab och administration

-22 259

-20 791

-1 468

-2 083

-7 021

4 938

Individ - och
myndighetsavdelningen

*

*

-73 343

-76 183

2 840

Individ- och
familjeomsorgsavdelningen

-42 675

-37 700

-4 975

-46 817

-42 021

-4 796

Avdelning LSS/Psykiatri

-61 760

-61 471

-289

-53 093

-52 191

-902

Avdelning Vård och omsorg

-220 114

-215 019

-5 095

-167 139

-155 640

-11 499

Summa

-346 808

-334 981

-11 827

-342 475

-333 056

-9 419

*) Under 2015 är nämnderna inom Socialförvaltningen sammanslagna till en gemensam nämnd - Socialnämnden. I
samband med denna organisatoriska förändring genomfördes en verksamhetsförändring som innebar att den interna
köp- och säljverksamheten inom hemtjänsten, mellan avdelningen för myndighetsutövande och avdelningen Vård och
omsorg, avvecklades för att ge plats åt en annan metod. I samband med den ekonomiska uppföljningen under 2015
gjordes därför en fördelning av de intäkter och kostnader som tidigare låg under Individ- och
myndighetsavdelningen. Fördelningen gjordes utifrån verksamhetskoder vilket gör att aktuell avdelning fördelats ut
på verksamheter inom administration, personlig assistans och äldrevård.
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1.2 Måluppfyllelse
1.2.1 Nämndens mål och måluppfyllelse
Nämndens mål och måluppfyllelse
Lärande
Målet för sjukskrivning 5 % uppnås inte. Dessutom visar trenden på en ökning av
sjukfrånvaron. Mer än hälften av sjukfrånvaron utgörs av långtidsfrånvaro. För att
minska sjukfrånvaron krävs snabba och regelbundna kontakter, upprättande av
rehabiliteringsplaner och uppföljning vid längre sjukskrivning. Förebyggande arbete i
form av att skapa delaktighet, öppen kommunikation och gott samarbete i arbetslagen är
viktigt. Tydliga mål och ramar för arbetet samt diskussioner om varje medarbetares
viktighet i arbetet bidrar till en större motivation och ett bättre hälsoläge i
arbetsgrupperna.
Målet med att minska antalet vårddagar på institution för Barn och unga uppnås inte.
Omplacering till familjehem har misslyckats då vårdbehovet varit för stort. Några av de
placerade barnen har speciella behov som endast kan tillgodoses av institutioner med
speciell kompetens. Följden av detta blir mycket höga dygnskostnader. Även antalet
dygn har ökat under 2015 som utfallet visar.
Ekonomi
Målet att nå ett positivt resultat har inte uppnåtts. Förvaltningen har en negativ
budgetavvikelse och resultatet är sämre 2015 jämfört med 2014. Underskott ses främst
inom IFOs verksamheter.
Enheternas egna mätbara mål, tjänstegarantier och lokala värdighetsgarantier
Antal anmälningar till lex Sarah och lex Maria har ökat. Verksamhetens bedömning av
ökningen är en ökad medvetenhet om var och ens rapporteringsskyldighet. Händelserna
är inte samlade till en enda verksamhet utan är spridda över SOL, HSL och
LSS/psykiatri. Verksamheterna ser överlag en ökning av rapporter sedan möjligheten nu
finns i att själv lägga in sin rapport i samband med införandet av nytt
verksamhetssystem, Magna Cura. Verksamheterna ser ingen koppling till
anmälningarna som skulle indikera en specifik kvalitetsbrist eller patientsäkerhetshot.
Istället ska anmälningar ses som en följd av aktiva medarbetare som fullgör den
skyldighet de har att anmäla händelser som inte anses korrekta, vilket sedan ligger till
grund för att kvalitetssäkra verksamheten, utveckla metoder och det etiska
förhållningssättet samt åstadkomma lärande hos alla medarbetare.
Den enskilde vårdtagaren i särskilt boende (SÄBO) skall tillförsäkras inflytande och
delaktighet och genom individuellt planerade insatser få sina individuella behov
tillgodosedda. Genomförandeplaner skall alltid upprättas tillsammans med den enskilde
och i teamsamverkan. Planerna skall utgå från arbetsmetoden ÄBIC (Äldres behov i
centrum) och alltid syfta till att den enskildes egna förmågor tillvaratas. För att
underlätta detta behövs kompetensutveckling för medarbetarna och reflektion i alla
arbetsgrupper.
En mer utvecklad och volymanpassad hemtjänst och hemsjukvårdsorganisation behöver
inrättas i takt med volymförändringarna. Ytterligare åtgärder behöver göras för att
åstadkomma optimal organisering och planering av hemvården så vårdtagarna får sina
önskemål och behov tillgodosedda. Ett planeringsinstrument behöver införas under
2016.
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En stor utmaning är att rekrytera och behålla utbildad personal. En strategi för detta
behöver tas fram. Samverkan, delaktighet och medvetenhet om verksamhetens mål
bidrar till att både höja arbetets status och medarbetarens motivation.
Kompetensutveckling och en stabilitet i chefsbefattningarna är också en viktig del.
Kvalitetsledningssystem i enlighet med gällande föreskrifter för verksamheten skall
arbetas fram under 2016 och ett strategiskt arbete med kvalitetsutveckling kommer att
ske för att se över rutiner/policys/metoder.
Genom att alla brukare har aktuella individuellt utformade genomförandeplaner och att
insatserna utförs på ett professionellt sätt kan nöjdheten med vård och
omsorgsinsatserna ökas. På de särskilda boendena och till nattpatrullen har
personaltätheten höjts under sista halvåret 2015 med hjälp av de statsbidrag som
lämnats till kommunen. Detta bör också medverka till en ökad nöjdhet inom
verksamheten.
Se vidare Bilaga 1.

1.3 Åren som kommer
Åren som kommer
Då Lysekils kommun haft ett omfattande mottagande av ensamkommande flyktingbarn,
samt ett stort antal nyanlända, är de följande åren inom Individ- och familjeomsorgen
(IFO) avgörande för huruvida dessa grupper, som oftast har en låg utbildningsnivå, skall
försörjas genom kommunala medel eller kunna få en möjlighet på den öppna
arbetsmarknaden. För att försörjningsstödsgruppen ska klara hantera det ökande inflödet
av ansökning, samt uppnå bättre resultat, behövs förstärkning av befintlig personal.
I samband med införandet av ny lag 1 mars 2016, som innebär att kommunen får
anvisningar även för vuxna i likhet med det system som ensamkommande barn råder
under idag, agerar nu enheten genom att rekrytera för att klara den påfrestning som
bedöms inträffa inom aktuell verksamhet.
Av de redan aktuella ärendena inom enheten för försörjningsstöd ser verksamheten att
flera uppbär bistånd under mycket lång tid. Flera av dem har inte fått sin arbetsförmåga
utredd och flera har språkliga hinder för att komma ut i arbete. Utveckling av
kommunens egna insatser för hjälpa dessa grupper ut i egen försörjning måste fortsätta,
och det är av stor vikt för Vuxenenheten att det finns en fungerande
Arbetsmarknadsenhet.
Verksamheten inom Barn och unga står inför en utmaning vad gäller
personalrekryteringar. Tidiga insatser under ett barns uppväxt kan, förutom att vara till
fördel för individen, också vara samhällsekonomiskt lönsamt. Bedömningen är att
genom samverkan i lokalsamhället kommer verksamheten att ha större möjligheter att
bedriva kvalificerad vård på hemmaplan och erbjuda kvalitativa insatser. Målsättningen
är att undvika utomkommunala placeringar i möjligaste mån. Familjeförskolan,
fältsekreterare och föräldratelefon är förebyggande åtgärder som kan stödja den enskilde
på hemorten och en ny verksamhet för förebyggande insatser har startats upp.
Verksamheten inom den nybildade Biståndsenheten har fått en annan organisatorisk
tillhörighet i samband med sammanslagningen av de båda sociala nämnderna och under
Socialnämnd, Årsrapport nämnder
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denna förändring också tyvärr en vakant chefsbefattning. Inför 2016 är en ny chef
rekryterad. Genom nyrekryteringar är även bemanningen bland handläggarna stabil.
Viktiga frågor att prioritera är implementeringen av ÄBIC (äldres behov i centrum) och
att utrymme skapas för att göra uppföljningar av fattade beslut.
Anhörigstödet är en lagstadgad verksamhet enligt SOL och insatserna ska vara
förebyggande och individanpassade för att få en långsiktig socioekonomisk effekt. (Se
Bilaga 2.) Anhörigstödsverksamheten bör fokusera på att vidareutveckla stödinsatser till
yrkesarbetande anhöriga och arbeta vidare med att internt och externt uppmärksamma
att det är anhöriga inom hela socialtjänstlagens verksamhetsområden – omsorgen om
personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen
– som berörs av lagen. Verksamheten ser ett ökat behov av utbildning till personal som
möter personer med Downs syndrom med demenssjukdom. Fortsatt utveckling av
samarbetet med andra kommuners anhörigstöd i nätverket FyrNA (Fyrbodals Nätverk
för Anhörigstöd).
Förändrade behov från kommunens vårdtagare och de utökade kraven från myndigheter
inom verksamheten för LSS/psykiatri ställer krav på personalens kompetens, utförande
och kontinuitet. Ett antal nya gruppbostadsbeslut innebär att en ny gruppbostad planeras
med start under hösten 2016, samt ännu en ny gruppbostad 2017.
Antalet äldre i befolkningen ökar och de som flyttar in på Särskilt boende (SÄBO) har
idag ofta ett stort omsorgsbehov, både psykiskt och fysiskt, vilket får till följd att
vårdtyngden ökar. Vårdtagarnas önskemål om att vårdas hemma i högre grad innebär
mer utförande av avancerad vård. Verksamheterna inom Vård och omsorg kommer
därför även inför 2016 att ansöka om stimulansmedel i syfte att öka grundbemanningen
inom avdelningens verksamheter och kunna möta de ökade behoven.
Metoden Kostnad per brukare (KPB) håller på att upphandlas och ska genomföras under
2016. KPB är en metod att kostnadsberäkna olika insatser inom äldreomsorg, omsorgen
för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Kostnaderna
kopplas till avidentifierade individuppgifter vilket ger ett underlag för kommunens
uppföljning ur olika perspektiv. Metoden gör det möjligt att analysera den egna
kommunens verksamhet och samtidigt få en nyckeltalsjämförelse med andra kommuner
eftersom KPB bygger på en gemensam metod. Uppgifterna finns på enhetsnivå vilket
möjliggör jämförelser mellan olika enheter i en kommun.
I samarbete med Riksbyggen planeras flytt av Lysekilshemmet till Fiskebäck under året
2018. Det blir ett modernt, tillgängligt och funktionellt vård- och omsorgsboende, i ett
plan, nära naturen i kombination med dagverksamhet.
Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård påverkas av beslut inom regionen. Kraven
på kommunerna ökar i takt med kortare vårdtider och färre vårdplatser. Under 2017
kommer ett nytt avtal att tecknas mellan regionen och kommunerna.

Socialnämnd, Årsrapport nämnder
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Måluppfyllelse
Lärande
Mål

Indikator

Sjukfrånvaro <5%

Antal sjukskrivna

Antalet vårddagar på
institution för barn och unga
skall minska, medelvärde

Antal vårddagar enligt beslut
per månad

Utfall
2012

258

2013

2014

2015

7.8

8.88

9,12

275

300

325

2016

Målet för sjukskrivning < 5 % uppnås inte. Dessutom visar trenden på en ökning av sjukfrånvaron.
Mer än hälften av sjukfrånvaron utgörs av långtidsfrånvaro. För att minska sjukfrånvaron krävs snabba
och regelbundna kontakter, upprättande av rehabiliteringsplaner och uppföljning vid längre
sjukskrivning. Förebyggande arbete i form av att skapa delaktighet, öppen kommunikation och gott
samarbete i arbetslagen är viktigt. Tydliga mål och ramar för arbetet samt diskussioner om varje
medarbetares viktighet i arbetet bidrar till en större motivation och ett bättre hälsoläge i
arbetsgrupperna. All sjukfrånvaro är dock inte beroende av arbetet vilket innebär att den inte är
påverkbar från arbetsgivarens sida.
Målet med att minska antalet vårddagar på institution för Barn och unga uppnås inte. Omplacering till
familjehem har misslyckats då vårdbehovet varit för stort, vilket lett till att verksamheten varit tvungna
att återplacera på institution. Några av de placerade barnen har speciella behov som endast kan
tillgodoses av institutioner med speciell kompetens. Följden av detta blir mycket höga dygnskostnader.
Även antalet dygn har ökat under 2015 som utfallet visar.
Under 2016 kommer insatserna i det förebyggande arbetet att riktas mot en yngre grupp barn och
ungdomar – målgruppen kommer i huvudsak att vara familjer och barn i låg- och mellanstadiet.
Fältassistenter tillsammans med familjebehandling kommer att innebära att barn och ungdomar kan
nås tidigare och därigenom undvika institutionsvård.

Ekonomi

Mål

Indikator

Ett positivt resultat enligt
budgetbeslut

Rapport budgetavvikelse

Utfall
2012

-8,4

2013

-12,8

2014

2015

-9,4

-11,8

2016

Målet att nå ett positivt resultat har inte uppnåtts. Förvaltningen har en negativ budgetavvikelse och
resultatet är sämre 2015 jämfört med 2014. Underskott ses främst inom IFOs verksamheter

Enheternas egna mätbara mål, tjänstegarantier och lokala värdighetsgarantier

Mål

Indikator

Utfall
2012

2013

2014

2015

Insatser av god kvalitet
enligt SoL 3 kap.3§samt
LSS 6§

Antal anmälningar lex
Sarah till Inspektionen för
vård och omsorg

2

1

4

8

Insatser av god kvalitet
enligt HSL

Antal anmälningar lex Maria
till Inspektionen för vård och
omsorg

1

3

0

4

Insatser av god kvalitet
enligt SoL 3 kap.3§

Andel % som sammantaget
är mycket nöjda eller
ganska nöjda med sitt
särskilda boende i sin
helhet enligt
Socialstyrelsens Öppna
Jämförelser Vård och
omsorg om äldre

82

87

82

Insatser av god kvalitet
enligt SoL 3 kap.3§

Andel % som sammantaget
är mycket nöjda eller
ganska nöjda med
hemtjänsten i sin helhet
enligt Socialstyrelsens
Öppna Jämförelser Vård
och omsorg om äldre

89

91

90

Insatser av god kvalitet
enligt HS

Andel % i ordinärt boende
anser det vara lätt att vid
behov träffa sjuksköterska
enligt Socialstyrelsens
Öppna Jämförelser Vård
och omsorg om äldre

59

67

76

94

63

2016

Antal anmälningar till lex Sarah och lex Maria har ökat. Verksamhetens bedömning av ökningen är en
ökad medvetenhet om var och ens rapporteringsskyldighet. Händelserna är inte samlade till en enda
verksamhet utan är spridda över SOL, HSL och LSS/psykiatri. Verksamheterna ser överlag en ökning
av rapporter sedan möjligheten nu finns i att själv lägga in sin rapport i samband med införandet av
nytt verksamhetssystem, Magna Cura. Verksamheterna ser ingen koppling till anmälningarna som
skulle indikera en specifik kvalitetsbrist eller patientsäkerhetshot.
Istället ska anmälningar ses som en följd av aktiva medarbetare som fullgör den skyldighet de har att
anmäla händelser som inte anses korrekta, vilket sedan ligger till grund för att kvalitetssäkra
verksamheten, utveckla metoder och det etiska förhållningssättet samt åstadkomma lärande hos alla
medarbetare.
Den enskilde vårdtagaren i särskilt boende skall tillförsäkras inflytande och delaktighet och genom
individuellt planerade insatser få sina individuella behov tillgodosedda. Genomförandeplaner skall
alltid upprättas tillsammans med den enskilde och i teamsamverkan. Planerna skall utgå från
arbetsmetoden ÄBIC (äldres behov i centrum) och alltid syfta till att den enskildes egna förmågor
tillvaratas. För att underlätta detta behövs kompetensutveckling för medarbetarna och reflektion i alla
arbetsgrupper.
En mer utvecklad och volymanpassad hemtjänst och hemsjukvårdsorganisation behöver inrättas i takt

med volymförändringarna. Ytterligare åtgärder behöver göras för att åstadkomma optimal organisering
och planering av hemvården så vårdtagarna får sina önskemål och behov tillgodosedda. Ett
planeringsinstrument behöver införas under 2016.
En stor utmaning är att rekrytera och behålla utbildad personal. En strategi för detta behöver tas fram.
Samverkan, delaktighet och medvetenhet om verksamhetens mål bidrar till att både höja arbetets status
och medarbetarens motivation. Kompetensutveckling, möjlighet till utveckling i yrket som t.ex. olika
pedagogroller och en stabilitet i chefsbefattningarna är också en viktig del.
Kvalitetsledningssystem i enlighet med gällande föreskrifter för verksamheten skall arbetas fram under
2016 och ett strategiskt arbete med kvalitetsutveckling kommer att ske under året, för att se över
rutiner/policys/metoder.
Genom att alla brukare har aktuella individuellt utformade genomförandeplaner och att insatserna
utförs på ett professionellt sätt kan nöjdheten med vård och omsorgsinsatserna ökas. Digitala larm
inom hemvården innebär en kvalitetsökning vilket upplevts positivt. På de särskilda boendena och till
nattpatrullen har personaltätheten höjts under sista halvåret 2015 med hjälp av de statsbidrag som
lämnats till kommunen. Detta bör också medverka till en ökad nöjdhet med verksamheten.
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Årsredogörelse 2015
Avdelning/område: Individ- och myndighetsavdelningen/anhörigstödet
Ansvarig: Ingrid Fredriksson, Bengt Mattsson, Annelie
Antonsson
Under nio månader var anhörigsamordnaren även delprojektledare för
barnkonventionen
i
projektet
som
rör
Barn
och
ungdomspolitiska programmet. Barn- och ungdomars situation
prioriterades inom ramen för anhörigstödet. Extra medel har inte avsatts
för detta projekt varför någon ersättare för anhörigsamordnaren inte var
aktuell. Delprojektet barnkonventionen redovisas kontinuerligt i Barnoch ungdomspolitiska programmets projektrapporter. Projektet
avslutades i september månad.
En anhöriggrupp har genomförts i samarbete med Röda Korset och
ABF, under våren och hösten. Under året deltog 11 anhöriga vid 18
grupptillfällen. Syftet är att anhöriga ska få träffa varandra och utbyta
erfarenheter.
Anhörigstödet bjöd anhöriga på sommarfika i juli, 13 personer deltog.
Seniormässan arrangerades av anhörigstödet och folkhälsan i Brastads
Folkets hus i samarbete med PRO och ABF. Temat i år var ”Ett gott skratt
förlänger livet”. Björn Kaspersson underhöll med standup komedi kring
ämnet ”Det var bättre förr”. Mässan besöktes av cirka 250 besökare som
fick ta del av 20 utställare. Ica Brastad bjöd på kaffe och bulle. PRO visade
upp sin verksamhet i Line dance, körsång och gymnastik.
Den Nationella anhörigdagen, 6:e oktober, uppmärksammades i
Lysekil för att synliggöra anhörigvårdarna och deras situation.
Anhörigstödet arrangerade en dag- (60 deltagare) och en kvällsföreläsning
(30 deltagare) med Jessica Hjert Flod i samarbete med föreningen
Attention Uddevalla. Föreläsaren är beteendevetare och kriminolog och
arbetar inom kriminalvården. Hon fick i vuxen ålder diagnosen ADHD och
generaliserat ångestsyndrom (GAD). Föreläsningen handlade om att
blanda hennes egenupplevda erfarenhet med sin akademiska kompetens
föra sin kunskap vidare, så att vi kan förstå psykisk ohälsa bättre.
För projektet ”Social interaktion med anhöriga via IT-stöd” är
anhörigsamordnaren projektledare och sedan den 25 mars 2014 arbetat
med att introducera och implementera webbtjänsten ”En bra plats” i
Lysekils kommun. Syftet är att erbjuda målgruppen yngre (< 65 år)
anhöriga ett teknikstöd, för att öka social interaktion och stärka
kommunikationen mellan anhöriga mitt i livet, på ett tryggt sätt oberoende
av tid och plats. Projektet finansieras med hjälp av utvecklingsmedel från
folkhälsopolitiska rådet. Redovisas regelbundet 2 gånger om året till
nämnden i form av delrapporter.
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Deltog i samverkansgruppen ”Att integrera ett anhörigperspektiv i
NU-sjukvården. Samverkan Fyrbodals nätverk för anhörigstöd
(FyrNA) och NU-sjukvården”. Enligt Vårdsamverkan Fyrbodals
samverkansavtal 2012-2015 behöver stödet till anhöriga förbättras. I
gruppen deltar 2 personer från NU-sjukvården och 4 personer som
representerar kommunerna i Fyrbodal (Uddevalla, Trollhättan, Dals Ed
och Lysekil).
Gav tillsammans med ordförande i demensföreningen extern
information om demenssjukdom. Skedde i samband med projektet
Hälsovågen Skaftös filmvisning ”Still Alice”.

Prestationer och kvalitet
Anhörigsamordnaren har under åren genomfört följande insatser:
Antal anhöriga
Aktiva
totalt

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

anhöriga 51

79

87

89

105

93

122

19

43

23

33

29

18

38

Telefon stödsamtal

20

111

118

143

159

73

156

Hembesök

7

17

18

15

9

3

15

8

17

5

9

7

19

Nya anhöriga
Insatser

Besök kontor
Anhöriggrupp

11

26

14

24

19

3

6

Anhörigträff säbo

7

7

6

2

2

0

1

Anhörigträff
hemtjänst

1

0

4

5

6

0

1

Anhörigträff LSS

0

0

0

2

1

3

0

Anhörigombudsmöte 1

4

6

2

3

0

4

Nätverksträffar
FyrNA

i.u

i.u

8

7

4

3

3

Handledning till
personal eller
enhetschef

i.u

i.u

i.u

i.u

9

10

12

Ålder på nyinskrivna anhöriga och verksamhetsområde:
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2012

2013

2014

2015

Äldreomsorg
> 65 år o äldre

13

11

9

18

Äldreomsorg
<65 år o yngre

14

15

8

17

LSS > 65 år

4

-

-

-

LSS < 65 år

-

2

1

3

IFO > 65 år

1

-

-

-

IFO < 65 år

-

1

-

-

Den nyinskrivna anhörigas relation till den person som behöver vård och
omsorg:
Relation

2009 2010

2011 2012

2013 2014

2015

Maka

11

13

7

12

9

5

14

Make

4

11

2

4

1

2

3

Dotter

3

4

8

12

10

8

13

Son

0

9

3

1

5

1

4

Förälder

0

2

2

4

2

1

2

Annat

1

4

1

2

1

2

Diagnos på den person som behöver vård och omsorg vid inskrivning i
anhörigstödet:
Diagnos

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Demens

5

18

11

18

21

10

30

Stroke

2

5

3

5

3

5

3

Cancer

2

3

2

4

0

0

1

Övrigt

5

13

6

10

2

4

5

Parkinson

4

4

1

0

0

1

1

Neuropsykiatrisk

iu

iu

iu

iu

3

1

2

Vid inskrivning i anhörigstödet har kontakten förmedlats via:
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Kontakt via

2010

2011

2012

2013 2014 2015

Bistånd

-

3

7

7

3

15

Media

-

3

4

4

1

0

Anhörigträff

-

3

4

0

1

2

Dagverksamhet

-

0

3

0

0

1

Hemsida

-

0

3

3

2

1

Hemtjänstpersonal

-

3

2

0

1

0

Kommunsjuksköterska

-

1

2

0

0

0

Mun till mun

7

5

2

4

6

8

Enhetschef

-

3

1

0

0

3

Förstärkt hemteam

-

-

2

0

0

0

Vykort

11

4

1

0

0

0

IFO

-

-

-

1

0

0

Telefonkatalog

-

-

-

1

0

0

Kommunens växel

-

-

-

1

0

1

Minnesmott. NU-sjv

-

-

-

-

1

5

Vårdcentral

-

-

-

-

3

2

Seniormässa

-

-

-

-

-

1

Föreläsning

-

-

-

-

-

1

Åren som kommer
Anhörigstödet är lagstadgat enligt 5 kap. 10§ SOL och insatserna ska vara
förebyggande och individanpassade för att få en långsiktig
socioekonomisk effekt. Anhörigstödsverksamheten bör fokusera på att
vidareutveckla stödinsatser till yrkesarbetande anhöriga.
Arbeta vidare med att internt och externt uppmärksamma att det är
anhöriga inom hela socialtjänstlagens verksamhetsområden – omsorgen
om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen
samt äldreomsorgen – som berörs av lagen. Ökat behov av utbildning till
personal som möter personer med Downs syndrom med demenssjukdom.
Arbeta aktivt med utbildningsmaterial kring Socialstyrelsens ”Stöd till
anhöriga – vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 §
SoL”.
Fortsatt utveckling av samarbetet med andra kommuners anhörigstöd i
nätverket FyrNA (Fyrbodals Nätverk för Anhörigstöd).
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Bengt Mattsson

Annelie Antonsson

Avdelningschef IFO

Anhörigsamordnare
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Tjänsteskrivelse

Dnr: SON 2016-7

Socialförvaltningen
Ulrika Lind, 0523 – 61 31 41
ulrika.lind@lysekil.se

Ekonomisk uppföljning februari 2016
Sammanfattning
Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat per februari månad 2016 med
prognos per december månad 2016.
Förslag till beslut
Nämnden tar del av sammanfattande ekonomisk rapport och prognostiserat
resultat.
Ärendet
Ekonomisk uppföljning per februari 2016 uppdelad på verksamhetsnivå.
Uppföljningen är översiktlig med inriktning mot prognostiserat resultat per 31
december, 2016. Regelbunden uppföljning sker till nämnden.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Ulrika Lind
Handläggare

Bilaga/bilagor
Ekonomisk uppföljning februari 2016
Beslutet skickas till
Xx
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Socialförvaltningen FEBRUARI 2016
Avd.

Verksamhet
Nämnd- och styrelseverksamhet
ADM Gemensam administration
Summa avdelning
Insatser enligt LSS och LASS
LSS
Summa avdelning
Vård och omsorg för äldre
Förebyggande verksamhet för äldre
VO
Färdtjänst/riksfärdtjänst
Summa avdelning
Alkoholtillstånd m.m.
Missbruksvård för vuxna
Insatser för övriga vuxna
Barn- och ungdomsvård
IFO Familjerätt
Ekonomiskt bistånd
Flyktingmottagande
Summa avdelning
Totalsumma

Utfall ack

Budget ack

Avvikelse ack

Budget helår

Prognos helår

3,4

3,7

0,3

23,1

0

11,5

12,5

1,0

75,6

0

34,4

34,2

-0,2

205,3

-0,9

9,1
58,4

8,2
58,6

-0,9
0,2

51,7
355,7

-2,0
-2,9

Analys
VO

Kortidsvård Kompassen
Antal tillgängliga vårdplatser har höjts från 9 till 10 men med samma budget.

IFO

Institutionsvård barn och unga - köpta platser
Verksamheten planerar för att ta hem fyra insitutionsplaceringar, föra över tre institutionsplaceringar till andra kommuner samt avsluta en placering.
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Socialförvaltningen
Maria Johansson, 0523 – 61 34 40
maria.johansson3@lysekil.se

Revidering av kostavgift i samband med insatser enligt LSS
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2014 att godkänna taxor och
avgifter för 2015 för socialförvaltningen. Beslutet omfattade bland annat avgifter för
kost som serveras i samband med insatser enligt LSS.
Till grund för beräkningen av kostavgift ligger det avtal socialförvaltningen har med
kostenheten. I avtalet ingår en fast kostnad som skall täcka kostenhetens
omkostnader för inköp, tillredning och leverans, t.ex. kostnader för personal,
lokaler, förpackningar och el.
En viktig princip inom funktionsnedsättningspolitiken är att en person inte skall ha
merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Till skillnad från insatser enligt
SoL får därför avgifter som regel inte tas ut för insatser enligt LSS. Undantag gäller
bland annat för bostad och mat där kommunen får ta ut avgifter upp till
kommunens självkostnader. Rättsläget när det gäller frågan om vilka kostnader som
får ingå i kostavgiften har varit oklart men har de senaste åren förtydligats något i
samband med prövning i förvaltningsdomstol.
Mot bakgrund av gällande rättsläge och lagstiftarens intentioner gör
socialförvaltningen en ny tolkning av vilka kostnader som får ingå i kostavgiften för
personer med insatser enligt LSS som framstår som mer rimlig. Socialförvaltningen
har därför tagit fram förslag på ny beräkningsmodell för kostavgift som endast avser
råvarukostnader. Beräkningsmodellen bygger på Konsumentverkets
kostnadsberäkningar av rimliga livsmedelskostnader. Den föreslagna
avgiftsändringen beräknas ge en minskad intäkt för socialförvaltningens på årsbasis
på 470 000 kr i 2016 års siffror.
Beräkningsmodellen för lunchpriset vid daglig verksamhet påverkas inte av den nya
beräkningsmodellen utan kommer även fortsättningsvis att utgå med 1/60 av 8 % av
prisbasbeloppet.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen överlämnar följande förslag till
kommunfullmäktige för beslut:
1. Konsumentverkets beräkning av livsmedelskostnader ligger till grund för
avgifter för måltider som serveras i samband med insatserna korttidsvistelse,
korttidstillsyn och bostad med särskild service för vuxna.
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2. Socialnämnden bemyndigas att justera kostavgifterna för personer som har
insatser enligt LSS i enlighet med Konsumentverkets beräknade
livsmedelskostnader.
Socialnämnden beslutar för egen del att
3. under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1 ovan,
godkänna tillämpningsanvisningar för kostavgifter i samband med insatser
enligt LSS
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2014 att godkänna taxor och
avgifter för 2015 för socialförvaltningen. Beslutet omfattade bland annat avgifter för
måltider som serveras i samband med insatserna korttidsvistelse, korttidstillsyn,
bostad med särskild service för vuxna samt daglig verksamhet enligt 9 § 6–10 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Till grund för beräkningen av den kostavgift som socialförvaltningen debiterar
brukaren ligger det avtal socialförvaltningen har med kostenheten. I avtalet ingår en
fast kostnad som skall täcka kostenhetens omkostnader för inköp, tillredning och
leverans av måltider, t.ex. kostnader för personal, lokaler, förpackningar,
sophämtning, transporter och el. Den fasta kostnaden bestäms utifrån det
prognostiserade antalet färdiglagade måltider som skall serveras under året och
justeras inte efter faktisk nyttjandegrad. Den fasta kostnaden vid boende med
särskild service beräknas utifrån leverans av två lagade måltider per dag under 365
dagar om året och uppgår till 55, 70 kronor per boende och dag. Den fasta
kostnaden vid korttidstillsyn beräknas utifrån leverans av en färdiglagad måltid
under studiedagar och skollov och uppgår till 7,30 kronor per barn och dag.
Korttidsvistelsen betalar ingen fast kostnad då de endast köper matvaror från
kostenheten
Bostad med särskild service för vuxna
Personer i kommunen som har bostad med särskild service enligt LSS köper i stort
sett all sin mat från kostenheten. Lunch och middag köps i regel som färdiglagade
måltider medan frukost och mellanmål köps i form av matvaror. Av 37 boende i
kommunens 6 bostäder med särskild service är det i dag ca. 35 som köper sina
måltider från kostenheten medan ett fåtal själva köper och tillreder sin mat.
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2014 uppgår kostavgiften i bostad med särskild
service till 8 % av prisbasbeloppet och regleras automatiskt årligen. De boende
debiteras endast för de måltider de äter. Priset per måltid beräknas med hjälp av
Konsumentverkets schablonfördelning av kostnaderna för olika måltider. För år
2016 är kostavgiften 3544 kronor per månad. Kostavgiften är densamma som för
personer i särskilt boende enligt 5 kap 5 § SoL.
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Korttidsvistelse och korttidstillsyn
Måltider som serveras i samband med korttidsvistelse på Valbogatans korttidshem
tillagas i korttidshemmets kök med matvaror som köps in från kostenheten.
Skolungdom över 12 år med insatsen korttidstillsyn äter under skoldagar som regel
endast mellanmål då de är på tonårsklubben. Lovdagar äter de även en färdiglagad
lunch som köps in från kostenheten. Avgifter för 2016 samt nuvarande
beräkningsmodell för dessa redovisas i tabellen nedan.
Tabell 1: Kostavgift vid insatserna korttidsvistelse och korttidstillsyn
Nuvarande konstruktion

Belopp/dag 2016, kr

0–3 år

1/30 av 2,3 % av prisbasbeloppet

34

4–10 år

1/30 av 3,1 % av prisbasbeloppet

46

11–20 år

1/30 av 3,6 % av prisbasbeloppet

53

Över 21 år

1/30 av 5,2 % av prisbasbeloppet

77

Skoldag

1/30 av 1,7% av prisbasbeloppet

25

Lovdagar 13–20 år

1/30 av 3,6 % av prisbasbeloppet

56

Lovdagar 21 år och äldre

1/30 av 5,2 % av prisbasbeloppet

77

Korttidsvistelse

Vid halv dag tas halv kostavgift ut
Korttidstillsyn/tonårsklubben

Revidering av beräkningsmodell för kostavgift vid insats enligt LSS
En viktig princip inom funktionsnedsättningspolitiken är att en person inte skall ha
merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Till skillnad från insatser enligt
SoL får därför avgifter som regel inte tas ut för insatser enligt LSS. Undantag gäller
bland annat för bostad där kommunen får ta ut skäliga avgifter enligt de grunder
som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens
självkostnader. Av LSS följer också att service som är att betrakta som omvårdnad
inte kan avgiftsbeläggas. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter på området är hjälp
med att göra inköp, tillreda måltider, äta och dricka att betrakta som omvårdnad.
Frågan om vilka kostnader som får ingå i den kostavgift som kommunen får ta ut i
samband med insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS behandlades av
förvaltningsrätten i Stockholm 2013. Förvaltningsrätten bedömde att kostnader i
form av t.ex. transport, utrustning och energiåtgång inte kan vara avgiftsgrundande
enligt LSS. Förvaltningsrättens dom fastställdes av kammarrätten 2014. Högsta
förvaltningsdomstolen upphävde dock domarna i juni 2015 utan att behöva ta
ställning till själva sakfrågan om vilka kostnader som får ingå i avgifterna.
Mot bakgrund av gällande rättsläge och lagstiftarens intentioner gör
socialförvaltningen en ny tolkning av vilka kostnader som får ingå i avgiften för
måltider som serveras i samband med LSS-insatser som framstår som mer rimlig.
Socialförvaltningen har därför i denna tjänsteskrivelse tagit fram förslag på ny
beräkningsmodell för kostavgifter som endast avser råvarukostnader.
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Organisering av måltidsverksamheten vid boenden med särskild service enligt LSS
Målet med insatser enligt LSS är att den enskilde skall få möjlighet att leva som
andra. Enligt 5 § LSS skall verksamhet enligt LSS vara av god kvalitet och vara
grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den
enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande
över insatser som ges. Nuvarande matlagningssystem där flertalet personer får
färdiglagad mat levererad till boendet ger begränsat utrymme för inflytande och
självbestämmande och bör på sikt ersättas med ett system där den enskilde själv
står för matinköp och matlagning och får det stöd och den service han/hon behöver
för att klara av detta. Utgångspunkten är då att den enskilde själv svarar för sina
matkostnader vilket innebär att kostavgift inte kommer att vara aktuellt.
Socialförvaltningen kommer att återkomma till Socialnämnden i frågan om
måltidsverksamhetens organisering.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Maria Johansson
Utredare

Bilaga/bilagor
Bilaga 1. Förvaltningens utredning
Bilaga 2. Tillämpningsanvisningar kostavgift i samband med insatser enligt LSS

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef LSS
Enhetschef bistånd
Chef arbetsmarknadsenheten (för kännedom)
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Revidering av kostavgift i samband med insatser enligt LSS Förvaltningens utredning
Alternativ A: Konsumentverkets kostnadsberäkningar
Socialstyrelsen rekommenderar att beräkningar av avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen utgår från Konsumentverkets årliga beräkningar av vad som
kan betraktas som rimliga levnadskostnader (Socialstyrelsen 2015). Med rimlig
konsumtion avser Konsumentverket en konsumtion som i allmänhet behövs för att
leva ett bra vardagsliv oberoende av hushållets inkomster.
Livsmedel är ett av de utgiftsområden som Konsumentverket kostnadsberäknar.
Beräkningen grundas på livsmedel i en matsedel som tagits fram i samråd med
Livsmedelsverket och som omfattar 30 dagar. Kosten är planerad utifrån vuxna med
referensvärden för energiintag för stillasittande arbete och begränsad fysisk aktivitet
på fritiden, ca 30 minuter per dag. För barn har beräkningar gjorts utifrån
referensvärden för energiintag i respektive åldersgrupp. Matsedlarna är samma för
vuxna och barn med undantag för drycker. Små barn under fem år har separata
matsedlar på grund av andra behov, annat produktval och en måltidsfördelning som
skiljer sig från äldre barn och vuxna. Matsedlarna består av frukost, lunch, middag
och tre mellanmål per dag. Innehållet bygger på vanliga, näringsriktiga och
prisvärda maträtter. Det är övervägande del hemlagad mat och en liten mängd heloch halvfabrikat. Matsedlarna innehåller en mycket liten mängd kaffebröd, läsk,
godis med mera. Matkostnader för exempelvis festmåltider och extra fika ingår inte i
beräkningen, inte heller kostnader för att äta ute (Konsumentverket 2013).
Alternativ B: Debitering utifrån faktiska kostnader
En alternativ modell är att bestämma kostavgiften utifrån boendeenhetens faktiska
utgifter för mat som köps in från kostenheten och andra inköpsställen, t.ex. Coop.
Brukarna betalar då samma portionspris för lunch och middag som
socialförvaltningen betalar kostenheten. Priset för frukost, mellanmål och kvällsmål
kommer att variera månad från månad och beräknas utifrån Konsumentverkets
schablonfördelning av kostnaderna för olika måltider. De boende faktureras i
efterhand. En sådan avgiftsmodell kommer att innebära större kostnader för
Socialförvaltningen att administrera än modell A.
Förvaltningens förslag
Avgifter för måltider som serveras i samband med insatser enligt LSS skall utgå med
kommunens självkostnad för livsmedel. Av administrationskostnadsskäl föreslår
förvaltningen att Konsumentverkets årliga beräkningar av matkostnader används
som utgångspunkt vid denna beräkning.
Konsumentverket redovisar sina beräkningar utifrån olika åldersgrupper och kön.
För kost som serveras i anslutning till insatserna korttidsvistelse och korttidstillsyn
för barn och ungdom beräknas en åldersindelad avgift efter ett genomsnitt av
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Konsumentverkets belopp för pojkar och flickor. Följande åldersgruppering ligger
till grund för taxan: 0–1 år, 2–5 år, 6–9 år, 10–13 år, 14 år Priset per måltid beräknas med hjälp av Konsumentverkets schablonfördelning av
kostnaderna för olika måltider: frukost 20 %, huvudmål 40 % mellanmål 10 % och
kvällsmål 30 %.
Kostavgiften för vuxna baseras på genomsnittet för män och kvinnor i
åldersgrupperna 18-60 år.
För 2016 ger beräkningsmodellen följande belopp:
Tabell 2: Förslag ny kostavgift vid insatsen bostad med särskild service, vuxna
Belopp 2016 (nuvarande), kr
Heldag

71(118)

Frukost

14 (24)

Lunch/huvudmål

29 (47)

Middag/kvällsmål

21 (36)

Mellanmål

7(12)

Månadsavgift. Alla måltider vid boende med särskild service

2130 (3544)

Tabell 3: Förslag ny kostavgift vid insatsen korttidstillsyn och korttidsvistelse

Heldag inkl.
mellanmål
Frukost
Lunch/huvudmål
Mellanmål
Kvällsmål

Belopp 2016, kr
0–1 år
2–5 år

6–9 år

10–13 år

14 år –

25

31

51

61

72

5
10
3
8

6
12
3
9

10
20
5
15

12
24
6
18

15
29
7
21

Lunchpriset vid daglig verksamhet föreslås inte påverkas av den nya
beräkningsmodellen utan kommer även fortsättningsvis att utgå med 1/60 av 8 % av
prisbasbeloppet. För 2016 är lunchpriset vid daglig verksamhet 59 kronor.
Ekonomisk konsekvensbeskrivning
Socialförvaltningens intäkter via kostavgifterna kommer att minska.
För en person i bostad med särskild service som äter alla måltider i bostaden
kommer månadsavgiften att sänkas med 1414 kronor i 2016 års siffror. Många av de
boende äter dock sin lunch vid daglig verksamhet. Baserat på de 37 brukarnas
nyttjandegrad i november 2015 beräknas den föreslagna avgiftsändringen ge en
minskad intäkt på årsbasis på 460 000 kronor i 2016 års siffror.
Intäkterna från måltider vid tonårsklubben beräknas utifrån ungdomarnas
nyttjandegrad år 2015 att ge en minskad intäkt på årsbasis på 8500 kronor i 2016
års siffror.
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Intäkterna från måltider vid korttidsvistelse beräknas utifrån nyttjandegrad i
november 2015 att ge en ökad intäkt på årsbasis på 3000 kronor i 2016 års siffror.
Närmare om avgifter enligt LSS
I förarbetena till lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) uttalas att en viktig handikappolitisk princip är att en person inte skall ha
merkostnader på grund av sitt funktionshinder (prop. 1992/93:159 s.99). Avgifter
får därför inte tas ut för insatser enligt LSS annat än i sådana fall som är reglerade i
18–20 § §. Enligt 19 § LSS får skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och
kulturella aktiviteter tas ut enligt de grunder som kommunen bestämmer.
Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader.
I förarbetena till LSS uttalas att kostnader för exempelvis mat inte ingår i insatsen
gruppbostad med därtill hörande personellt stöd utan är sådan som den enskilde
själv ansvarar för (prop. 1992/93:159 s.180 f.). Avgift för själva måltiden regleras
inte i LSS.
Av 21 § LSS följer att sådant stöd och sådan service som är att betrakta som
omvårdnad inte kan avgiftsbeläggas. Enligt 9 e § LSS ingår omvårdnad i insatserna
bostad med särskild service för vuxna, korttidstillsyn och korttidsvistelse.
Innebörden av begreppet omvårdnad definieras i 1 och 2 §§ Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9
LSS (SOSFS 2002:9). Där framgår att med omvårdnad avses individuellt anpassad
hjälp i den dagliga livsföringen, t.ex. hjälp med att sköta hemmet, tillreda måltider,
äta, dricka, göra inköp och ärenden.
Frågan om vilka kostnader som får ingå i den kostavgift som kommunen får ta ut i
samband med insats enligt 9 § 9 LSS behandlades av förvaltningsrätten i Stockholm
2013. Målet gällde Vänersborgs kommuns överklagande av Socialstyrelsens beslut
att förelägga kommunen att, vid vite av 300 000 kronor, säkerställa att
kostavgifterna för boende i en gruppbostad endast avsåg råvarukostnaden.
Kommunen hade i sin avgiftsberäkning också inkluderat de omkostnader som
uppstår vid inköp och tillredning av mat, dock inte personalkostnader.
I domen, Mål 14815–12, 2013-04-22, bedömde förvaltningsrätten att den hjälp som
kommunen erbjuder i form av tillredning av måltid, ärenden och inköp inte är något
som sker i anslutning till den beviljade insatsen enligt 9 § 9 LSS utan får betraktas
som del av densamma. Mot den bakgrunden kan de nämnda momenten med
tillhörande kostnader i form av t.ex. transport, utrustning och energiåtgång inte
vara avgiftsgrundande enligt LSS. Förvaltningsrättens dom fastställdes av
kammarrätten 2014-01-02 i Mål 3071–13.
Kommunen överklagade kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen som
upphävde kammarrättens och förvaltningsrättens avgöranden samt undanröjde
Socialstyrelsens beslut. Högsta förvaltningsdomstolens bedömde att kommunens
beräkning av kostavgifterna i detta fall inte är av sådan betydelse för de enskildas
möjligheter att kunna få de insatser som de har rätt till att avgiftsberäkningen utgör
ett sådant missförhållande som krävs för ett föreläggande enligt 26 f § LSS. Högsta
förvaltningsdomstolen saknade därmed anledning att ta ställning till frågan om
vilka kostnader som får ingå i avgifterna.
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Tillämpningsanvisningar kostavgift i samband med insatser
enligt LSS
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den [DATUM] om nya kostavgifter för personer med
insatser enligt LSS.
Enligt beslutet skall Konsumentverkets beräkning av livsmedelskostnader ligga till
grund för kostavgiften.
Beräkningsmodellen för lunchpriset vid daglig verksamhet påverkas inte av den nya
beräkningsmodellen utan utgår även fortsättningsvis med 1/60 av 8 % av
prisbasbeloppet.
Närmare om avgifter enligt LSS
I förarbetena till lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) uttalas att en viktig handikappolitisk princip är att en person inte skall ha
merkostnader på grund av sitt funktionshinder (prop. 1992/93:159 s.99). Avgifter
får därför inte tas ut för insatser enligt LSS annat än i sådana fall som är reglerade i
18–20 § §.
Enligt 19 § LSS får skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och
kulturella aktiviteter tas ut av dem som har hel allmän ålderspension, hel
sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller
annan inkomst av motsvarande storlek, enligt de grunder som kommunen
bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader.
Kommunen ska även se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina
personliga behov.
I förarbetena till LSS uttalas att kostnader för exempelvis mat inte ingår i insatsen
gruppbostad med därtill hörande personellt stöd utan är sådant som den enskilde
själv ansvarar för (prop. 1992/93:159 s.180 f.).
Av 21 § LSS följer att sådant stöd och sådan service som är att betrakta som
omvårdnad inte kan avgiftsbeläggas. Med omvårdnad avses t.ex. hjälp med att
tillreda måltider, äta, dricka och göra inköp.
Beräkning av kostavgift
Avgifter för måltider som serveras i samband med insatser enligt LSS skall utgå med
kommunens självkostnad för livsmedel. Konsumentverkets årliga beräkningar av
matkostnader används som utgångspunkt vid denna beräkning.
Konsumentverket redovisar sina beräkningar utifrån olika åldersgrupper och kön.
För kost som serveras i anslutning till insatserna korttidsvistelse och korttidstillsyn
för barn och ungdom beräknas en åldersindelad avgift efter ett genomsnitt av
Konsumentverkets belopp för pojkar och flickor.
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Följande åldersgruppering ligger till grund för taxan: 0–1 år, 2–5 år, 6–9 år, 10–13
år, 14 år Priset per måltid beräknas med hjälp av Konsumentverkets schablonfördelning av
kostnaderna för olika måltider:
Frukost: 20 % av dagsbelopp
Lunch/Huvudmål: 40 % av dagsbelopp
Middag/kvällsmat: 30 % av dagsbelopp
Mellanmål: 10 % av dagsbelopp
Kostavgiften för vuxna baseras på genomsnittet för män och kvinnor i
åldersgrupperna 18-60 år.
Kostnadsberäkningarna presenteras på Konsumentverkets webbplats i december
året före det år som de gäller för. I december varje år kontrollerar
avgiftshandläggaren vilka belopp som gäller för nästkommande år och lägger in
dessa i avgiftssystemet.
Fakturering
Personer som bor i bostad med månadsavgift för kost (”All inclusive”)
Chefen för boendeenheten ansvarar för att avgiftshandläggaren varje månad blir
tillsänd dagjournal för kost. I dagjournalen noteras alla måltider som brukaren inte
har ätit. Äter brukaren lunch vid daglig verksamhet noteras inte detta som ett
avdrag i dagjournalen. Avdrag för lunch noteras endast om den varken har ätits vid
bostaden eller på daglig verksamhet.
Avgiftshandläggaren fakturerar den boende för innevarande månad och gör
avdrag/tillägg på månadsavgiften för föregående månads extramåltider.
Brukaren faktureras inte för lunch vid daglig verksamhet utan kostnaden ingår i
månadsavgiften.
Daglig verksamhet debiterar boendena lunchkostnaden för brukarna i denna grupp.
Personer med styckprissättning (bostad med särskild service, tonårsklubben och
korttidsvistelse)
Enhetschefen ansvarar för att avgiftshandläggaren varje månad blir tillsänd
dagjournal för kost. I dagjournalen noteras alla måltider som brukaren har ätit vid
enheten.
Avgiftshandläggaren beräknar kostavgiften och fakturerar den boende en månad i
efterhand.
Brukaren faktureras för eventuell lunch vid daglig verksamhet. Enhetchef för daglig
verksamhet ansvarar för att avgiftshandläggaren varje månad blir tillsänd
dagjournal för lunch vid daglig verksamhet. Endast personer med styckprissättning
skall sättas upp på denna dagjournal.
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Dnr: SON 2016-36-770

Socialförvaltningen
Malin Petzäll, 0523 – 61 33 86
malin.petzall@lysekil.se

Patientsäkerhetsberättelsen 2015
Sammanfattning
Enligt 3 kap. 10§ patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Förslag till beslut
Nämnden beslutar att anta de övergripande mål och strategier som anges samt att
godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2015 och att den publiceras på
kommunens hemsida.
Ärendet
Enligt 3 kap. 10§ patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Utöver vad som framgår där
ska patientsäkerhetsberättelsen innehålla uppgifter enligt Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
SOSFS 2011:9 (M och S). Patientsäkerhetsberättelsen ska enligt författningen ha en
sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar och att
informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Malin Petzäll
Handläggare

Bilaga/bilagor
Patientsäkerhetsberättelsen 2015
Beslutet skickas till
Förvaltningschef fvb
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §
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Sammanfattning


De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten.

Uppmärksammat bristande avstånd mellan madrass och grind när man använder förebyggande/behandlande madrass.

Beslut har fattats om att köpa in arbetskläder till samtlig personal.
Den kommunala hälso- och sjukvården är konsumenter av nationell patient
översikt.


Hur patientsäkerheten har följts upp genom egenkontroll

Granskning och hälso- och sjukvårdsdokumentation.
Loggning av patientjournaler.
 Hur risker för vårdskador identifierats och hanterats
Avvikelser och negativa händelser registreras och utreds på enheterna, all
vård-och omsorgspersonal kan nu rapportera direkt i avvikelsemodulen i
stort sett i hela verksamheten.
En allmän åtgärd för alla patienter som vaknar på natten är att de erbjuds
något att äta.
Rutin finns för att alla vid inskrivning och årligen bedömas utifrån risk för
fall, trycksår och nutrition. Uppföljning av ordinationer ska ske var 6:e månad och vid behov.


Hur hälso- och sjukvårdspersonalen bidragit till ökad patientsäkerhet
genom att rapportera risker, tillbud och negativa händelser.
All vård- och omsorgspersonal rapporterar avvikelser. Återkoppling sker
efter utredning till personalgrupper. Förslag till förbättringsåtgärder utformas i samråd med personalen och enhetschefer.



Hur patienter och närståendes synpunkter och klagomål som har betydelse för patientsäkerheten har hanterats
Klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga hanteras enligt kommunens rutiner för inkomna synpunkter. Dessa diarieförs och utreds. Under utredningen sker en dialog med patienter/närstående. Vid avslut lämnas
svar till den enskilde.
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Hur patienter och närstående involveras i patientsäkerhetsarbetet
Hälsotillstånd/plan upprättas vid inflyttning till särskilt boende i samråd
med patient/närstående.
Samråd sker vid skydds- och frihetsinskränkande åtgärder.
Skriften min guide till säker vård delas ut till samtliga personer med kommunal hälso- och sjukvård och/eller hemtjänst.
En broschyr har lämnats ut med vilka dem basala hygienreglerna är och att
om synpunkter på följsamheten finns så tar vi tacksamt emot dem.
Närstående med erfarenhet av att ha varit närstående till patient i vård i livets slut har involverats i ett förbättringsarbete gällande vård i livets slut.



De viktigaste resultaten som uppnåtts
Antal utbildade eventuella delegater har minskat totalt de senaste 2 åren
vilket ses som mycket positivt för patientsäkerheten.
Av 103 observationer som genomfördes i punkt prevalens mätningen avseende följsamheten till klädregler och basala hygienrutiner på särskilt
boende så var andelen med korrekt arbetsdräkt 96% och följsamheten till
andel med kort eller uppsatt hår hela 98%. Det finns delar i mätningen
att jobba vidare med men detta är en förbättring mot tidigare år.
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Övergripande mål och strategier för
patientsäkerhetsarbete
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Verksamheten skall ha ett öppet förhållningssätt, underlätta för brukare, närstående och medborgare att ta del av våra insatser samt ha ett gott personligt
bemötande.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Socialförvaltningen
1. fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt
kontinuerligt följa upp och utvärdera målen,
2. ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet för varje verksamhet
är ändamålsenligt med mål, organisation, rutiner, metoder och vårdprocesser
som säkerställer kvaliteten, och
3. ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet inom ansvarsområdet är så
utformat att vårdprocesserna fungerar verksamhetsöverskridande.
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård
1. inom ramen för vårdgivarens ledningssystem ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten,
2. ansvara för att mål för verksamheten formuleras och för att dessa nås,
3. ansvara för uppföljning och analys av verksamheten, så att åtgärder kan vidtas för att förbättra vården.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
1. inom ramen för vårdgivarens ledningssystem ta fram, fastställa och
dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt
skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten,
2. ansvara för uppföljning och analys av verksamheten, så att åtgärder kan vidtas för att förbättra vården
Enhetschef
Enhetschef skall medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att delta i
framtagande, utprovning och vidareutveckling av rutiner och metoder, riskoch avvikelsehantering och uppföljning av mål och resultat. Till detta ansvarar
enhetschef för att rutiner och riktlinjer är kända och efterlevs i sin verksamhet
så att en god patientsäkerhet uppnås.
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Hälso- och sjukvårdspersonal
skall medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att delta i framtagande, utprovning och vidareutveckling av rutiner och metoder, risk- och avvikelsehantering och uppföljning av mål och resultat.

Struktur för uppföljning/utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
Registrering och uppföljning av avvikelser inom följande områden:
Fallrapport – utredning, genomgång av fall på teamträffarna där samtliga
professioner som finns runt den enskilde medverkar. Vid allvarliga händelser
kontaktas MAS. All legitimerad personal ska utöva fallförebyggande arbete på
respektive enheter. Det finns med på checklista för inskrivning i hemsjukvård.
Rehabenheten har tagit över huvudansvaret från sjuksköterskeenheten för
riskbedömning av fall.

Läkemedelsavvikelser – utredning, genomgång av avvikelsen mellan berörd
personal och enhetschef. Vid allvarliga händelser kontaktas MAS.
Avvikelse HSL- patientbundet och Avvikelse ej patientbundet – utredning,
genomgång av avvikelsen mellan berörd personal och enhetschef. Vid allvarliga händelser kontaktas MAS. Återkoppling till verksamheterna.
Anmälan /rapport Medicinteknisk avvikelse – utredning, genomgång av avvikelsen mellan berörd personal och enhetschef. Vid allvarliga händelser kontaktas MAS, ev. anmälan till Läkemedelsverket och tillverkaren. Återkoppling
till verksamheterna.
Förbättringsarbete – avvikelse i KLARA SVPL samt gemensam rutin för
samordnad vårdplanering
Inkomna avvikelser från regionen skickas till respektive enhet för utredning
och åtgärder. Svar till regionen.
Teamträff
Teamträffar sker med regelbundenhet där medverkande är biståndshandläggare, vård- och omsorgspersonal, enhetschef, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och sjuksköterska. Medverkande varierar utifrån behov, här sker
uppföljning, plan upprättas eller revidering av plan utifrån den enskildes behov. På särskilda boenden har man regelbundna teamträffar vilket ökat upplevelsen av det tvärprofessionella arbetet och här har också arbetet med riskbedömningarna integrerats. Några enheter har gått en teamutbildning vid Högskolan Väst.
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Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2
Alla som skrivs in i den kommunala hälso- och sjukvården har ett större behov
av omvårdnad och har en ökad risk för exempelvis fall, undernäring och
trycksår. Här är det rutin att man riskbedöms vid inskrivning, vid behov och
var 6:e månad. Bedömningen dokumenteras i patientens journal. Här ingår
också kommunen i punktprevalens mätningar.
Dödsfall har registrerats i Svenska Palliativregistret.
Att vårda patienter i livets slutskede är en stor del av hemsjukvårdens arbete.
För att en ständig utveckling och förbättring ska ske så registreras dödsfallen i
ett kvalitetsregister. Dessa resultat används i förbättringsarbetet.
Samtliga personlyftar besiktigas årligen.
SBAR-rapportering används vid närsjukvårdsuppdrag, när uppdrag tas emot i
fax och på telefon mellan vårdgivare. Detta för att kunna kommunicera på ett
säkert sätt, det är en grundläggande förutsättning för en säker vård. Verktyget
SBAR ger en struktur åt dialogen i vården.
Vi är anslutna till nationell patient översikt (NPÖ), en del av E-hälsa. Vilket
ger en ökad vårdkvalitet tack vare helhetsbild av patienten, mindre kostsamt
och tidskrävande dubbelarbete undviks med detta och det ger en bättre planering och samordning mellan oss vårdgivare. Behörig vårdpersonal är arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och sjuksköterskor. Lysekils kommunala hälso- och sjukvård kan konsumera det som producerats av andra vårdgivare.

Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2
Jämförelser av nationella register såsom Svenska Palliativregistret. Sjuksköterskorna registrerar dödsfall i Palliativregistret. Mål för sjuksköterskornas arbete är utifrån parametrar från Palliativregistret. Resultat från 2014 har tagits
upp med hälso- och sjukvårdspersonalen för samtal om hur resultat kan förbättras.
Jämförelser sker också vid punkt prevalens mätningar rörande hygien och
trycksår.
Journalgranskning har gjorts en gång 2015, då granskades 15% av patientjournalerna.
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Loggning har genomförts 4 gånger under 2015. Urval av loggposter har skett
genom en kombination av systematik och slumpmässighet.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3
KLARA samordnad vårdplanering – gemensamma rutiner för kommun/sjukhus och primärvård för vårdplanering och informationsöverföring i
Västra Götaland. Gemensam avvikelserapportering för förbättringsarbete.
Capio psykiatri, Kuling rehab och hälsa, Lysekils läkarhus, Brastad vårdcentral och Lysekils Vårdcentral – samverkansavtal finns, möten med representanter från kommun och region sker minst 2 gånger/termin. En välfungerande samverkan.
Tandvårdsenheten – Intyg för nödvändig tandvård och munhälsobedömning
förskrivs av kommunen. Utbildning till omvårdnadspersonal av tandhygienist.
Hygiensjuksköterska i NU sjukvården – ger kommunen rådgivning vid behov och utbildning 1 gång per termin.
Centrum för läkemedelsnäraprodukter – gemensam för Regionen och alla
kommunerna i Västra Götaland – förskrivning av inkontinensprodukter och
kosttillägg. Utbildning kan ges till omvårdnadspersonal av inkontinenssjuksköterska.
Vårdsamverkan Fyrbodal och Lilla Edet – samarbete i vårdfrågor mellan
15 kommunerna i Fyrbodal och Lilla Edet, gemensamma vårdprogram. Uppdelade i närsjukvårdsgrupper. Lysekil, Munkedal och Sotenäs bildar en grupp.
Kommunförbundet Fyrbodal och Lilla Edet – samarbete och närverksträffar i område hälsa.

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Riskanalyser gjordes i samband med en planerad verksamhetsförändring som
sedan inte verkställdes till följd av riskanalysen.

Riskanalys för händelse av extremt väder såsom vindstyrka, snöfall och stora
regnmängder.
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Riskanalyser har använts för enskilda patienter vid hemgång från korttidsboende och sjukhus till ordinärt boende. Patienter med omfattande hälso- och
sjukvårdsbehov.
Riskanalys har gjorts beträffande bemanning på särskilt boende nattetid.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5
All personal rapporterar avvikelser och negativa händelser i verksamheterna.
Blanketter för olika typer av avvikelser finns tillgänglig för enheterna som inte
har tillgång till verksamhetssystemet som vid personlig assistans. Varje avvikelse utreds av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut
tillsammans med enhetschef och införs i verksamhetens digitala avvikelsesystem. Från 1 januari 2015 så kan rapporteringen registreras elektroniskt direkt
av den som uppmärksammat bristen.
Allvarliga avvikelser rapporteras direkt till MAS. Återkoppling sker till enheterna på teamträffar eller arbetsplatsträffar. Vid allvarliga händelser har MAS
deltagit i träffarna för återkoppling och information.

Hantering av klagomål och synpunkter
Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6
Diarieförs och utreds av berörd tjänsteman. Dialog och möten med berörda
parter. Resultat återförs till alla berörda. Redovisning till nämnden om ärendet
har kommit via Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Sammanställning av klagomål och synpunkter görs av MAS och rapporteras
till ledningen gällande de som berör den kommunala hälso- och sjukvården.
Klagomål och synpunkter från den
enskilde

Antal

2014

4

2015

1

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Samordnad vårdplanering mellan primärvård, sjukhus, kommun och patienten/närstående sker genom det gemensamma systemet KLARA-svpl.
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Patienterna planeras hem med arbetssättet Trygg hemgång. Samordnad vårdplanering görs via telefon. Vård- och omsorgsplanering görs hemma hos patienten direkt efter hemkomsten detta oftast tillsammans med närstående. Representanter från kommunen är biståndshandläggare, baspersonal, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska.
Vid inflyttning till särskilt boende inhämtas uppgifter om hälsotillstånd och
det upprättas en plan i samråd med patient/närstående inom 1vecka.
Vid behov av skydds- och frihetsinskränkandeåtgärder sker samråd med närstående.
Arbetsterapeuter har bjudit in närstående till information kring arbetsställningar, förflyttning och hjälpmedel.
Vid de särskilda boendena har sjuksköterskor medverkat vid anhörigträffar.
Rutin för kontakt med anhöriga poängteras specifikt vid introduktion av nyanställda.
Yoga har anordnats en gång i veckan under ett par månader för en grupp patienter med demenssjukdom. Forskning visar att yoga motverkar högt blodtryck, ger högre livskvalitet, lägre puls, minskar oro, smärtlindrar samt ger
bättre sömn och balans. Yoga är en aktivitet som passar alla eftersom man gör
efter egen förmåga och fysiska förutsättningar. Deltagarna har vid tillfällena
med yoga fått skatta sitt mående, före och efter. Den totala upplevelsen är att
man mår bättre efter än före och att ett lugn infunnits hos deltagarna.

En skrift om vilka hygien- och klädregler personalen inom vården och omsorgen arbetar efter har delats ut till samtliga personer med kommunal hälso- och
sjukvård eller hemtjänst. Som en information för de som har eller kan

komma att ha upprepade kontakter med vården. Skriften var tänkt att
öka patientens delaktighet i den egna vården och på så sätt göra vården
säkrare.

Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Strukturmått
Sjuksköterskorna har givit läkemedelsutbildningar för vård-och omsorgspersonalen inför delegering. Utbildningen har varit uppdelad i tre steg där det första
steget behandlar lagar och om skyldigheten att rapportera avvikelser. Steg två
behandlar hanteringen av läkemedel. Det avslutande steget inför själva delegeringen har respektive sjuksköterska genomgång med den som ska erhålla delegering.

Tabell 1 översikt antal utbildad vård- och omsorgspersonal.
Delegeringsutbildning

2011

2012

10

2013

2014

2015

Läkemedelshantering

-

173

200

144

182

Insulin

-

80

50

58

32

253

250

202

214

Totalt

147

Antal utbildade eventuella delegater har minskat totalt de senaste 2 åren vilket
ses som mycket positivt för patientsäkerheten.
Sjuksköterskor har även givit undervisning för vård- och omsorgspersonal i
hantering och skötsel av sondmatning, sugning av luftvägar och skötsel av
tracheostomi. Detta för att sedan kunna erhålla delegering för att kunna utföra
arbetet. Dessa görs oftast i mindre grupp i direkt anslutning till enskild patient. 202 personer har haft delegering för sondmat, 18 för hostmaskin och 21
för dialys under 2015.
Arbetsterapeuter och fysioterapeut/sjukgymnaster har gett vård- och omsorgspersonal undervisning i introduktion i förflyttning. 10 tillfällen har arrangerats. 69 personer har deltagit.

Sjukgymnaster har givit utbildning för vård- och omsorgspersonal i hanterandet av hostmaskin detta inför delegering av arbetsuppgiften.
En arbetsgrupp har tillsatts för att skapa gemensamt arbetssätt kring palliativ
vård. Personalgrupper utifrån störst behov har givits muntlig redovisning.

Som en del i att förbättra och medvetandegöra vårdhygieniska aspekter hos
medarbetare så deltog vårdgivaren i hygienveckan under hösten 2015. Som
medarbetare och patient fick man information, folders och posters sattes upp i
verksamheterna. Frågesport med priser på temat arrangerades på arbetsplatsträffar och man fick lov med uv-ljus att testa sin färdighet i att desinfektera
sina händer. Vilket var en mycket uppskattad aktivitet. Frånsett detta har utbildning och information om hygien givits till alla nyanställda vid introduktion. Flera enheter har använt sig av en hygienalmanacka på sina arbetsplatsträffar för att uppmärksamma hygien- och klädregler. I slutet av året startades
ett inköp av arbetskläder till all personal inom vård och omsorg.
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter håller med rehabforum
cirka 1 gång per månad för att delge varandra kunskap. Och sjuksköterskorna
har sjuksköterskemöten med samma syfte.
En fysioterapeut har genomgått en utbildning om olika hjälpmedel i form av
standardiserade vårdprogram, rehabiliteringsplaner och hemövningar för att
optimera omhändertagandet av patienter med besvär från skuldran.
Två sjuksköterskor har genomgått utbildning till handledare för att kunna
handleda studenter. Att kunna handleda studenter på ett sätt som följer vårt
avtal med högskolan Väst. Detta ett led i att säkerställa kvaliteten i den kliniska utbildningen som ges till sjuksköterskestudenter när de utbildas i vår
verksamhet.
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Processmått
Journalgranskning
Journalen ska föras enligt ICF av den legitimerade personal och under året har
kollegial journalgranskning genomförts för att utveckla dokumentationen vidare. Under november 2015 utfördes en planerad journalgranskning av
patientjournaler inom den kommunala hemsjukvården i Lysekils kommun.
66 stycken journaler valdes ut vilket är ca 15 % av de inskrivna
Resultatet av granskningen har sammanställts och några resultat lyfts nedan.
Det övergripande målet var fortsatt för 2015 att alla vid inskrivning i
kommunal hälso- och sjukvård som är 65år och äldre årligen ska
riskbedömas och det ska dokumenteras i patientjournal. De med uppmärk
sammad risk ska också ha åtgärder dokumenterade i patientjournal. Journal
granskningen visar att vi ökat med riskbedömningar men att vi ännu är långt
ifrån målet. Höjningen är dock i snitt 9% jämfört med föregående år. Mindre
än varannan patient har blivit riskbedömd.

Gällande kvaliteten på de utvalda 66 patientjournalerna så bedömdes dem antingen som inte bra, mindre bra, bra eller mycket bra.
7 % bedömdes som inte bra. Förra året var det 10 %.
59 % bedömdes som mindre bra. Förra året var det 49 %.
30 % bedömdes som bra. Förra året var det 35 %.
3 % bedömdes som mycket bra. Förra året var det 4 %.
Om man ser till kvaliteten som helhet i de granskade patientjournalerna så
ingen förbättring skett sedan förra året men färre bedömdes som inte bra.

Sjuksköterskorna registrerar dödsfall i Palliativregistret. Målen för sjuksköterskornas arbete är satt utifrån parametrar från Palliativregistret. Resultat från
2014 har lyfts i syfte att bli bättre och en arbetsgrupp har tillsatts för att skapa
gemensamt arbetssätt kring palliativ vård i kommunen. Under året har det arbetats fram en checklista för att säkra upp moment som vi enligt kvalitetsregistret missar att göra för våra patienter, enligt registret får i stort sett alla patienter ordinationer för symtomlindring men i stort så är det ingen som skattas
för vilka symtom man har före och efter att man gett läkemedel till patienten.
Med checklistan så ska detta fångas upp. Ett annat värde som följts de senaste
åren är andelen avlidna som före döden fått informerande samtal från läkare
om att han/hon är döende. Enligt öppna jämförelser så ökade det från 2013,
49% till 2014, 67% till en minskning 2015 64,6%. Detta har också förts in i
checklistan och tas upp för diskussion i det samverkande arbetet.
Nationell punkt prevalensmätning av trycksår.
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Uppgifterna är hämtade från punktprevalensmätningarna och avser patienter
som bor på särskilt boende. Mätningar genomfördes under en vecka på våren
och under en vecka på hösten 2015.

Mätningen visade att andelen med trycksår på särskilt boende under vecka11

var 10 % att jämföra med rikets 7,7%. Andelen med trycksår under
vecka 40 var12 % att jämföra med rikets 7,5%. Detta att jämföra med
förra årets mätning då andelen med trycksår vecka 11 2014 var cirka 6,2 %
att jämföra med riket 9,4%. Vi fortsätter att delta i mätningarna för att följa utvecklingen. Här är av vikt att alla patienter blir riskbedömda så att det kan sättas in förebyggande åtgärder. Om man ser till avvikelserna som görs inom den
egna verksamheten så finns ingen gällande trycksår rapporterad. Vårdgivaren
har däremot rapporterat flertalet avvikelserapporter till slutenvården för att patienter vid utskrivning haft trycksår.
PPM nationell prevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler
Mätning har genomförts på kommunens särskilda boenden.
Av 103 observationer som genomfördes så var andelen 51% med korrekta basala hygienrutiner och klädregler på särskilt boende. Om man ser till andelen
med korrekt arbetsdräkt så var andelen 96% som var korrekta. Och följsamheten till andel med kort eller uppsatt hår var hela 98%. Andelen var också
god med följsamheten till att vara fria från ringar, klockor och armband 89%.
Handskar användes i 88% av fallen. Det är gällande användandet av plastförkläden och handhygienen före patientkontakt som man brister i som personal
på särskilt boende.
I ordinärt boende föreligger svårigheter att observera korrekt följsamhet till
basala hygienrutiner. Här gjorde kommunen en egen mätning av följsamheten
till klädregler. Resultatet presenteras nedan.

Tabell Korrekt följsamhet till klädregler, det som anges i % är de som var korrekta.
Enhet

2015

Brastad inkl. Lyse hem-

77,7 %

tjänst
Ekgatan, Föreningsgatan 26,

60 %

Kronbergets gruppbostad,
Tornvägen.
Hemtjänsten Lysekil

52,5 %

Hemtjänsten Skaftö

50 %

Habiliteringspersonalen följsamhet har försämrats sedan 2014 och hemtjänstens likaså i snitt.
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En träff har ägt rum mellan hygienombuden och regionens hygiensjuksköterska. Vårdgivaren har deltagit i hygienveckan under hösten där en
rad olika aktiviteter ägde rum som en uppföljning av vårens resultat
istället för en ny mätning.

Resultatmått
Översikt av antal
avvikelser
Läkemedel
Fall
Lex maria anmälan
Patientnämnden
Direkt anmälan till
Socialstyrelsen/IVO
från
patient/närstående

2010

2011

2012

2013

2014

2015

597
1064
1

490
1204
1
1

448
665
1
1
1

3
0
0

502
1060
0
0
0

611
1212
4
0
2

Översikt av antal avvikelser
Sedan 2015 så arbetar enhetscheferna med sin egna avvikelser vilket inte har
varit tradition i Lysekils kommun tidigare. Som enhetschef har det varit brukligt att bli involverad då det skett något av högre allvarlighetsgrad. Ett verksamhetssystem finns nu som stödjer arbetet och en rutin har kommit till.
Avvikelser undersöks för en bedömning av allvarlighetsgrad. Avvikelserna
som varit av allvarlig karaktär har rapporterats direkt till enhetschef och MAS
för åtgärd. De av lägre allvarlighetsgrad har hanterats ute i verksamheten i det
tvärprofessionella arbetet på enheten under ledning av patient ansvarig sjuksköterska och enhetschef eller arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut och
enhetschef.
Läkemedels avvikelser
En faktor av betydelse vid läkemedelsavvikelser där sjuksköterska är involverad är läkemedel som är delade i dosetter. Det är ett osäkert moment i läkemedelshanteringen. Iordningställandet av en dosett är inte kvalitetssäkrat i form
av att dubbelkontroller sker som på ett apotek och förpackningen kan brytas
utan att det märks, dosett kan inte plomberas på ett säkert sätt och många har
tillgång till dosetten under en veckas tid. Dosetter är den enskilt största risken
för att avvikelser skall uppstå där den legitimerade personalen är involverad
och vi måste gemensamt med regionen arbeta för att minska antalet dosetter.
Detta sker i samverkan med primärvården för att undvika att läkemedel dispenseras i dosetter men faktum kvarstår att alla läkemedel kan inte delas av
apotek i dospåsar.
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En annan identifierad risk är läkemedelsordinationer, det förekommer otydliga
ordinationer då både slutenvården och närsjukvården ordinerar.
Vid analys av de allvarligare avvikelserna så ses att hos den delegerade vårdoch omsorgspersonalen är den enskilt största risken hur man avläser ordinationsunderlag. Som en del i att minska denna risk så har läkemedelsdelegeringsutbildningen utvärderats och utifrån det resultatet och antalet allvarligare
avvikelser av liknande karaktär gjort att utbildningen får ett nytt innehåll och
utseende för att komma till bukt med det. Under 2016 ska detta tas i bruk.
Antalet läkemedelsavvikelser under året är 611 stycken. I den kommunala
hälso- och sjukvården sker dagligen ett överlämnande av 2283 stycken läkemedelsdoser och av dessa blir då 1,67 doser felaktigt utförda. Avvikelserna
ökar något sommartid men av de lex Maria anmälningar som gjorts under
2015 var 1 av dem på grund av fel som uppstått i läkemedelshanteringen. Och
ytterligare en involverar läkemedel men det var inte det som var grundorsaken
visade det sig i utredningen.
Fall avvikelser
Avvikelserna ökar under 2015 och av de lex Maria anmälningar som gjorts
under 2015 var en av dem relaterat till ett fall ur säng. Grundorsaken var att
vårdgivarens utrustning inte följde anvisningarna för avståndet mellan madrassen och grindens överkant. Vid kontroll i verksamheten visade sig behovet av
ny utrustning som följer direktivet finnas hos cirka 40 patienter. Som åtgärd
revideras rutin och ny utrustning köps in för att förhindra upprepning.
I ett annat fall så föll en patient nedför en trappa då denne körde med sin rullstol. Patienten hade bedömts klara att hantera den vid utprovning och förskrivning. Stolpar har nu satts upp för att förhindra upprepning. En övergripande
åtgärd som vidtagits är att arbetsterapeuter och sjukgymnast/fysioterapeut involveras i arbetet kring dessa fall, så har det inte sett ut tidigare. Arbetssättet
påbörjades 2015. När riskbedömningarna ökar och når målet 100 % borde
också antalen fall minska. Detta är också första året som vård- och omsorgspersonalen själva rapporterar detta direkt i verksamhetssystemet.
Lex Maria
År 2015 gjordes 4 Lex Maria anmälan av socialnämnden till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO). Att jämföra med 2014 då 0 Lex Maria anmälningar
gjordes. Bortsett från ovannämnda anmälningar så rörde den fjärde anmälan
införandet av ett nytt verksamhetssystem. Ingen vårdskada uppstod men det
fanns stora risker under införandet. Åtgärder har vidtagits för att förhindra
upprepning.
Vårdens övergångar
En av de vanligaste bakomliggande orsakerna till tillbud och händelser i vården är, att det på ett eller annat sätt brustit i kommunikationen mellan personer
eller olika verksamheter. God och säker vård förutsätter en effektiv kommunikation och att informationen överförs korrekt i alla led och vid alla tillfällen.
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Hälso- och sjukvården är en komplex och riskfylld verksamhet, där en stor
mängd kritisk information om enskilda patienter överförs mellan många olika
individer, yrkeskategorier och verksamheter. Otydlig kommunikation och informationsöverföring kan leda till att patientsäkerheten hotas. Detta kan även
ses som en del av förklaringen till läkemedelsavvikelserna ovan. Här har
nämnden även fått anmälningar från IVO där enskild tagit kontakt med IVO
direkt. Ingen av dessa avslutades med kritik mot Lysekils kommun.
Vårdövergångarna från regionalsjukvård till den kommunala hälso- och sjukvården är inte alltid sömlösa här pågår ett ständigt förbättringsarbete. Kommunen har rapporterat 45 avvikelser till regionen och kommunen har fått 7 avvikelser till sig från regionen. Vilket är en ökning mot förra årets 27 skickade
avvikelser och då mottog vi själva 4.

Resultat av loggning
Granskningen omfattar vem som har öppnat journalen/akten och läst eller skrivit ut. En bedömning görs av om personen varit behörig eller inte. Fyra loggningar har genomförts under 2015 där resultat var att samtliga var behöriga.

Övergripande mål och strategier för
kommande år
För läkemedelshanteringen ses den enskilt största risken ligga i hur man avläser ordinationsunderlag. Som en del i att minska denna risk så har läkemedelsdelegeringsutbildningen fått ett nytt innehåll och utseende. Under 2016 ska
detta tas i bruk.
Dosetter är den enskilt största risken för att avvikelser skall uppstå där den legitimerade personalen är involverad och vi måste gemensamt arbeta för att
minska antalet. Samverkan fortsätter med primärvården för att minska att läkemedel dispenseras i dosetter och att tydliga ordinationsunderlag finns hos
samtliga patienter.
Journalgranskning ska ske 2 gånger per år istället för en gång och en vidgning
av antalet granskade journaler kommer att ökas från 15% till 25%. Att arbeta
med kollegial journalgranskning fortsätter.
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Förändringen i arbetssättet vid vård i livets slut ska tas i bruk 2016, och en utbildningsplan ska upprättas så att all personal inom vård- och omsorg som arbetar med vård i livets slutskede ska genomgå en webbutbildning i allmän palliativ vård.
Arbetet påbörjas med att se över hur kommunikation och informationsöverföringen kan förbättras 2016. Med en fastställd struktur för hur kommunikationen och informationsöverföringen ska gå till, minskar riskerna för att viktig
information glöms bort eller missuppfattas.
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Dnr: SON 2016-11-770

Socialförvaltningen
Malin Petzäll, 0523 – 61 33 86
malin.petzall@lysekil.se

Remiss från Socialdepartementet - restnoteringar av
läkemedel
Sammanfattning

I nuläget är det ingen aktör som har en sammanställd information om restnoteringar.
Idag sker också en underrapportering från läkemedelsföretagen till läkemedelsverket
angående restnoteringar. Det innebär en risk för att patienter blir utan livsviktiga
läkemedel. Läkemedelverkets utredning lämnar förslag på hur det kan undvikas och
kommunen har nu som remissinstans möjlighet att lämna synpunkter på dessa
förslag.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att till socialdepartementet avge remissvar 2016-03-15.
Ärendet

I nuläget är det ingen aktör som har en sammanställd information om restnoteringar.
Idag sker också en underrapportering från läkemedelsföretagen till läkemedelsverket
angående restnoteringar. Det innebär en risk att patienter blir utan livsviktiga
läkemedel.
Förslag från läkemedelsverket

Alla läkemedelsföretag ska meddela läkemedelsverket två månader i förväg om
försäljningen av läkemedel upphör tillfälligt eller permanent på svenska marknaden.
Inrapporteringen ska ske via ett E-formulär. Läkemedelsverket gör en bedömning av
allvarlighetsgraden, konsekvenser och ser över lösningar. Informationen ska
publiceras till vården, förskrivare och apoteken via varuregistret VARA. Information
till patient och till den person som bistår patient ska ske på läkemedelsverkets
webbplats. Det ger kunderna möjlighet att i förväg kontrollera om ett läkemedel
finns tillgängligt eller om det måste beställas.
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Förvaltningens synpunkter
Socialförvaltningen anser som utredningen kommer fram till att en sanktionsavgift
bör införas för att bättre kunna tillse att alla läkemedelsföretag uppfyller sin
meddelarskyldighet. Att det införs en författningsreglerad skyldighet för
läkemedelsverket att föra förteckning över försäljningsuppehåll och publicera den. I
annat fall skulle informationen till berörda parter senareläggas på grund av
försvårad hantering av inkomna restnoteringar. Det skulle innebära en
patientsäkerhetsrisk.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Malin Petzäll
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Bilaga/bilagor

Bilaga 1 Socialstyrelsens remiss 2016-01-12
Bilaga 2 Remissvar till Socialdepartementet 2016-03-15

Beslutet skickas till
Medicinskt ansvarig sjuksköterska fvb
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Dnr S2015/04035/FS

Socialdepartementet
Enheten för folkhälsa och sjukvård
103 33 Stockholm

Gällande betänkandet av Läkemedelverkets rapport Restnoteringar av läkemedel – fortsatt utredning
(Dnr S2015/04035/FS)

Vi instämmer i det som utredningen kommer fram till att en sanktionsavgift bör införas för att
bättre kunna tillse att alla läkemedelsföretag uppfyller sin meddelarskyldighet. Att det införs en
författningsreglerad skyldighet för läkemedelsverket att föra förteckning över försäljningsuppehåll
och publicera den. I annat fall skulle informationen till berörda parter senareläggas på grund av
försvårad hantering av inkomna restnoteringar. Detta skulle innebära en patientsäkerhetsrisk.

Remissvar från Socialnämnden Lysekils kommun, remissinstans nr 30. Medicinskt ansvarig
sjuksköterska har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också verksamhetschef
deltagit.
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Dnr: SON 11-242-701

Socialförvaltningen/avdelning vård- och omsorg
Annelie Antonsson 0523 – 61 32 57
annelie.antonsson@lysekil.se

Riktlinjer för anhörigstödet
Sammanfattning
Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap 10 §:
”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som
har funktionshinder.”
Bestämmelsen i 5 kap. 10 § SoL omfattar socialtjänstens hela verksamhet. Alla
anställda inom såväl äldreomsorgen, omsorgen som personer med
funktionsnedsättning som inom individ- och familjeomsorgen har skyldighet att
uppmärksamma anhörigas behov av stöd och att erbjuda stöd.
Enligt Socialstyrelsens vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap 10 §
socialtjänstlagen, 2013, måste kommunens ledning ge direktiv om hur lagen ska
tillämpas genom att sätta upp mål och ta fram handlingsplaner.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen ska följa redovisade ”Riktlinjer för
anhörigstödet”.
Ärendet
I kommunens ansvar ingår enligt socialstyrelsen att upprätta planer för hur
bestämmelsen ska tillämpas i socialtjänsten, att informera kommuninvånarna om
möjligheten att få stöd om man vårdar en person, att avsätta pengar för anhörigstöd
samt att följa upp arbetet.
Enligt ”Snabba fakta om Sveriges 1,3 miljoner anhöriga”– Nka 2014, är 900 000
anhöriga som regelbundet hjälper sin närstående i åldern 45–64 år. Det är ofta barn
som hjälper sina åldrande föräldrar eller svärföräldrar.
Ett väl fungerande stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående kan leda
till minskat behov av bl.a. särskilt boende och minskat utnyttjande av akutsjukvård
genom att anhöriga orkar vårda och stödja en person under en längre tid än man
annars skulle ha gjort. Om den anhöriga som utför vård och omsorgen erbjuds stöd
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kan mer kostsamma insatser skjutas upp och kanske till och med helt undvikas.
[proposition 2008/09:82]
Nuvarande riktlinjer för anhörigstödet i Lysekils kommun beslutades 2011 och
behöver nu revideras.

Förvaltningens synpunkter eller utredning
Att nämnden ställer sig bakom redovisade ”Riktlinjer för anhörigstöd”.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Annelie Antonsson
Anhörigsamordnare

Bilaga/bilagor
Riktlinjer för anhörigstödet.
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Socialförvaltningen
Handläggare: anhörigsamordnare Annelie Antonsson
Individ och omsorgsnämnd 2011-11-01
D-nr SON 11-242-701-IMN
Vård och omsorgsnämnd 2011-12-14
D-nr SON 11-242-701-VON
Reviderad socialnämnden 2016-03-30
D-nr SON 11-242-701
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1. INLEDNING
Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i 5 kap.10 § socialtjänstlagen (2001:453),
SOL, som anger att
”socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som
har funktionshinder”
I kommunens ansvar ingår enligt socialstyrelsen att upprätta planer för hur
bestämmelsen ska tillämpas i socialtjänsten, att informera kommuninvånarna om
möjligheten att få stöd om man vårdar en närstående, att avsätta pengar för
anhörigstöd samt att följa upp arbetet.
I Lysekils kommun har anhörigstödet under åren 1999 - 2001 bedrivits i projektform
”Anhörig 300”. Sedan år 2002 har anhörigstödet funnits som en ordinarie
verksamhet i socialförvaltningen. Det finns en ansvarig tjänsteman med en
halvtidstjänst som anhörigsamordnare. Verksamheten utgår från dessa ”Riktlinjer för
anhörigstödet”.
1.1Bestämmelsen gäller hela socialtjänsten
Bestämmelsen i 5 kap. 10 § SoL omfattar socialtjänstens alla verksamheter. Alla
anställda inom såväl äldreomsorgen, omsorgen om personer med
funktionsnedsättning som inom individ- och familjeomsorgen har skyldighet att
uppmärksamma anhörigas behov av stöd och att erbjuda stöd.
”Riktlinjer för Anhörigstödet” i Lysekils kommun beskriver hur socialnämndens
politiker vill att socialförvaltningen ska arbeta med anhörigstöd för att följa 5 kap.10
§ socialtjänstlagen (2001:453).
1.2 Målgrupp
Personer som omfattas av bestämmelsen.










Anhöriga till personer med fysisk funktionsnedsättning
Anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning
Anhöriga till personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell
funktionsnedsättning
Anhöriga till personer med långvarig psykisk sjukdom
Anhöriga till personer med långvarig eller kronisk fysisk sjukdom
Anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik
Föräldrar till barn under 18 år med någon av ovanstående sjukdom eller
funktionsnedsättning
Föräldrar till vuxna barn med någon av ovanstående sjukdom eller
funktionsnedsättning
Vuxna barn till person med någon av ovanstående sjukdom eller
funktionsnedsättning.
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1.3 Barn omfattas inte av bestämmelsen i 5 kap. 10 §
Barn under 18 år har inget formellt eller juridiskt ansvar för syskon eller föräldrar och
kan därför inte falla in under bestämmelsen i 5 kap. 10 § SoL. Det finns barn under 18
år som ger omfattande hjälp och stöd till föräldrar eller syskon. Dessa barn behöver
givetvis någon form av stöd. Det är inte 5 kap. 10 § SoL som reglerar detta.
Stödinsatserna regleras inom ramen för bestämmelsen i 5 kap. 1 § istället, där
socialnämnden har ett särskilt ansvar för barn och unga.
För föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättningar är det som regel
självklart att föräldrarna ska kunna ge barnet den omvårdnad och det stöd som
barnet behöver. För att familjen ska fungera är det viktigt att uppmärksamma och
tillgodose behoven hos övriga syskon i familjen. [proposition 2008/09:82]
Den 1 januari 2010 infördes en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen som ger
hälso- och sjukvården skyldighet att särskilt beakta barn som anhöriga.
Uppmärksamma barnets behov av information, råd och stöd när en förälder har en
psykisk sjukdom, är allvarligt somatiskt sjuk, missbrukar eller plötsligt avlider.
Bestämmelsen i 6 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) lyder:
Hälso- och sjukvårdspersonalen ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar
att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.
2. BAKGRUND
Enligt ”Snabba fakta om Sveriges 1,3 miljoner anhöriga” Nationellt
kompetenscentrum anhöriga – Nka 2014, är 900 000 anhöriga som regelbundet
hjälper sin närstående i åldern 45–64 år. Det är ofta barn som hjälper sina åldrande
föräldrar eller svärföräldrar.
Ett väl fungerande stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående kan leda
till minskat behov av bl.a. särskilt boende och minskat utnyttjande av akutsjukvård
genom att anhöriga orkar vårda och stödja en person under en längre tid än man
annars skulle ha gjort. Om den anhöriga som utför vård och omsorgen erbjuds stöd
kan mer kostsamma insatser skjutas upp och kanske till och med helt undvikas.
[proposition 2008/09:82]
Det har funnits en kunskap och insikt i att såväl arbete som ekonomi kan påverkas för
omsorgsgivande anhöriga. Generellt finns det i dagens Sverige en stor brist på
kunskap och förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av anhörigomsorg. Den
svenska utvecklingen går i motsatt riktning i jämförelse med övriga Europa där
ekonomiskt stöd till anhöriga ökar mest. (”Det handlar också om tid och pengar”
Sand, Nka kunskapsöversikt 2014:2)
En av slutsatserna i socialstyrelsens slutrapport ”Stöd till personer som vårdar och
stödjer närstående” 2014 är att behovet av att uppmärksamma de anhörigas situation
och behov av stöd inte enbart är en fråga för socialtjänsten utan för hela samhället:
sjukvården, skolan, arbetslivet, myndigheterna osv. Det pekar på behovet av ett
förändrat synsätt, från ett individcentrerat till ett familjeorienterat synsätt i vården
och omsorgen.
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2.1 Socialstyrelsens vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap
10 § socialtjänstlagen, 2013.
Syftet med denna vägledning är att bestämmelsen ska få mer genomslag, bli mer
känd och tillämpas och att alla anhöriga som har behov av stöd ska erhålla det.
Vägledningen riktar sig i första hand till chefer i arbetsledande ställning som
ansvarar för implementering av bestämmelsen i 5 kap. 10 § SoL i hela socialtjänsten.
Vägledningen riktar sig också till politiker och chefer på övergripande nivå som
beslutar om verksamhetens inriktning och resursfördelning.
2.2 Socialstyrelsens slutsatser från slutrapport 2014 ”Stöd till personer
som vårdar och stödjer närstående”
Socialstyrelsen konstaterar att det återstår en del arbete för att bestämmelsen
ska tillämpas mer i socialtjänsten och för att få ett anhöriginkluderande arbetssätt
i all vård- och omsorgsverksamhet.
 Kommunerna behöver bli bättre på att informera om vilket stöd de kan
erbjuda, och hur anhöriga kan gå tillväga för att ansöka om det eller på annat
sätt få stöd.
 Kommunerna behöver utveckla dialogen med anhörig-, patient-,
funktionshinders-, frivillig- och pensionärsorganisationerna för att ta vara på
de kunskaper och erfarenheter som organisationerna har när det gäller stöd
till anhöriga som vårdar närstående.
 Huvudmännen behöver utveckla former och rutiner för samarbete kring stödet
till anhöriga. Ett sätt kan vara länsövergripande överenskommelser om
samverkan mellan sjukvården och socialtjänsten.
 Socialtjänstens olika verksamheter, särskilt funktionshindersverksamheten
och individ- och familjeomsorgen, behöver fortsatt stöd för att utveckla sin
tillämpning av bestämmelsen.
 Utveckla möjligheterna att följa upp utvecklingen av stödet till anhöriga och
att stimulera utvecklingen av kunskaper om effekter av stöd till anhöriga.
2.3 Definition
Enligt socialstyrelsens termbank definieras anhörig som person inom familjen eller
bland de närmaste släktingarna och närstående som person som den enskilde anser
ha en nära relation till.
Termerna anhörig och närstående används inte konsekvent i lagtexterna eller i
facklitteraturen.
Lysekils kommun definierar anhörig/närstående som en person som ger insatser i
form av omsorg, vård eller stöd till en omsorgstagare. En anhörig eller närstående
kan vara maka/make, sambo, barn, förälder, granne, vän eller en person som på
annat sätt har en nära relation med omsorgstagaren.
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En omsorgstagare är en person som pga. sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder
har behov av stöd och hjälp. Det kan vara ett barn, vuxen eller äldre person. En
omsorgstagare kan ha flera anhöriga/närstående.
Anhörigstöd avser olika insatser, på individ-, strukturinriktad - eller allmän nivå,
som primärt syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den anhörigas och
närståendes eller omsorgstagarens situation.
2.4 Vilken hjälp, vård och omsorg utför anhöriga?
Propositionen 2008/09:82 skriver att vård och omsorgen som anhöriga utför kan
bestå av allt från socialt stöd, tillsyn och praktisk hjälp med hushållssysslor till
omfattande hjälp med personlig omvårdnad och uppgifter av sjukvårdskaraktär. Det
kan inte krävas att en anhörig ska utföra egenvård åt en omsorgstagare.
För många är det naturligt och positivt att av fri vilja hjälpa en omsorgstagare. I vissa
situationer kan dock uppgiften bli övermäktig och det positiva övergår till att bli ett
krav och en belastning. Många anhöriga orkar inte bära ansvaret för vården helt
ensamma utan vill känna ett ömsesidigt ansvarstagande och få till stånd ett
samarbete med samhällets omsorg. De frivilliga organisationerna har en viktig roll
som komplement till samhällets insatser.
I Szebehely och Ulmanens rapport till Socialdepartementet 2009 ”Att ge omsorg till
gamla föräldrar och andra anhöriga: påverkar det relationen till arbetsmarknaden”
beskriver de vad anhörigas och närståendes omsorg består i:
 Hjälp med hemmet, som städning, matlagning, inköp, underhåll och
reparationer.
 Hjälp att komma ut från hemmet, som transporter eller promenader.
 Hjälp med kroppen, som att stiga upp ur sängen, klä påsig och bada eller
duscha.
 Administrativ hjälp, som att sköta en annan persons ekonomi och kontakter
med myndigheter och vårdinrättningar, liksom att organisera insatserna från
olika omsorgsgivare.
 Emotionell omsorg, t ex att trösta, passa eller ”se till” en person, är
odefinierbart och svårfångat men ofta tidskrävande och mycket känslomässigt
engagerande.
2.5 Stöd till anhöriga
Ett första steg kan vara att hjälpa anhöriga att bli medvetna om sin egen situation,
vad den innebär för dem och deras levnadsförhållande och vilka behov av hjälp och
stöd som de har. (NkA webbsida Nationellt kompetenscenter Anhöriga)
Regeringen anser i propositionen 2008/09:82 att stöd till de personer som vårdar
eller stödjer närstående måste kännetecknas av individualisering, flexibilitet och
kvalitet. Med stöd menas olika insatser som primärt syftar till att fysiskt, psykiskt och
socialt underlätta exempelvis den anhörigas situation. Den preventiva ansatsen måste
vara en utgångspunkt i anhörigstödet för att förebygga och minska risken för ohälsa.
Mer konkret lyfter man fram insatser som personligt stöd eller deltagande i t.ex.
anhöriggrupp. Utbildning kan också vara en angelägen stödinsats. Kommunen bör ha
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ett brett utbud av stöd för att kunna tillgodose gruppers och individers olika behov.
Insatserna ska vara välfungerande och ha en hög kvalitet.
Begreppet stöd kan innefatta bemötande, information, kunskap, råd, avlösning,
hjälpmedel och hemtjänst. Erkännande, respekt och delaktighet är kanske det allra
viktigaste, enklaste och mest efterfrågade stödet till en anhörig.
Anhöriga har behov av att få stöd och känna uppskattning för de åtgärder som han
eller hon gör för sin eller sina närstående. Det handlar också om den anhörigas behov
av vila, att få tid över för personliga angelägenheter, få möjlighet till aktivitet som
bryter vardagsmönstret men även om att erhålla kunskaper och färdigheter för att
kunna behärska situationen på bästa sätt.[proposition 2008/09:82]
Många anhöriga efterlyser ekonomiskt stöd. En tydlig trend är att både
anhöriganställning och anhörigbidrag har minskat sedan 1980-talet. Paradoxalt nog
har minskningen skett samtidigt som samhällets ansvar att stödja omsorgsgivande
anhöriga uppmärksammats mer än tidigare i statliga policydokument. Det har
återkommande påpekats att anhörigas insatser ska bygga på frivillighet och att de ska
få hjälp och stöd från kommunen i sitt arbete. Till hjälp och stöd hör även ekonomisk
ersättning. (”Det handlar också om tid och pengar” Sand, Nka kunskapsöversikt
2014:2)
Det är viktigt att socialtjänsten samverkar med anhöriga. Anhörigas synpunkter bör
beaktas vid behovsbedömningen och vid utförandet av insatserna. Det är alltså viktigt
att lyssna både till den anhörigas och omsorgstagarens behov och önskemål vid
bedömningen av en insats så att den, förutom att tillgodose omsorgstagarens behov,
också innebär en lättnad för den anhöriga. (Socialstyrelsens meddelandeblad april
2010)
Enligt patientlagen (2014:821) 3 kap 4 § framgår att om information inte kan lämnas
till patienten, ska den i stället såvitt möjligt lämnas till en närstående. Även i fall där
patienten är i stånd att ta emot information kan det dock vara lämpligt att närstående
informeras om t.ex. patientens hälsotillstånd. I 5 kap 3 § framgår att patientens
närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av
vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte
hindrar detta.
Enligt Socialstyrelsens vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap 10 §
socialtjänstlagen, 2013 är det viktigt att vidga perspektivet och involvera anhöriga. All
personal i socialtjänstens verksamheter som möter anhöriga ska:




uppmärksamma dem
bemöta dem på ett bra och respektfullt sätt
samarbeta med dem

Utöver att anhöriga i regel har en mycket viktig roll för brukaren eller patienten är
anhöriga också en viktig samarbetspartner för personalen och deras möjlighet att
göra ett bra arbete. Viktigt för anhörigas trygghet är att han eller hon känner tilltro
till personalen och de verksamheter de kommer i kontakt med.
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2.6 Samarbete och rutiner mellan huvudmännen
Enligt propositionen 2008/09:82 är anhörigas medverkan och delaktighet i hälsooch sjukvården ofta en förutsättning för en väl fungerande vård. Den hänvisar till 2 c
§ HSL (1982:763) där hälso- och sjukvården har ansvar för att arbeta förebyggande,
hälso- befrämjande och förebygga ohälsa. Det innebär att identifiera personer eller
grupper som riskerar att drabbas av ohälsa, som anhöriga.
Primärvården har en viktig roll i att uppmärksamma anhörigas behov av stöd och
informera om vilket stöd som kan ges inom hälso- och sjukvården samt informera om
vart anhöriga kan vända sig för att få stöd i kommunen.
Enligt gällande Vårdsamverkan Fyrbodals verksamhetsplan ska anhöriga ska ses som
en samarbetspartner i vården och omsorgen om brukaren/patienten. Arbeta med att
integrera anhörigperspektivet i socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens samtliga
verksamheter. Kommunen ansvarar för att anställda i socialtjänst och hälso- och
sjukvård ska utbildas i anhörigstöd, i samarbete med primärvård och länssjukvården.
Förhållningssätt och bemötande av anhöriga ska utvecklas hos samtliga
verksamheter. Kommunen ansvarar för att information om kommunens anhörigstöd
ska finnas i regionens verksamheter.
Enligt prop. 2008/9:193 Vissa psykiatrifrågor mm är landsting och kommuner
skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med
psykiska funktionsnedsättningar oavsett ålder, from 2010-01-01.
Regeringen anser att ett ökat samarbete mellan landsting och kommun krävs för att
kommunerna ska få kännedom om anhöriga till omsorgstagare som inte får
kommunala insatser. [proposition 2008/09:82]
3. STRATEGI
Enligt Socialstyrelsens vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap 10 §
socialtjänstlagen, 2013, är det viktigt att kommunerna tar fram en strategi, som
beaktar:


att inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om personer med
funktionsnedsättning och äldreomsorgen – gör en analys av det stöd man
erbjuder i dag, som underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet.



att information om kommunens anhörigstöd ges till invånarna och att
samarbete inleds med hälso- och sjukvården för att nå anhöriga i ett tidigt
skede.



att utveckla förhållningssättet till, och bemötandet av, anhöriga inom
socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Sida 8 av 11

4. SYFTE
Syftet med samhällets stöd till anhöriga är att genom förebyggande och stödjande
arbete uppnå en högre livskvalitet för anhöriga och närstående samt omsorgstagaren.
Anhörigstödet ska leda till att minska anhörigas och närståendes fysiska och psykiska
belastning.
5. MÅL
5.1 Kommunens målsättning
Lysekils kommun arbetar efter visionen "Lysekils kommun skall vara ett levande
samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar varandra till nya
idéer, visar tolerans och känner framtidstro." Målområden: Lärande, livsmiljö,
ekonomi och näringsliv.
5.2 Socialnämndens målsättning
Insatser av god kvalitet enligt SoL och LSS. Fokus på vår värdegrund – öppet – enkelt
– värdigt.
5.3 Anhörigstödsverksamhetens målsättning är:





Öka känslan av trygghet hos anhöriga.
Arbeta för att anhörigstödet kommunen erbjuder kännetecknas av
individualisering, flexibilitet och kvalitet.
Stimulera till att hela socialförvaltningens personal arbetar med en anhörigvänlig
vård och omsorg.
Arbeta aktivt för att öka samarbetet med frivillig- och pensionärsorganisationer.

6. SOCIALFÖRVALTNINGEN
Socialförvaltningen består av tre avdelningar:
Vård och omsorgsavdelningen
Individ- och familjeomsorgsavdelningen
Avdelningen för LSS och socialpsykiatri
All personal inom socialförvaltningen arbetar med någon form av anhörigstöd.
6.1 Vård och omsorgsavdelningens ansvar





Samordna och utveckla anhörigstödet i Lysekil kommun.
Målmedvetet arbeta för att se anhöriga som en kompetent samarbetspartner
samt erbjuda anhöriga delaktighet i vård och omsorgen.
Arbeta aktivt för att skapa en anhörigstödjande kultur.
Arbeta aktivt med insatser som ökar känslan av trygghet hos anhöriga.
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6.1.1 Anhörigsamordnarens ansvar
1. Samordna och utveckla anhörigstödet i Lysekils kommun.
2. Vara den tjänsteman i kommunen, som har aktuella specialkunskaper i
anhörigstöd och som anhöriga och närstående kan vända sig till för att få råd
och stöd och personligt riktad information anpassad till den situation den
anhöriga eller närstående befinner sig i.
3. Arbeta fram och förankra lokala skriftliga rutiner i enlighet med
anhörigstödets riktlinjer.
4. Bistå med att ta fram informationsmaterial. Erbjuda ett aktuellt
informationsmaterial.
5. Arbeta aktivt för att enskilda personer, allmänhet och andra vårdgivare
informeras om det anhörigstöd som finns inom socialtjänsten.
6. Arbeta aktivt för att anställda inom socialtjänsten skall ha kunskap om
anhörigstöd och samarbeta med verksamheterna inom socialförvaltningen när
det gäller anhörigstödsområdet.
7. Stimulera till att hela socialförvaltningens personal arbetar med en
anhörigvänlig vård och omsorg och en anhörigstödjande kultur.
8. Arbeta aktivt med insatser som ökar känslan av trygghet hos anhöriga.
9. Regelbundet utvärdera anhörigas upplevelse av stödet till anhöriga.
10. Arbeta aktivt för att identifiera nya (för kommunen okända) anhöriga och att
komma i kontakt med anhöriga i ett tidigt skede.
11. Arbeta aktivt för att öka samarbetet med frivillig- och
pensionärsorganisationer och studieförbund.
12. Samarbeta med andra kommuners anhörigstöd.
13. Samarbeta med andra huvudmän i anhörigstödsfrågor.
14. Sammankallande till anhörigstödets referensgrupp.
6.2 Individ och familjeomsorgsavdelningens ansvar





Målmedvetet arbeta för att se anhöriga som en kompetent samarbetspartner
samt erbjuda anhöriga delaktighet.
Arbeta aktivt för att skapa en anhörigstödjande kultur.
Arbeta aktivt med insatser som ökar känslan av trygghet hos anhöriga.
Samarbeta med anhörigsamordnaren

6.3 LSS/socialpsykiatri omsorgsavdelningens ansvar





Målmedvetet arbeta för att se anhöriga som en kompetent samarbetspartner
samt erbjuda anhöriga delaktighet i vård och omsorgen.
Arbeta aktivt för en anhörigvänlig vård och omsorg och att skapa en
anhörigstödjande kultur.
Arbeta aktivt med insatser som ökar känslan av trygghet hos anhöriga.
Samarbeta med anhörigsamordnaren
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7. GENOMFÖRANDE
En 50 % - tjänst som anhörigsamordnare är inrättad.
Anhörigstödet är en serviceinsats eller en biståndsinsats.
Arbeta aktivt med en referensgrupp för anhörigstödet bestående av utsedda
nämndpolitiker från SON samt personal från LSS, IFO och VOO och Folkhälsorådet.
Dokumentation sker i form av statistik, verksamhetsberättelse/årsberättelse,
anhörigvårdarkort.

8. UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING
Riktlinjerna för anhörigstödet ska följas upp varje år och revideras vid behov av
anhörigsamordnaren.
Anhörigsamordnaren skriver en verksamhetsberättelse/årsredogörelse varje år.
Statistik ska föras i linje med Socialstyrelsens anhörigstödsenkäter.
Stödet till anhöriga ska utvärderas med muntliga eller skriftliga enkäter och redovisas
i förvaltningens egenkontroll.
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Tjänsteskrivelse

Sid 1/2

Dnr: SON 2016-66

Kommunstyrelseförvaltningen
Anne-Marie Mattsson, 0523-61 31 05
anne-marie.mattsson@lysekil.se

Redovisning av kostnader avseende åtgärder/beslut rörande
individärenden som inte kan verkställas inom egen
verksamhet i kommunen
Sammanfattning
Arbetsutskottet har begärt att alla beslut som tas avseende individärenden
som förvaltningen inte kan verkställa inom den egna verksamheten ska
kostnadsberäknas och redovisas för socialnämnden och därefter översändas
till kommunstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut
Nämnden tar del av redovisningen utifrån arbetsutskottets beslut den 2 mars
2016.
Redovisningen översänds till kommunstyrelsen för kännedom.
Ärendet
Vid sammanträde med socialnämndens arbetsutskott den 3 februari 2016
framfördes önskemål om att alla beslut som tas avseende individärenden
som förvaltningen inte kan verkställa inom den egna verksamheten ska
kostnadsberäknas och redovisas för nämnden samt därefter översändas till
kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanställningen ska redovisas månadsvis för att ge nämnden möjlighet
att följa kostnadsutvecklingen för externa placeringar och för att i ett tidigt
skede kunna vidta de åtgärder som krävs.

Eva Andersson

Anne-Marie Mattsson

Förvaltningschef

Nämndsekreterare
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Sammanställning från arbetsutskottets sammanträde den 3 februari 2016
Beslutet skickas till
Socialnämnden

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

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2016-03-18

SON 2016-18

Kommunstyrelseförvaltningen
Anne-Marie Mattsson, 0523 – 61 31 05
anne-marie.mattsson@lysekil.se

Uppföljning av ärenden där nämnden gett förvaltningen
uppdrag – sammanställning

Sammanfattning
Socialförvaltningen får under åren olika uppdrag av nämnden där resultat och
åtgärder ska återrapporteras. Nämnden har begärt en sammanställning över
uppdragen med uppgift om vilka som är avklarade och vilka som återstår.
Förslag till beslut
Nämnden tar del av redovisad sammanställning.
Ärendet
Under 2015 fick socialförvaltningen olika uppdrag av nämnden. Nämnden har
begärt återkoppling avseende dessa, delvis med förslag till beslut för fortsatt
hantering och delvis för kännedom om uppdragen åtgärdats och slutförts.
Nämnden efterfrågade i december 2015 en sammanställning över de uppdrag som
getts till förvaltningen och vad som hänt i respektive ärende. För att få en överblick
över när uppdragen gavs, vad uppdragen innebär samt om och när uppdrag
åtgärdats/avslutats gör förvaltningen månadsvisa sammanställningar.
Sammanställningen visar på att vissa uppdrag kvarstår och kommer att åtgärdas
under 2016, vissa uppdrag är åtgärdade från förvaltningens sida men svar/beslut
från andra aktörer saknas, vissa uppdrag är helt avslutade.
Även de uppdrag förvaltningen får under 2016 ingår i sammanställningen.

Eva Andersson

Anne-Marie Mattsson

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

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

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef individ- och familjeomsorg
Avdelningschef vård och omsorg
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri
Enhetschef bistånd
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Utredare

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

Uppföljning av ärenden där nämnden gett förvaltningen uppdrag som ska återkopplas/slutredovisas till nämnden
Dnr SON 2016-18
Beslutsdatum

Ärende

Dnr

Uppföljnings/
redovisningsdatum

Ansvarig
handläggare

Redovisat

Övrig info

2015-01-21
§7

Socialnämndens
delegationsordning

2015-4

SON 2016-03-30

Utredare

Beslut SON 2016-03-30 Avslutas i
samband med
beslut

2015-03-19
§ 58

Öppna jämförelser 2014 – vård
och omsorg om äldre

2015-73

2015-04-22
§ 89

Behov av boendeplatser LSS –
planera för boende på Skaftö –
ny gruppbostad LSS

2015-190

Maj 2015

Avd chef VOO

Delredovisat
SON 2015-09-17
SON 2015-10-21 § 191
SON 2015-11-19 § 209
SON 2015-12-10 § 228

Avslutas då
nytt boende nu
är på gång i
centrala
Lysekil

2015-04-22
§ 90

Behov av boendeplatser inom
psykiatrin / Utökning med 10
boendeplatser inom psykiatrin

2015-99

Maj 2015

Avd chef VOO

Delredovisat
SON 2015-09-17 § 181

Ärendet
överlämnat till
avd.chef LSS

2015-04-22
§ 94

Mätning av vårdrelaterade
infektioner och
antibiotikaförbrukning på
särskilt boende

2015-61

Mätning under
vecka 46-47/2015
Redovisas våren
2016

MAS

2015-04-22
§ 98

Utvecklingsprocesser och
förändringar i Lysekils
hemvård

2015-100

Kvalitets- och
utvecklingschef

Kvalitets- och
utvecklingschef tills.
med avd. chefer

Trolig
redovisning
SON 27/4 -16

Beslutsdatum

Ärende

Dnr

Uppföljnings/
redovisningsdatum

Ansvarig
handläggare

Redovisat

Övrig info

2015-06-15
§ 139

Eventuella behov av ytterligare 2015-88
kunskap/utbildning hos
chefspersonal som arbetar med
ekonomifrågor, personalfrågor m.m.

T.f. förvaltningschef

2015-08-24
§ 153

Begäran hos KS att inte betala
för tjänster som nämnden inte
erhåller eller utför avseende
matdistribution

2015-88

T.f. förvaltningschef

2015-08-24
§ 163

Loggning av individärenden
inom vuxenenheten

2015-208

2016

IFO

2015-08-24
§ 167

Kostavgifter för personer som
har bostad med särskild
service för vuxna enligt LSS

2015-215

Oktober 2015

T.f. avd chef VOO

2015-09-17
§ 174

Övergripande planer för
framtida behov av platser och
volymutökningar inom LSS
samt VOO

2015-227

T.f. förvaltningschef

Redovisas
under 2016

2015-09-17
§ 174

Struktur för hur nämnden ska
fullgöra sin skyldighet att
granska förvaltningens
redovisning av
delegationsbeslut

2015-228

T.f. förvaltningschef

Redovisas
februari 2016

Ska redovisas
under 2016
SON 2015-11-19 § 219
SON 2016-03-30

Beslutsdatum

Ärende

Dnr

2015-09-17
§ 183

Dokumenthanteringsplan för
den kommunala hälso- och
sjukvården

2015-184

T.f. förvaltningschef
/ MAS

2015-11-19
§ 213

Intern kontroll 2016 – plan för
genomförande 2016

2014-300

Utredare

SON 2016-03-30

2016-01-27
§ 13

Riktlinjer för utförande av
ledsagarhjälp för enskilds
transport till sjukhus eller
sjukvårdsinrättning

2015-101

MAS

(Delredovisat
SON 2015-09-17 § 182)
(Slutredovisat
SON 2015-12-10 § 239)

(Tidigare
beslut 201504-22
§ 97)

Uppföljnings/
redovisningsdatum

Återupptagen fråga Förnyat uppdrag

Ansvarig
handläggare

Redovisat

Förnyat uppdrag 201601-27

2016-01-27
§ 19

Budget i balans 2016 –
presentation av första
förslag/plan

2016-7

Pågående ärende
under hela 2016

Förvaltningschef tills.
med avdelningschefer

2016-01-27
§ 20

Utökning av platser på
avdelning Kompassen

2015-272

Uppföljning i
september 2016

Förvaltningschef tills.
med avdelningschef

Övrig info

Redovisas maj
2016
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Genomlysning av socialnämndens och kommunstyrelsens verksamheter

Dnr:

LKS zo16-o96

I samband medbehandlingen avbudget zo16 beslutade kommunfullmäktige "att
uppdra åt kommunstyrelsen att göra en genomlysning av socialnämndens respeltive
kommunstyrelsens verksamheter samt därefter föreslå förbättringsåtgärder när det
gäller styrning, ledning och uppföljning".
Med anledning av detta har följande aktiviteter initierats:

.
.

Revidering av styrmodell för Lysekils kommun.
Analys av kostnaderna för insatser inom socialtjänsten enligt metoden
Kostnad perbrukare.

.

Översyn av organisationen för kommunsþ'relsens verksamheter inom
kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse zo 16-o z-23.
Komrnu nstyrelsens besl ut
Kommunsryrelsen godkänner förvaltningens redovisning av de aktiviteter som
initierats med anledning av kommunfullmäktiges beslut om genomlysning
socialnämndens och kommunstyrelsens verksamheter.
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Dnr: LKS 2016-096

n gen
Leif SchÖndell, 0523 - 61 31 01
leif. schöndell@lysekil. se
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Genomlysn¡ng av soc¡alnämndens och kommunstyrelsens
verksamheter
Sammanfattning

I samband med behandlingen avbudget zo16 beslutade kommunfullmäktige "att
uppdra åt kommunstyrelsen att göra en genomlysning av socialnämndens
respektive kommunstyrelsens verksamheter samt därefter föreslå
förbättringsåtgärder när det gäller styrning, ledning och uppföljning".
Med anledning av detta har fö¡-ande aktiviteter initierats:

.
.

Revidering av sþ'rmodell för Lysekils kommun.
Analys av kostnaderna för insatser inom socialtjänsten enligt metoden
Kostnad per brukare.
översyn av organisationen för kommunstyrelsens verksamheter inom
kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens redovisning av de aktiviteter som
initierats med anledning av kommunfullmäktiges beslut om genomlysning
socialnämndens och kommunstyrelsens verksamheter.

Ärendet

I samband med behandlingen av budget zot6 (zot5-o6-25 samt 2o15-tt-26)
beslutade kommunfullmäktige "att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en
genomlysning av socialnämndens respektive kommunstyrelsens verksamheter samt
därefter föreslå förbättringsåtgärder när det gäller styrning, ledning och
uppföljning".
Förvaltningens synpunkter

I enlighet med ett uppdrag från kommunstyrelsen 2o15-og-oz har förvaltningen i
samarbete med en extern konsult genomfört ett arbete med att revidera
styrmodellen för Lysekils kommun. Detta har resulterat i en konsultrapport med
bland annat analys av nuläge och rekommendationer om utformningen av en ny
styrmodell samt det fortsatta arbetet.
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Rapporten redovisades för kommunstyrelsen 2o15-o2-1o tillsammans med en
översiktlig tidplan för implementeringen av den nya styrmodellen. Till
kommunstyrelsens sammanträde zor5-o3-o9 kommer ett förslag till styrdokument
som beskriver styrmodellen att lämnas för fastställande i kommunfullmäktige.
Styrmodellen och de aktiviteter som följer av implementeringsarbetet kommer att
innebära förbättringar avseende styrning, ledning och uppföljning i hela
förvaltningsorganisationen. Enligt förvaltningens uppfattning utgör arbetet med
den nya styrmodellen därför en viktig del i genomförandet av fullmäktiges uppdrag
om genomlysning av socialnämndens och kommunstyrelsens verksamheter.
När det gäller socialnämnden har kommunstyrelseförvaltningen och
socialförvaltningen i samråd beslutat att som en grund för genomlysningen
genomföra en analys utifrån metoden Kostnad per brukare, KPB, som innebär
kostnadsberäkning av olika insatser inom socialtjänsten. KPB bygger på
avidentifierade individdata, vilket innebär att vård och service för olika firer av
brukare kan sammanställas och utgöra grunden för uppföljning ur olika perspektiv.
Bakom metoden står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ett företag som
heter Ensolution AB. En enhetlig och gemensam standard för beräkningarna gör att
det är möjligt att jämföra kommuner med varandra.
Genom den här analysen kommer vi att få kvalitetssäkrade svar på hur våra
verksamheter i Lysekil ligger till kostnadsmässigt i förhållande till de ca 8o andra
kommuner som genomfört KPB och därmed ett bra underlag för beslut om framtida
ekonomiska prioriteringar. En första rapportering från Ensolution beräknas vara

klarundervåren zot6.
För kommunstyrelsens verksamheter är ytterligare en del av genomlysningen den
översyn av organisationen för kommunstyrelseförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen som påbörjats i januari zot6. Syftet är att tydliggöra
vilka funktioner som stödjer kommunsffrelsens primära uppgift att leda och
samordna kommunens arbete och att ha uppsiktsplikt över öwiga nämnders samt
bolagens verksamhet respektive vilka uppgifter som är kärnverksamheter och
servicefunktioner som lika gärna skulle kunna ligga under någon annan
Översynen beräknas vara klar under våren 2c.16.

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Lysekils kommun, 4Sg Bo Lysekil I Tel: o5z3-61 3o oo I Fax: 0523-61 37
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Redovisning av delegationsbeslut – se pärm på sammanträdesbordet

