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1.

Inledning

Actea har av Lysekils kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, fått uppdraget att göra en
statusrapportering;









Övergripande effekter av genomförandet av gemensam kostorganisation.
Åtgärder från KPMGs rapport.
Ta fram övergripande nyckeltal.
Beskriva olikheter och likheter samt kostnadsjämförelser med andra kommuner (5 st.)
Omvärldsanalys – ny lagstiftning och förutsättningar/förändringar i kostbehovet i köpande
förvaltningar.
Utvärdera ekonomiska styrprinciper.
Konsekvensanalys om delar av kostorganisationen skulle läggas ut på extern entreprenör.
Förslag till reviderad kostpolicy.

Utifrån uppdraget har diskuterats fram följande fokusområden för uppdraget utifrån verksamhetens
behov;







Man har stort behov av relevanta och jämförbara nyckeltal både att jämföra med omvärlden
och närområdet.
Att utredningen lämnar förslag på styrande nyckeltal för verksamheten.
En omvärldsanalys med referenskommuner för att kunna driva utvecklingen framåt.
Statusrapport från KPMG-rapporten i syfte att få ett uppdaterat utgångsläge.
Analys av de åtgärder som genomförts och vad de har gett för nytta för kunderna och för
verksamheten.
Förslag till nästa steg i utvecklingen.

Utifrån ovanstående har Actea i sitt uppdrag gjort en SWOT som utgångsläge. SWOT-analysen
har sammanställts utifrån intervjuer i organisationen. SWOT-analysen tillsammans med
uppdragsbeskrivningen och förtydligandet har legat till grund för arbetet. I många delar kan arbetat
ytterligare fördjupas. Detta tas upp i den avslutande delen av rapporten.

2.

Sammanfattande slutsatser

Summering av Acteas rekommendationer:








Arbeta fram nyckeltal kopplade till policy och uppdrag i workshop med chefer och
medarbetare, för att skapa kunskap och förståelse och för att nyckeltalen ska bli styrande
och utvecklande för verksamheten.
Visualisera policy och nyckeltal på de olika enheterna
Skapa struktur och tydlighet för bra kundrelationer
Arbeta om prisbilden och avtalen och kvalitetssäkra dem. Arbetet görs med fördel i
workshop tillsammans med kund.
Lösa problematiken med skolan kopplat till olika förväntningar kring kvalitét.
Motivationsarbete för att skapa affärstänk hos medarbetare.
Göra vägval för verksamhetens utveckling och ta fram handlingsplan med
nyttorealiseringsplan för det arbetet.

3.

Arbetsmetod

1.1 Intervjuer och skriftliga kontakter
Intervjuer och/eller skriftliga kontakter har genomförts med nyckelpersoner inom Lysekils kommuns
kostverksamhet, förvaltningschef samhällsbyggnads-förvaltningen, kunder till kostverksamheten
inom förskola, grundskola och gynmasieskola samt vård och omsorg. Intervju har även gjorts med
VD för Tjörns Måltids AB, kostchefer från närliggande kommuner och kostchefer vi jämförbara
kommuner.

1.2 Litteraturstudier
En omfattande mängd rapporter och övrigt skrivet material har läst och granskats. I förstahand
utifrån att analysera kostpolicyn och de nyckeltal som finns i verksamheten samt andra kommuners
dito. Actea har tagit del av följande dokument;
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Rapport ”Benchmarking i norra Bohuslän år 2009” – Kommunforskningi Väst.
Mat för många 2006 – SKL
KPMG-rapport 2010
Kostpolicy och ekonomiska styrprinciper - Lysekils kommun
Verksamhetspresentation – Lysekils kommun
Måltidspolicy - Krokoms kommun
Kostpolitiskt program – Söderköpings kommun
Kostpolicy – Bjuvs kommun
Kostpolitiskt program – Båstads kommun
Kostpolicy – Hörby kommun
Kostpolicy – Mörbylånga kommun

1.3 Omvärldsanalys
Actea har under genomlysningen studerat hur andra kommuner valt att organisera sin
kostverksamhet. Vi har särskilt granskat Tjörns Måltids AB och Båstads måltid i syfte att peka på
andra driftsformer och/eller möjligheten att utveckla den driftsform man idag har i Lysekils kommun.
I omvärldsanalysen har vi också granskat lagstiftning som påverkar eller kan komma att påverka
kostverksamheten i Lysekils kommun. I det arbetet har vi granskat material från;






Svensk Författningssamling
o Lagen som särskilt stöd
o Socialtjänstlagen
o Hälso- och sjukvårdslagen
Livsmedelsverket
Socialstyrelsen
Härryda kommun LSS

I granskningen har vi läst tolkningar av gällande lagstiftning samt granskat de förslag till
förändringar som ligger offentligt.
Omvärldsbevakningen har också innefattat granskning (benchmarking) av en rad kommuner.
Kommunerna har valts utifrån storlek, liknande Lysekil och utifrån närområdet samt i de
samarbeten som finns i dag i regionen. Följande kommuner har valts ut ifrån storleksperspektivet;







Söderköping
Mörbylånga
Bjuv
Båstad
Hörby
Krokom

Utifrån att man är till befolkning ungefär lika stora. Och att det ger en geografisk spridning som gör
det möjligt att dra slutsatser utifrån lite olika förutsättningar. Tre av kommunerna ligger i Skåne och
har lite andra förutsättningar då man är till ytan ganska små. Söderköping och Mörbylånga är precis
som Lysekil skärgårdskommuner, Mörbylånga dessutom belägen på en ö. Krokoms kommun
belägen i Jämtland är den till ytan största och har lite andra förutsättningar än de andra men är ur
jämförelsesynpunkt intressant.
I närområdet har Actea granskat följande kommuner mer eller mindre ingående, beroende på
förutsättningar;








Tjörn
Orust
Munkedal
Sotenäs
Uddevalla
Tanum
Strömstad

Samtliga dessa kommuner finns i Lysekils närområde eller i redan etablerade samarbeten på ett
eller annat sätt och de är naturliga jämförelseobjekt. Här är dock skillnaderna större både
organisatoriskt, demografiskt och geografiskt. Siffror och jämförelsetal blir därför ibland lite
missvisande då förutsättningarna skiljer.
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Generellt kan sägas att jämförelser mellan kommuner sällan blir helt rättvisande. Dels så har man
olika styrmodeller, olika redovisningssätt, olika uppföljningsmodeller och olika sätt att organisera
sitt arbete. Inte i någon av kommunerna har det varit helt lika. För att kunna göra relevanta
ekonomiska jämförelser behöver siffrorna räknas om och indexeras.
För att se på andra sätt att organisera sig har djupare studier gjorts av;



Båstads kommun
Tjörns kommun

1.4 SWOT-analys
Actea har valt att göra en SWOT-analys för att förtydliga/visualisera styrkor, svagheter, utmaningar
och hot. SWOTen används som utgångsläge för att kunna ge rekommendationer till fortsatta
åtgärder för att utveckla verksamheten och kommunen.
Styrkor

Svagheter

Medvetenhet kring utmaningar.

KPMG-rapporten spökar lite då den är en öppen
dörr som inte riktigt avslutats och svårt att säga
om den är aktuell i dag.

KPMG-rapporten ger ett bra utgångsläge.
Tydligt ledarskap i förvaltningsledningen.

Låg status för kostverksamheten.

Framtagen kostpolicy.

Svårt att få till ett riktigt köp/sälj tänk.

Känt DÅ-läge – önskar känna NU-läget bättre och
framförallt se ett FRAMTIDA-läge

Prislistorna svåra att tolka och förstå.
Saknar i vissa fall dialog med kunden.
Budgetunderskott.
Oro för nya lagar som kan komma att påverka
verksamheten negativt.
Kostpolicyn känns inte som den blivit konkret
utan
kan
behöva
revideras
och/eller
kompletteras.
Saknar nyckeltal relevanta mot mål.

Möjligheter

Hot

Ny chef för verksamheten – ny ledning – nya
möjligheter och ögon.

Verksamheten läggs ut på extern leverantör.

Vilja att förbättra finns både inom organisationen
samt hos kunderna.
Önskan om ökad tydlighet ger en effektivare
organisation både ur flödeseffektiv synpunkt som
ur resurseffektiv synpunkt.
Önskan att utvecklas.

Nya lagar – hur påverkar de verksamheten?
Finns det några som påverkar?
Minskat underlag för att driva verksamheten.
Ny chef för verksamheten.
Oro för omorganisation finns alltid när man
granskas/utreds.

1.5 Analystrappan
För att analysera resultatet av SWOT, KPMG-rapporten och omvärldsbevakningen har Actea använt sig av
SIQ:s analysmodell i modifierad form. Analystrappan innebär att i nio steg arbeta sig fram till förslag på
åtgärder.
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9. Föreslå åtgärder

8. Gör självskattning

7. Dra slutsatser

6. Utöka underlaget för analysen

5. Reflektera över påverkande faktorer

4. Identifiera mönster

3. Jämför med andra

2. Jämför med egna uppsatta målvärden

1. Granska och jämför med tidigare

1. Granska resultat och jämför med tidigare
a. Vad är återkommande
b. Vad har försvunnit
c. Vilken riktning pekar utvecklingen
2. Jämför med egna uppsatta mål och mått
a. Hur förhåller sig resultatet till uppsatta mål och önskade effekter
b. Är skillnaderna mellan önskade effekter och uppnådda effekter stort
c. Vilka är områden är starka och vilka är svaga
d. Kan man se skillnader mellan grupper
3. Jämför med andra
a. Hur ser det ut hos andra
b. Vilka värden skiljer mest i förhållande till andra
c. Vilka skillnader i förutsättningar behöver vi ta hänsyn till
4. Identifiera mönster
a. Vilka resultat utvecklas i linje med andra resultat
b. Vilka samband kan vi se
c. På vilket sätt stämmer sambanden överens/stämmer inte överens med våra
förväntningar
d. Saknas samband i något fall
5. Reflektera över påverkande faktorer
a. Vilka händelser har påverkat resultatet
b. Vilka åtgärder har genomförts som kan ha påverkat resultatet
c. Vilka åtgärder har gett förväntad effekt
d. Vilka andra faktorer har gjort att det blev som det blev
6. Utöka underlaget för undersökningen
a. Vilken ytterligare information behövs för att kunna analysera resultatet
b. Vilka personer/funktioner behöver vi ta hjälp av
7. Dra slutsatser
a. Vilka slutsatser kan vi dra och varför
b. Vad vet vi om orsakerna till resultatet
c. Vad kan vi lära av resultatet, positivt och negativt
d. Vad innebär resultatet för bilden av Lysekils kommun
e. Bidrar resultatet till uppfyllelse av de politiska målen och den politiska ambitionen
f. Vad ska särskilt beaktas om utvecklingen fortsätter på samma sätt
8. Gör självskattning
a. Vilken bedömning kan göras av resultatet av genomförd analys
9. Föreslå åtgärder
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1.6 FAMM-modellen
FAMM -Five Aspects of a Meal Model. Modellen är ursprungligen framtagen för att restauranggästen ska
uppleva nöjdhet och känna sig bekväm under måltid. Den består av fem aspekter och är byggd i tre skikt. (1-3,
4, 5)
Punkt 1-3 består av rummet, mötet och produkten (mat och dryck). Dessa regleras av styrsystemet, som är det
andra skiktet, punkt 4. Styrsystemet kan bestå av till exempel ekonomiska begränsningar men kan också
utgöras av stödjande strukturer för att optimera det ”yttersta skiktet”, punkt 5, måltidsmiljön eller atmosfären.
Sedan 2011 har modellen använts som stöd vid förbättringsarbeten inom både sjukhus och äldreomsorg. De
olika delarna i modellen är identifierade som viktiga beståndsdelar för att skapa en måltidsmiljö där personer
upplever nöjdhet och känner sig bekväma under måltiden.
Även om den bygger på upplevelser av måltidsmiljön beskrivna av individer som inte befinner sig i en
beroendeställning, bedöms att de delar som lyfts fram i FAMM är lika viktiga för måltiderna inom särskilt boende
och i dagverksamhet som för måltiderna i en restaurangmiljö.
1.
2.
3.

4.
5.

Andel personer som ser fram emot måltiden mitt på dagen.
Andel personer som anser att de får den hjälp de behöver under måltiden mitt på dagen.
Andel personer med genomförandeplan som innehåller aktuell (ej äldre än sex månader)
dokumentation om individens behov och önskemål runt måltidsmiljön.
Alternativt andelen elever vars behov och önskemål runt måltiden är tillfredsställda
Styrsystem - Förekomst av skriftliga rutiner för hur dygnets alla måltider ska genomföras.
Måltidsmiljö och atmosfär - Förekomst av skriftliga rutiner för måltider

Bild FAMM modell för nyckeltal restauranger

FAMM-modellen lämpar sig väl för arbete kring nyckeltal då de tre första delarna direkt kan kopplas till
policydokument. Modellen blir också ett verktyg för att kvalitetssäkra verksamheten utifrån styrsystem som
finns i del 4. Arbetsmiljö och måltidsmiljö vägs in i den yttersta delen, del 5. Modellen ger ett heltäckande
tankesätt för styrning och utveckling av en måltidsorganisation.
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4.

Status

Syftet med att ta fram en statusrapport utifrån KPMG är dels att kunna stänga om rapporten dels
att få en tydlig bild av vad som gjorts och vilka effekter det gett ur ett övergripande perspektiv.
Actea har i inledningen av arbetet gjort följande iakttagelse kring det befintliga läget för
kostverksamheten i Lysekils kommun;






KPMG-rapporten
spökar
lite
både
i
politiska
organisationen
och
tjänstemannaorganisationen.
Omorganisationen har inte följts upp tydligt.
Upplevelsen att det saknas tydlighet i uppdrag, mål och uppföljning för att utveckla
verksamheten.
Kostpolicy finns framtagen men man har inte riktigt lyckats koppla den till driften och
utvecklingen av verksamheten.
Vissa problem ekonomiskt.

Utifrån SWOT-analysen fördjupas bilden av att utveckling av verksamheten är nödvändig och
organisationen är redo för att ta nästa steg. Kundkravet att utveckla så att kostorganisationen blir
en leverantör där köp/sälj blir tydligt uttalat och där prissättningen är enkel, påverkbar och anpassad
efter verksamheten. Verksamheten behöver också kunna styras utifrån relevanta nyckeltal som ger
underlag för utveckling och som gör målen uppföljningsbara.

1.7 Tillbakablick
1.7.1 KPMG rapporten
2010 fick KPMG i uppdrag att göra en genomlysning av kostverksamheten i Lysekils kommun mot
bakgrund av att det gjorts en omfattande organisationsförändring kring kostverksamheten. 2008
fattades beslut om att genomföra en samordning av kostverksamheten och att den organisatoriskt
skulle ligga under bildningsförvaltningen. 2009 sammanfördes bildningsförvaltningens och
socialförvaltningens kostorganisationer till en enhet under en chef. 2010 flyttades enheten
organisatoriskt till fastighetsenheten för att renodla beställar-/utförarenheter.
Rapporten utvärderade erfarenheter och effekter av den genomförda sammanslagningen.

1.7.2 Organisation
Från 1 januari 2009 finns kostenheten som en enhet under bildningsförvaltningen. Sedan 1 januari
2010 är kostenheten organiserad under fastighetsenheten i Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Enheten har en enhetschef och en biträdande enhetschef.
Går idag direkt under
samhällsbyggnadschef.

1.7.3 Ledning och styrning
Uppdraget var vid tillfället för KPMGs genomlysning otydligt och man saknade policy att arbeta
efter. Gällande lagstiftning och rutiner kopplade till dessa fanns väl framtaget och arbetades efter.
Kostenheten definierade själv sin ambitionsnivåer.
Förståelsen för och acceptansen för att packa varor och distribuera ut till enheterna var låg både
hos medarbetarna inom kostenheten och hos kunderna. Låg status både i enheten och bland
medarbetarna.

1.7.4 Uppföljning
Kan inte hitta att man gjort andra uppföljningar än rent ekonomiska. Budget och bokslut samt
verksamhetsberättelse. Eftersom policy och mål saknats så har man inte heller haft något att följa
upp mot.

1.7.5 Ekonomi
Granskning av ekonomiska resultat längre bakåt i tiden har inte gjort i arbetet då detta inte har varit
relevant för uppdraget.

1.7.6 Verksamhetsutveckling
Verksamhetsutvecklingen har drivits i första hand av politiska beslut, besparingskrav och AdHoclösningar. Att förbättra verksamheten ur ett kund- och medarbetarperspektiv med ett systematiskt
förbättringsarbete fanns inte utifrån rapporten.
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1.8 Nuläge
Kostverksamheten har i förstahand två stora kunder, skola och omsorg. Det finns idag fortfarande
oklarheter mellan kostverksamheten som leverantör och skolan och omsorgen som kund.
Oklarheterna rör prisbilden, uppfattningen om sina roller och avbeställningar samt uppföljning mot
kund. Det finns fortfarande motsättningar i samarbetet med kund inom skolan.
Kostverksamheten har genomgått omfattande organisatoriska förändringar under de senaste åren.
Vilket inneburit att man idag är en organisatorisk enhet med verksamhet på flera olika platser och
med lite olika inriktning. Organisationen är inte helt centraliserad men viss centralisering har skett.
Organisatorisk har man valt att inte bara distribuera mat utan även agera inköpscentral.
Förändringar kring kundernas inköp har även det inneburit att man har en stor del packning av
varor i köken. Denna nya arbetsuppgift upplevs inte positiv av medarbetarna inom
kostorganisationen inte heller av kund. Flexibiliteten i beställningar har minskat och även utbudet
enligt kund vilket bygger på okunskap och här är det viktigt med dialog.

1.8.1 KPMG-rapporten
KPMG-rapporten pekade på en rad förbättringsåtgärder som behövde arbetas igenom. Däremot
kan inte utredningen bedöma om man fått extra resurser i form av frigjord tid eller kostnadstäckning
för att arbeta igenom åtgärderna. Utredningen kan inte heller bedöma om man systematiskt arbetat
med förbättringarna utifrån ambitionen att ständigt förbättra och utveckla. Nedan redovisas de
åtgärder som KPMG-rapporten påvisat och hur de hanterats i verksamheten. Det är 22 punkter och
inledningsvis är samtliga punkter redovisade och därefter punktvis vilka åtgärder som gjorts. Man
har i rapporten från verksamheterna inte redovisat effekter av genomförda åtgärder.

1.8.1.1 Föreslagna Åtgärder
KPMG föreslog följande 22 åtgärder på förbättringar kring kostenheten i Lysekils kommun 2010;
1. Utforma en kostpolicy som definierar roller och ansvar för samtliga aspekter av kost- och
nutritionsomhändertagandet.
2. Definiera interna avtal eller skriftliga överenskommelser mellan kostenheten och de
förvaltningar som använder kostenhetens tjänster
3. Utforma och anta en kostpolicy som definierar ambitionsnivå avseende kosten inom
kommunens olika verksamheter.
4. Definiera kostenhetens uppdrag formellt
5. Utforma och ante en kommungemensam kostpolicy.
6. Kommunicera beslut kring packning av matvaror och effekterna av beslutet
7. Öka uppföljningen av livsmedelsinköp.
8. Öka interaktionen mellan kostenheten och de olika verksamheterna så att kostenhetens
tjänster i högre utsträckning anpassas efter de olika verksamheternas förutsättningar
9. Utforma en lättförståelig rutin för beställning och avbeställning av kost.
10. Definiera i överenskommelsen hur avsteg från rutinen ska hanteras.
11. Lokalkostnaden för köken överförs till kostenheten.
12. Ekonomiska nyckeltal inkluderas i kostenhetens årliga kvalitetsredovisning för
jämförbarhet över tid.
13. Skapa debiteringsunderlag där det tydligt framgår vad förvaltningarna betalar för.
14. Tydliggör hur förvaltningarna kan påverka sin kostnad genom att vara aktiva i såväl
beställning som avbeställning av kost.
15. Skapa ett forum där kostfrågor behandlas inom respektive förvaltning.
16. Se över schemaläggningsrutiner inom kostenheten.
17. Inför systemstöd för schemaläggning.
18. Analys av bemanningssituationen med fokus på helger och lov.
19. Mätning av svinn.
20. Åtgärder för att minska svinn.
21. Tillämpa preliminärdebitering med avstämning tertialvis.
22. Utvärdera möjligheten att i större utsträckning hantera leveranser inom matdistribution med
ordinarie hemtjänst.

1.8.1.2 Genomförda åtgärder
Följande åtgärder har genomförts under ledning av förra kostchefen;
1. Utforma en kostpolicy som definierar roller och ansvar för samtliga aspekter av kost- och
nutritionsomhändertagandet.
Expectations. Exceeded.
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Resultat redovisat från organisationen:
Kostpolicy dnr. LKS 07-409-012 antagen av KF som beslutat att implementeringen av
policydokumentet ska ske omgående samt att policyn ska träda i kraft fullt ut från och med
budgetåret 2012.
2. Definiera interna avtal eller skriftliga överenskommelser mellan kostenheten och de
förvaltningar som använder kostenhetens tjänster
Resultat redovisat från organisationen:
Avtal har upprättats med samtliga köpande enheter och bifogas som bilaga till dokumentet
kostpolicy. Diskussion förs med gymnasiet beträffande standard på måltider.
3. Utforma och anta en kostpolicy som definierar ambitionsnivå avseende kosten inom
kommunens olika verksamheter.
4. Definiera kostenhetens uppdrag formellt
5. Utforma och anta en kommungemensam kostpolicy.
Resultat redovisat från organisationen för punkt 3-5:
Kostpolicy dnr. LKS 07-409-012 antagen av KF som beslutat att implementeringen av
policydokumentet ska ske omgående samt att policyn ska träda i kraft fullt ut från och med
budgetåret 2012.
Under rubriken ”Syfte” och ”Tillhandahållande/inköp av kost” finns ambitionsnivå och uppdrag
reglerat.
6. Kommunicera beslut kring packning av matvaror och effekterna av beslutet
Ej genomfört – prioriterat 2.
7. Öka uppföljningen av livsmedelsinköp.
Resultat redovisat från organisationen:
En ekonomisk redovisningsmodell har utformats, där intäkter för den rörliga delen av måltiderna
(konto 3610) kontinuerligt skall kunna jämföras med livsmedelsinköpen (konto 6440) för att
samtliga tillagningskök inom kostenheten, Skärgårdsköket, Skaftö skola, Stängenäshemmet,
Lysehemmet samt förskolorna Färgaregatan, Badhusberget, Kyrkvik, Almen, Tröten, Mariedal,
Ängen, Domareken, Kvarnen och Grundsund. Budget för livsmedelsinköp är lagd för varje kök och
motsvarar den intäkt för den rörliga delen (måltidskostnaden) som upprättats via avtalen med varje
kund och som bygger på en av kunden angiven prognos av portioner. Debiteringen av faktiskt
producerade portioner sker genom systemet ”Matilda” med integration direkt till ekonomisystemet.
En intäkt skapas samtidigt till konto 3610 och resp. tillagningsköks kodsträng.
Varuhanteringen (beställning av aror som ligger utanför själva avtalet för måltiderna) sker även det
i ”Matilda” där varje kundavtal är knutet med debiterande kundsträng och där interndebitering sker
genom integration av ekonomisystemet. När ”intäkten” skapas till kostenheten för dessa
förmedlade varor, redovisas detta med konto 6440 livsmedel, vsh 8520 kostenheten förmedlade
varuleveranser, samt objekt för levererande kök ex. Skärgårdsköket 3516.
Vid uppföljning månadsvis nollställs denna verksamhet 8520 genom att kodsträngen debiteras och
kreditering sker mot livsmedelsinlöpet på resp. kök. Efter denna bortbokning av inköpta men
förmedlade livsmedel kan jämförelse göras mellan livsmedelsinköp konto 6440 och försålda
måltider konto 3610.
8. Öka interaktionen mellan kostenheten och de olika verksamheterna så att kostenhetens
tjänster i högre utsträckning anpassas efter de olika verksamheternas förutsättningar
Ej genomfört och prioriterat 3.
9. Utforma en lättförståelig rutin för beställning och avbeställning av kost.
Resultat enligt organisationen:
Av kostpolicyn framgår hur beställning/avbeställning skall ske. Alla beställande enheter skall ha
tillgång till systemet ”Matilda” där beställning/avbeställning kan ske.
10. Definiera i överenskommelsen hur avsteg från rutinen ska hanteras.
Ej genomfört och prioriterat 1.
Expectations. Exceeded.
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11. Lokalkostnaden för köken överförs till kostenheten.
Ej genomfört och prioriterat 3.
12. Ekonomiska nyckeltal
jämförbarhet över tid.

inkluderas

i

kostenhetens

årliga

kvalitetsredovisning

för

Resultat från organisationen:
En budget för kostenhetens fasta kostnader för samtliga tillagnings- och mottagningskök har
upprättats. De fasta kostnaderna (def. Se kostpolicy) är sedan fördelade i kalkyler för
kundkategorierna grundskola, gymnasieskola, fritidshem, förskola, särskilt boende, matdistribution
(hemtjänstmottagare) samt LSS-boenden. Nedan visas de olika parametrarna som använts i
fördelning av de fasta kostnaderna;
DKMF

Direkta kostnader fritidshem mottagningskök

DKT

Direkta kostnader tillagningskök förskola

OH

Administration och ledning

DKMS

Direkta kostnader skolornas mottagningskök

DKC

Direkta kostnader Gullmarsskolans mottagningskök

NG

Nyttjandegrad – tillverkningsdagar
Särskilt boende
Förskola
Fritidshem
Gymnasieskola
LSS boende
Matdistribution (Hemtjänsttagare)

DKCC

Direkta kostnader Centralkök Skärgårdshemmet

DKMÄ

Direkta kostnader Äldreomsorgens mottagningskök

DKT

Direkta kostnader Tillagningskök Äldreomsorgen

DKCS

Direkta kostnader Skaftöskolans centralkök

DKMD

Direkta kostnader matdistribution

DKCST

Direkta kostnader Stångenäshemmet

TRPT

Transportkostnader

Nyttjandegraden av köken och OH som påverkar de fasta kostnadernas storlek för de olika
kundkategorierna är för särskilt boende 365 dagar/år, förskolorna 230 dagar/år, grundskolorna och
gymnasieskolan 178 dagar/år, fritidshemmen 230 dagar/år och LSS boende 365 dagar/år.
Lokalkostnader finns medtagna för Skärgårdsköket och Gullmarsskolands kök och matsal, övriga
lokaler ligger på verksamheterna.
Ekonomiska nyckeltal finns inte upptagna i organisationens redovisning.
13. Skapa debiteringsunderlag där det tydligt framgår vad förvaltningarna betalar för.
14. Tydliggör hur förvaltningarna kan påverka sin kostnad genom att vara aktiva i såväl
beställning som avbeställning av kost.
Resultat enligt organisationen;
Avtal om kostleveranser och varuleveranser har upprättats med samtliga kunder, där fasta
kostnader finns angivna med genomgång av kalkyl för respektive kundkategori och där
måltidskostnaderna (rörliga) är prissatta. Den rörliga kostnaden kan påverkas genom att prognosen
av måltider läggs rätt från den beställande förvaltningen och att sedan avbeställningar görs utifrån
den tidigare angivna prognosen.

Expectations. Exceeded.
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15. Skapa ett forum där kostfrågor behandlas inom respektive förvaltning.
Forum finns och verkställts
16. Se över schemaläggningsrutiner inom kostenheten.
17. Inför systemstöd för schemaläggning.
18. Analys av bemanningssituationen med fokus på helger och lov.
Ej åtgärdat och prioriterat 3
19. Mätning av sinn.
20. Åtgärder för att minska svinn.
Mäts och åtgärder vidtagna
21. Tillämpa preliminärdebitering med avstämning tertialvis.
Resultat från organisationen;
Genomfört.
22. Utvärdera möjligheten att i större utsträckning hantera leveranser inom matdistribution med
ordinarie hemtjänst.
Resultat från organisationen;
Hemtjänstpersonalen hämtar och levererar maten till hemtjänstmottagarna. I övrigt sköts övriga
transporter av Samhall genom avtal.

1.8.1.3 Effekter av genomförda åtgärder
Då ingen av åtgärderna har effektberäknats mot direkta mål eller mått så är det svårt att avgöra om
man uppnått de effekter man önskat. Utifrån de intervjuer som gjorts kan vi dra slutsatser att det
inte gett några stora effekter. Av de kunder som valt att svara på förfrågningar har man inte någon
kännedom om eller lite kännedom om KPMG-rapporten och dess innehåll. Vid frågor kring
policydokument och avtalsdokument har man god kännedom och uppfattar det som positivt men
att utvecklingspotentialen är stor. Kundundersökningen lyfter kvalité och kvalitéproblem samt
fortsatta kommunikationsproblem som de största delarna och där har man inte sett någon eller
väldigt lite förbättring. Actea tolkar också in i svaren att kunderna inte helt är på det klara med
organisationsförändringen utan hänvisar till kostenheten som en del och ”sitt” kök och ”sin”
personal som något annat.
Prisbilden tycker man i vissa fall är lättare att förstå men man tycker inte att den är korrekt utan att
kunna peka på några direkta förslag till förbättringar. Avbokningar och prognostisering ser man
inte som ett problem men man ser inte syftet riktigt och man ser inte hur det påverkar den
egna budgeten, ”pengarna är ju ändå borta”. Några av de frågande kunderna är nya i
organisationen och har väldigt svårt att förstå prismodellen, dess relevans och uppbyggnad.
Fler av kunderna lyfter ekonomin som en svårighet där man upplever sig ha svårt att påverka
prisbilden och kostnaderna. Mer parten av kostnaderna är fasta och inte påverkansbara. Av svaren
att döma kan vi också se att man inte har en klar bild över hur verksamheten och dess ekonomi är
organiserad. Från Skolan har vi fått ett svar där man anser att ”budget och kostnader bör ligga
under kostchef och inte under varje enskild rektor”, reflektion på det är att budgeten ligger på
kostchef. Varför man ansett att det ska vara så är för att eventuella underskott i kostverksamheten
drabbar enheternas budget för pedagogiskt personal. Tolkningen av svaret är att kostenheten
behöver arbeta med tydlighet kring ekonomi och prisbild då misstolkningen är tydlig.
Från skolan upplever man också svårigheter med beställning. Man har angett att man inte vet hur
man ska välja mellan de båda rätterna och det är svårt att veta vad eleverna väljer. Skolans
personal upplever sig inte ha kunskap om elevernas matvanor i sådan utsträckning att man kan
göra beställningar. Skolan har också fått kritik för att rätter är slut både av elever och föräldrar.
Man är väldigt nöjd med personalen inom kostenheten och tycker de gör ett bra jobb. Ledningsnivå
har man ingen uppfattning om utifrån att det blir ny ledning.
Efter genomförd analys av KPMG-rapporten och presentationen av genomfört resultat kan dras
slutsatser att mycket arbete är bra gjort men många delar saknas. Policyn är framtagen och
beslutad av KF. Policyn som policydokument fungerar tillfredsställande men för att konkretisera ett
policydokument behöver den åtföljas av rutiner och styrande mått.
Expectations. Exceeded.
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Kommunikation kring policyn behöver också arbetas med på ett bredare sätt för att få den levande
i verksamheten.
För att få avtal och rutiner att fungera och vara förankrade behöver dessa arbetas fram i
organisationens producerande del respektive tillsammans med kund. Både avtal och
rutindokument bör kvalitetssäkras enligt standard så att de uppdateras och följer behov och
förändringar.

1.8.1.4 Planerade åtgärder
Utifrån KPMGs rapport är alla åtgärdsförslagen prioriterade men inte planerade i någon
handlingsplan. Syftet med utredningen är att ge ett nytt utgångsläge för att på ett systematiskt sätt
arbeta framåt mot önskade effekter och uppsatta, tydliga och definierade mål. Actea föreslår att
KPMG-rapporten läggs till handlingarna och man arbetar efter utredningen förslag och startar ett
systematiskt förbättringsarbete i verksamheten.

1.8.2 Organisation
Övergripande effekter av gemensam kostorganisation är ökad tydlighet i uppdraget köp och sälj,
samordningsvinster, aktivt arbetsmiljöarbete är det som finns på den positiva sidan. Ur negativt
perspektiv är en viss otydlighet och svårighet att räkna på effekter då utgångsläget inte har angivit
några mätbara utgångslägen eller mätbara mål.
Vid jämförelser med andra så bör man räkna över om man har en kostym som är anpassad efter
den verksamhet man bedriver eller om man ska minska/öka dem.

1.8.3 Ledning och styrning
Kostpolicy – är framtagen och finns som styrdokument. Utöver det finns ett antal nyckeltal kring
ekonomisk uppföljning men inga kring kvalitativ uppföljning. I nuläget finns inte någon strukturerad
utveckling.

1.8.4 Uppföljning
Verksamheten har ekonomiska nyckeltal i sina kalkylmodeller. Nyckeltalen är kopplade till
redovisning av prismodeller och används inte i någon större uppfattning för styrning. Nyckeltalen
är inte kända i verksamheten och det råder viss osäkerhet kring dem.
Följande nyckeltal redovisas från verksamheten

Expectations. Exceeded.
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LSS-BOENDES ANDEL AV FASTA KOSTNADER
OH Baskostnad/kund
OH * relationen pkostn av tot pkostn 1%
NG=servdgr 365 dagar=NG övr kunder reduc
NG
DKCC baskostnad c-kök
DKCC baskostnd * 5 % (rel pkostn av tot
pkostn)
NG=serv dgr 365 dgr = NG övr kunder med
reduc NG
NGM=lagade måltider: 2/dag
TRPT enl fördelningsnyckel/ant
dagar/leveransfrekv
FAST KOSTNAD LSS-BOENDE
Kostnad/boende 50 st
Kostnad boende/dag 365 dagar
Kostnad/portion (31357)

Expectations. Exceeded.

(2291968)
22 920
18 237 3% andel
(6980687)
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349 034
81 919 7% andel
-116 345
779 526
1 135 291
22 706
62
36,21
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GYMNASISKOLANS ANDEL AV FASTA KOSTNADER
DKMG Dir kostn Gullmarskolans mott kök
Baskostn * 35% (relationen pkostn kök/elever)
OH Baskostnad
OH * relationen pkostn för gymn av tot p-kostn 7%
NG: 160438 (baskostn)*178/365 avgår 187 dagar
DKCC baskostnad C-kök
DKCC baskostnad * 12% (rel pkostn gymn övr kunder)
NG:837682 (baskostn)*178/365 avgår 187 dagar
TRPT enl fördelningsnyckel/ant dagar/leveransfrekv
FAST KOSTNAD GYMNASIESKOLAN
Kostnad/elev 701 st
Kostnad/elev/tillvdag 178 dagar

FÖRSKOLANS ANDEL AV FASTA KOSTNADER
DKT
OH Baskostnad
OH förskola 23% av 2582865
NG:5527153 (OH*230/365) avgår 135 dagar
FAST KOSTNAD FÖRSKOLOR/år
Kostnad/barn/år 529 barn
Kostnad/barn/tillv. dag 230 dgr

Expectations. Exceeded.
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(3413369)
1 194 679
(2582865)
180 801
-92 629
(6980687)
837 682
-429 169
7 797
1 699 161
2 424
14

Kronor:
4 569 968
(2582865)
594 059
-219 720
4 944 306
9 347
41
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1.8.5 Ekonomi
Kostverksamheten har under de senaste åren gått med underskott. Underskottet har analyserats
och åtgärder vidtagits.

1.8.6 Verksamhetsutveckling
Utifrån status av KPMG rapporten kan ingen systematisk verksamhetsutveckling ses. Däremot
har förbättringsarbete gjorts genom organisationsförändringen och genom framtagandet av
policyn. Av de intervjuer som gjorts kan man dra slutsatser att man arbetar enligt tidigare
arbetssätt i ny organisation och att det finns ett arbete kvar att göra inte minst med att stärka
medarbetarnas status och identitet till sin organisation.
Utifrån KPMG rapportens rekommendationer har stor fokus lagts på att arbeta fram policy. Men
det går inte att utläsa hur man skapat delaktighet kring policyn och hur man kopplar den till det
dagliga arbetet och styrningen av enheten.

5.

Nyckeltal

Då Acteas uppdrag har tydlighet i vad man önskar när det gäller nyckeltal, har stor fokus lagts på
att dels ge exempel på nyckeltal som är jämförbara med andra på ett för verksamheten relevant
och utvecklande sätt, dels nyckeltal som är styrande och utvecklande för verksamheten.

1.9 Definitioner
Nyckeltal behöver ofta definieras så att man dels vet hur nomenklaturen är tänkt att användas men
också så att man har använder samma språk i sin kommunikation.
Nyckeltal definieras som sambandet mellan insatta resurser (pengar, medarbetare, material och
liknande) och utförda prestationer (här antal tillagade portioner). Detta beskrivs genom uppnådda
resultat (ekonomiska) och effekter (mål). Resultatet mäts via budget och uppföljning av ekonomin
och effekterna (målen) genom graden av måluppfyllelse. Detta kopplas samman genom nyckeltal,
indikatorer och mått.
Det räcker oftast inte att värdera en organisation och dess verksamhet enbart genom budget för
att avgöra om en verksamhet fungerar bra eller dåligt.
Nyckeltalen är nyckeln till att förstå verksamhetens utveckling genom att mäta ett fåtal indikatorer
för att få ett korrekt mått på effektivitet och prestation av hela verksamheten. Nyckeltalen ska
exempelvis visa försäljningsintäkt, vinstmarginal på priset, kostnadsreduktion, kundnöjdhet,
utveckling, kvalitet, medarbetarskap och ledarskap.
Till detta finns ett antal modeller för att ta fram nyckeltal och för att analysera dem.

1.10 Nuläge nyckeltal internt
Actea har efterfrågat och fått ta del av de nyckeltal som finns. Nyckeltalen kopplar endast mot
ekonomisk styrning och inte mot kvalitativ styrning. Det går inte heller att säkerställa att nyckeltalen
används för utveckling av verksamheten. Det råder lite osäkerhet kring nyckeltalens existens.
Dokument med de nyckeltal som finns internt bifogas rapporten, tabellerna kring nyckeltalen ligger
med i rapporten under uppföljning i stycket tidigare.
Jämförelse kan göras mellan enheterna på följande punkter:
Måltidskostnad per portion
Gymnasiet

7kr

Grundskolan

24kr

Förskolan

41kr

SÄBO

135kr

Det som måste särskiljas är att det är olika antal måltider i jämförelsetalen. Kvalitetssäkringen av
jämförelsen blir inte relevant. Då alla nyckeltal bygger på samma princip så blir intern jämförelse
inte möjlig. Detsamma gäller med extern jämförelse. Samtliga av de kommuner som granskats har
olika typer av redovisningsmodeller och olika typer av utbud. Vilket ger olika typer av kostnader i
jämförelsetalen. För att kvalitetssäkra en jämförelse behöver man granska ekonomin kring varje
enhet och det i en grundligt arbete tillsammans med jämförelseobjekten.
Expectations. Exceeded.
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1.11 Nyckeltal referenskommunerna
Actea upplever genom de intervjuer som gjorts att nyckeltal som är direkt jämförbara med andra
kommuner i stort sett saknas. Av de kommuner som granskats har ingen ett nyckeltal som är helt
jämförbart. Av de nyckeltal som ä jämförbara så är det de som mäts genom nationella
undersökningar. Även dessa innehåller mätfel och ger inte en helt rättvis bild. Av de nyckeltal som
finns jämförbart så är det nyckeltal som bygger på kvalitativ jämförelse. Kvantitativ jämförelse
utifrån ekonomiska nyckeltal kräver ett nära samarbete med jämförelse kommunerna där man går
in och grundanalysera varje kommun och varje enhet ur ett omfattande perspektiv.

1.11.1 Kundnöjdhet
Nyckeltal kring kundnöjdhet ska spegla kundens upplevelse av den vara och/eller tjänst man
tillhandahåller. Måltidsverksamheten bör mäta både sin primärkunds (betalande enhet) upplevelse
och sin sekundärkunds (elev, brukare) upplevelse. För verksamheten kan kundbegreppet vara
svårt att förstå då den betalande kunden och den som åtnjuter varan inte alltid är samma person.
Skolan är betalande kund och eleven den som tar emot varan. Bådas upplevelse är lika viktig och
bör mätas och definieras alternativt är det kostverksamheten som mäter och arbetar mot sin kund
och skolan mot sin kund. Men att man återkopplar till utföraren (kostverksamheten)
kundupplevelsen. Nyckeltal – kundnöjdhet inom referenskommunerna
Av de förslag som finns inom andra verksamheter och det man mäter inom Lysekils kommun så är
inget nyckeltal kopplat direkt till primärkunden. I samtliga kommuner av de vi granskat ser det
likadant ut. Följande nyckeltal används inom de granskade kommunerna (alla har inte velat uppge
sina nyckeltal) för att mäta kundnöjdhet;









Andelen positiva betyg på måltiderna
Andelen kvalitetsdeklarationer
Andelen kunder delaktiga i matsedlar
Andelen positiva betyg på bemötande
Positiv upplevd måltidsmiljö
Positiv upplevd matro (tid)
Andelen som väljer att inte äta maten
Kundnöjdhetsindex

1.11.1.1 Analys av nyckeltal – kundnöjdhet



Andelen positiva betyg på måltiderna
Kundnöjdhetsindex

Måttet är riktat till sekundärkunden och borde analyseras och ansvaras för hos den enhet som
kunden finns i. Alternativt mäts och analyseras måttet i gruppering kring utveckling av
kostverksamheten där kunden finns representerad.


Andelen kvalitetsdeklarationer

Irrelevantmått då det inte tillför någonting i effekter och utveckling om man enbart mäter att det
finns. Intressant blir att mäta effekten av arbetet utifrån kvalitetsdeklarationernas mål för
verksamheten.





Andelen kunder delaktiga i matsedlar
Andelen positiva betyg på bemötande
Positiv upplevd måltidsmiljö
Positiv upplevd matro (tid)

Även dessa nyckeltal ger samma upplysning om verksamheten som det första nyckeltalet.
Använder man kundbegreppet rätt och mäter båda dimensionerna samt arbetar med resultatet blir
det intressant.


Andelen som väljer att inte äta maten

Mätningar har en tendens att eskalera det man mäter. Med anledning av det borde man istället
mäta hur många som äter maten som serveras istället för tvärs om. Nyckeltalet ger inte en visning
av effekterna utan mer en visning av hur allvarliga symptomen är.

1.11.1.2 Förslag nyckeltal – kundnöjdhet
Av ovanstående nyckeltal föreslår Actea följande nyckeltal för Lysekils kommuns kostverksamhet;
Expectations. Exceeded.

© Actea Consulting AB

Sida 17

Mäts av kostverksamheten;


Andelen positiva betyg på avtalen kring måltiderna

Mäts i förbättringsgrupp med kund;





Andelen kunder delaktiga i matsedlar
Andelen positiva betyg på bemötande
Positiv upplevd måltidsmiljö
Positiv upplevd matro (tid)

Samtliga nyckeltal bör kunna härledas till ett politiskt mål som i sin tur finns nedbrutet för respektive
verksamhet. Nyckeltalen bör analyseras och följa en utvecklingsstruktur så att återkopplingen ger
effekt i vardagen. Varje nyckeltal som mäts ska ha en uttalad och känd handlingsplan hur man ska
arbeta vidare med resultatet för att skapa ett systematiskt förbättringsarbete.


Kundnöjdhetsindex

Kan ses som en sammanställning alternativt sammanvägning av ovanstående parametrar
beroende på hur frågorna i undersökningen är formulerade. Indexering gör det enklare att följa ett
måtts utveckling över tid.
Förslag på resultathantering av ovanstående mått;
Mätmetod: mäts genom enkäter till kundernas enhetschefer
Analys: Analysera resultatet utifrån analystrappa.
Verksamhetsutveckling: använd resultatet i analystrappan och sätt in föreslagna åtgärder i ett
förbättringsarbete på i utvald förbättringsgrupp. Förslag på systematik är att arbeta utifrån Lean.
Konsekvenser: Definiera risker och konsekvenser om inte målet uppnås. T.ex. kostenheten läggs
på extern entreprenör, minskade arbetstillfällen inom enheten, energiförluster i verksamheten då
oklarheter råder kring avtal, arbetsmiljöproblematik.
Ansvarig: Enhetschef kostenheten – delegerat arbete till förbättringsgrupp.
De nyckeltal som mäts i förbättringsgrupp med kund arbetas på liknande sätt.

1.11.2 Medarbetarnöjdhet
Nyckeltal kopplade till medarbetarnöjdhet ska ge svar på hur medarbetaren uppfattar sin
arbetssituation och möjligheter till utveckling. De flesta av de granskade kommunerna hade ett eller
flera mål i segmentet. Nästan alla saknade strukturerad plan för uppföljning och utveckling
kopplade till målen. Vid förfrågningar har inte underlaget innefattat koppling till individuell
lönesättning eller medarbetarsamtal vilket torde vara det naturliga uppföljningssättet för målet.

1.11.2.1 Nyckeltal – medarbetarnöjdhet inom referenskommunerna







Andelen fortbildningstillfällen inom matproduktion och nutrition
Nöjd medarbetarindex
Andelen frisknärvaro
Andelen sjukfrånvaro
Andelen långtidssjukskrivna
Personalomsättning

1.11.2.2 Analys av nyckeltal – medarbetarnöjdhet
Samtliga mått är relevanta för att mäta medarbetarnöjdhet. Viktigt att man arbetar med måtten och
har en plan för uppföljning och utveckling. Mätning av frisknärvaro eller sjukfrånvaro är ett
ställningstagande kring hur man kommunicerar. Det kan vara viktigt att officiellt mäta frisknärvaro
för att kunna skapa en positiv anda i organisationen. Mätningar av frånvaro eller sjukdom har en
tendens att skapa negativ energi bland medarbetarna.
Målet kring medarbetarskap har tydlig bäring på ledarskapet. Ledarskapets förmåga att leda och
fördela arbete och ledarskapets förmåga att skapa entusiasm och engagemang i organisationen.

1.11.2.3 Förslag nyckeltal - medarbetarnöjdhet
Actea föreslår att enheten arbetar med medarbetarindex och kopplar det till medarbetarenkät där
frågor kring kompetensutveckling, arbetsmiljö och liknande finns representerat. Dels för att det är
enklare att jämföra med andra och nationellt dels för att det är enklare att följa över tid. Man kan då
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förändra frågorna något utifrån vad som händer i omvärlden utan att hela mätmetoden faller som
jämförelse.
Förslag på resultathantering av ovanstående mått;
Mätmetod: mäts genom enkäter till medarbetarna
Analys: Analysera resultatet utifrån analystrappa.
Verksamhetsutveckling: använd resultatet i analystrappan och sätt in föreslagna åtgärder i ett
förbättringsarbete på i utvald förbättringsgrupp. Förslag på systematik är att arbeta utifrån Lean.
Konsekvenser: Definiera risker och konsekvenser om inte målet uppnås. Till exempel hög
personalomsättning, otrivsel, kompetensbrister och liknande.
Ansvarig: Enhetschef kostenheten – delegerat arbete till förbättringsgrupp.

1.11.3 Hållbar produktion och arbetsmiljö
Nyckeltal kopplade till hållbar produktion ökar i antalet och ligger också i linje med vad som händer
nationellt och internationellt. Nyckeltalen visar oftast på en politisk viljeriktning men kanske också
på ett lokalt engagemang. I de undersökande kommunerna har man arbetsmiljö som en del under
medarbetarskapet men i många fall saknas nyckeltal kopplade direkt till arbetsmiljö. Det är inte
heller lätt att urskilja arbetsmiljömål i det refererande materialet.

1.11.3.1 Nyckeltal – hållbar produktion och arbetsmiljö inom referenskommunerna
Följande nyckeltal hittar vi hos jämförelsekommunerna som är kopplade till hållbar produktion och
arbetsmiljö. Noterbart att samtliga mål mäter hållbar produktion i viss mån men inget arbetsmiljö.








Öka andelen ekologiska livsmedel
Öka andelen klimatsmart producerade lunchmåltider
Minska andelen tomma kalorier
Öka andelen lokalt producerade livsmedel
Öka andelen mat som tillagas från grunden
Höja kvalitén vid upphandling och inköp
Andelen miljöfordon i transporterna

1.11.3.2 Analys av nyckeltal – hållbar produktion och arbetsmiljö
Nyckeltalen speglar mer den politiska stämningen i världen genom sitt fokus och det är svårt att se
hur man kopplar nyckeltalen till konsekvenser. Konsekvenser i form av till exempel ökade
kostnader.
Det är också svårt att koppla nyckeltalen till kund. Dels för att de för kund kan vara
kostnadsdrivande dels för att nyckeltalen inte direkt stödjer en målsättning.
Det är förståeligt att många kommuner har hållbarhetsnyckeltal men det är lite tveksamt när de inte
kopplar till en struktur av utvecklingskaraktär.
Det finns hållbarhetsnyckeltal att eftersträva som samtidigt sänker kostnader eller är
kostnadsneutrala.

1.11.3.3 Förslag nyckeltal - hållbar produktion och arbetsmiljö



Andelen arbetsplatsolyckor ska minska
Andelen arbetsrelaterade skador ska minska

Välj ett av målen för att styra det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Förslag på resultathantering av ovanstående mått;
Mätmetod: mäts genom statistik
Analys: Analysera resultatet utifrån analystrappa.
Verksamhetsutveckling: använd resultatet i analystrappan och sätt in föreslagna åtgärder i ett
förbättringsarbete på i utvald förbättringsgrupp. Förslag på systematik är att arbeta utifrån Lean.
Konsekvenser: i det systematiska arbetsmiljöarbetet finns tydliga risk- och konsekvensanalyser
att härleda nyckeltalet till.
Ansvarig: Enhetschef kostenheten
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Minska andelen transporterade kilometer

Ett mål ur hållbarhetsperspektiv som inte är kostnadsdrivande men som kan vara
kostnadsbesparande och ge utrymme för andra hållbarhetsmått.
Förslag på resultathantering av ovanstående mått;
Mätmetod: mäts genom statistik
Analys: Analysera resultatet utifrån analystrappa.
Verksamhetsutveckling: använd resultatet i analystrappan och sätt in föreslagna åtgärder i ett
förbättringsarbete på i utvald förbättringsgrupp. Förslag på systematik är att arbeta utifrån Lean.
Konsekvenser: välj hellre att se möjligheter med en effektivare logistik för att kunna arbeta med
andra hållbarhetsmått som kan vara kostnadsdrivande.
Ansvarig: Enhetschef kostenheten – i samarbete med förbättringsgrupp

1.11.4 Effektivitet
1.11.4.1 Nyckeltal – effektivitet inom referenskommunerna



Produktionstid
Kostnad per producerad portion i förhållande till livsmedelskostnad

1.11.4.2 Analys av nyckeltal – effektivitet
De nyckeltal som finns kopplade till effektivitet handlar nästan uteslutande om kostnad och ska
egentligen inte ligga i kategorin. Kostnadsnyckeltal ger sällan utveckling av verksamhet utan
används oftare i jämförelse med andra. Actea rekommenderar inte verksamheten att använda
nyckeltal som enbart ger kostnad eller är ekonomiska utan att sätta dem i ett sammanhang med
andra alternativt så använder man dem inte. Ekonomiska resultat av verksamheten ges vid bokslut.

1.11.4.3 Förslag nyckeltal – effektivitet




Andelen gemensamma utvecklingsarbeten som fått effekt i verksamheterna.
Förbättringseffekt index
Produktionstid

Ovanstående nyckeltal har valts utifrån ett utvecklande perspektiv och för att mäta verksamhetens
förmåga att samarbeta för utveckling. Produktionstid ligger med för att kunna göra jämförelser
mellan enhetens produktionskök och för att kunna hitta utvecklingsdelar i det. Analys av nyckeltalet
produktionstid är oerhört viktigt så att det inte blir ett nyckeltal som blir en tävling utan kvalitét. Risk
finns också att det bidrar till arbetsmiljöproblem om man fokuserar för mycket på tid och att jämföra
tid.
Förslag på resultathantering av ovanstående mått;
Mätmetod: mäts genom statistik på utvecklingsarbetet utifrån att man innan man startar måste ta
fram ett utgångsläge och även sätta mål och mätbara mått för att säkerställa effekt av genomförda
förbättringar. Måttet sätts utifrån kundperspektiv och/eller kundperspektiv.
Analys: Analysera resultatet utifrån analystrappa.
Verksamhetsutveckling: använd resultatet i analystrappan och sätt in föreslagna åtgärder i ett
förbättringsarbete på i utvald förbättringsgrupp. Förslag på systematik är att arbeta utifrån Lean.
Konsekvenser: att samarbete med kund (beställare) inte fungerar vilket också kan ge att kunden
vänder sig till annan leverantör. Sämre arbetsmiljö och sämre rekryteringsförmåga.
Ansvarig: Enhetschef kostenheten

1.11.5 Prisvärda måltider
Nyckeltal kring vad som är prisvärda måltider hänger samman med kundens upplevelse av kvalité
på levererad produkt och i viss mån måltidsmiljön och bemötande. Kostenheten behöver vara tydlig
med vilken typ av leverans man kan förvänta sig för att upplevelsen av en prisvärd måltid ska vara
möjlig. Snabbmatskedjorna har en nivå för att vara prisvärda och stjärn krogen en annan.

1.11.5.1 Nyckeltal – prisvärda måltider inom referenskommunerna


Snittkostnad per måltid – skola
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Snittkostnad per måltid – vård och omsorg
Snittkostnad per måltid – hemleverans

1.11.5.2 Analys av nyckeltal – prisvärda måltider
Alla nyckeltal vi hittat i vår omvärldsbevakning handlar om enbart pris och kopplar inte till
kundnöjdheten. Det går inte heller att tolka om man kopplar nyckeltalen tillsammans och gör en
samlad analys av resultatet. Denna typ av nyckeltal är inte användbara för att styra och leda den
egna verksamheten utan mer för jämförelse med andra och inte heller då blir de helt rättvisande.

1.11.5.3 Förslag nyckeltal – prisvärda måltider


Andelen positiva betyg på förståelsen av priserna för verksamheterna

Då prisbilden och förmågan att påverka kostnaderna hos kunden är en fråga som diskuteras och
som det inte alltid råder enhetlig syn på har Actea valt att lämna förslag på ett nyckeltal som ger
utveckling ur ett kundperspektiv.
Förslag på resultathantering av ovanstående mått;
Mätmetod: mäts genom kundenkät löpande via nätet
Analys: Analysera resultatet utifrån analystrappa.
Verksamhetsutveckling: använd resultatet i analystrappan och sätt in föreslagna åtgärder i ett
förbättringsarbete på i utvald förbättringsgrupp. Förslag på systematik är att arbeta utifrån Lean.
Konsekvenser: minskat kundunderlag – konkurrensutsättning – neddragningar och ökade
kostnader
Ansvarig: Enhetschef kostenheten

1.11.6 Professionella leveranser med hög kompetens
1.11.6.1 Nyckeltal – professionella leveranser med hög kompetens inom referenskommunerna



Andelen näringsberäknade lunchmåltider
Andelen utbildade kockar

1.11.6.2 Analys av nyckeltal – professionella leveranser med hög kompetens
Andelen näringsberäknade lunchmåltider är kanske inte ett nyckeltal som attraherar kunden. Det
är svårt att utifrån förstå innebörden av nyckeltalet och det kan lätt upplevas som ett nyckeltal som
helt kommunicerar med verksamheten. Nyckeltalet kan också upplevas som en självklarhet då det
uttryckligen finns delar i lagen som säger att måltiderna ska näringsberäknas utifrån vissa kriterier.
Det är då lätt att tolka nyckeltalet som en efterlevnad av det lagstiftaren ålagt oss.
Utbildningsnivå som nyckeltal kommunicerar dels vår förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare
dels statushöjande för verksamheten. Men det kommunicerar också en skillnad i hur vi ser på våra
medarbetare. Viktigt att nyckeltalet noga åtföljs av en analys som talar om vår ambition och som
också följs av en kompetensutvecklingsplan för medarbetarna där man ges möjlighet att avancera
och utvecklas i sitt yrke.

1.11.6.3 Förslag nyckeltal – professionella leveranser med hög kompetens



Andelen utbildade kockar
Andelen fullföljda kompetensutvecklingsplaner.

Med en kombination av dessa nyckeltal kommunicerar vi och kan styra utvecklingen av
professionalism utifrån utbildning inom verksamheten. Nyckeltalet är kostnadsdrivande och det bör
noteras i budgetarbetet. Nyckeltalet påverkar lönekostnader och kostnader för
kompetensutveckling.
Förslag på resultathantering av ovanstående mått;
Mätmetod: mäts genom statistik
Analys: Analysera resultatet utifrån analystrappa.
Verksamhetsutveckling: använd resultatet i analystrappan och sätt in föreslagna åtgärder i ett
förbättringsarbete på i utvald förbättringsgrupp. Förslag på systematik är att arbeta utifrån Lean.
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Konsekvenser: kostnadsdrivande nyckeltal, påverkar hur medarbetaren ser på oss som
arbetsgivare, kvalitetshöjande
Ansvarig: Enhetschef kostenheten

6.

Omvärldsbevakning

Vid omvärldsbevakningen har Actea valt att dels i enlighet med uppdraget undersöka ungefär fem
likvärdiga kommuner. Actea valde att utgå från befolkningsmängd då det var ett av de jämförelsetal
som finns nationellt. Utifrån detta har intervjuer gjorts med kommunerna genom skriftliga
förfrågningar om den egna verksamheten.
De frågor som ställts har utgått från att skapa en bild som gör det möjligt att jämföra
verksamheterna. Trots många likheter kan Actea konstatera att möjligheterna att göra jämförelser
är begränsade. Organisationerna skiljer sig åt, geografiska och demografiska skillnader finns och
de arbetssätt man har för att mäta verksamheterna skiljer sig från varandra.
Vi har valt att sammanställa en rad olika parametrar för att ändå kunna hitta jämförelse objekt.
Syftet är att kunna utveckla den egna verksamheten och att skapa målbilder.

1.12 Referenskommuner utifrån storlek
1.12.1 Båstad
14 419 invånare
14 kök varav 1 centralt tillagningskök.
Struktur för måltidsverksamheten i Båstad skiljer sig en del från övriga kommuner i samma storlek
som jämförts. Man har ett avancerat köp/sälj system. Man har en 0 budget när det gäller anslag
och intäkten för verksamheten är det som man tar betalt för sina tjänster. Priserna är uträknade
och framtagna med PENG-systemet och inom skolan har man en måltidspeng per elev vid
terminens början. Kostverksamheten för en nära dialog med verksamheten då man i samråd
avbokar eventuella måltider.
Kostenheten i Båstad är organisatoriskt en kommunal enhet i den kommunala förvaltningen med
har ett större affärsmässigt synsätt. I Båstads måltidsenhet arbetar man endast efter ett enda mål
och har ingen policy. Målet man arbetar efter är;


Tillhandahålla måltider inom de ramar och med de förutsättningar verksamheten har
genom att uppfylla kundernas önskemål och behov och det ska smaka gott och se gott ut.

PENG-modellen är en analysmetod för att få ett underlag för investeringsbeslut och man har använt
det för att kunna ta fram måltidspengen per elev. Modellen försöker värdera även svårbedömda
konsekvenser av en investering eller organisationsförändring.
PENG står för Prioritera Enligt NyttoGrunder. Modellen försöker fastställa vilka nyttor som en viss
investering ger. Nyttor kan vara relaterade både till kostnadsbesparingar och intäkter. Till skillnad
från andra kalkyleringsmetoder, försöker PENG-analysen även ta hänsyn till svårvärderade och
indirekta nyttor.
Resultatet av en PENG-analys är främst ett stapeldiagram över intäkter och besparingar respektive
kostnader. Som ett hjälpmedel för att förstå effekter och möjligheter, delas nyttor i PENG-modellen
in i tre kategorier:

Expectations. Exceeded.

© Actea Consulting AB

Sida 22

Bild: PENG modellen
NYTTOSTAPELN
Nyttorna enligt PENG-modellen kan delas i tre områden




DIREKT NYTTA - GRÖN
Exempel kan vara lägre kostnader till följd av sänkta lönekostnader då en process blir
effektivare.
INDIREKT NYTTA - GUL
Exempel kan vara minskade kostnader för rekrytering på grund av nöjdare medarbetare,
eller ökade intäkter som ett resultat av bättre kundservice.
SVÅRVÄRDERAD NYTTA - RÖD
Exempel kan vara förbättrad image som följer av investeringar i miljöförbättrande åtgärder.

KOSTNADSSTAPELN


KOSTNAD FÖR NYTTA - BLÅ
Kostnaderna för analyserad satsning eller förändring

Utifrån PENG-analysen bestäms varje år måltidspengen per elev och därmed också budget för
verksamheten. Systemet tillämpas endast på skolan och inte på måltidsverksamheten kopplad till
socialtjänsten.

1.12.2 Hörby
14 927 invånare
16 kök varav 7 tillagningskök.
Struktur inom Hörby är att man finns i en traditionell organisation och i den kommunala
förvaltningen.
Hörby kostenhet styrs av ett kostpolitiskt program som är detaljerat och med tydliga roller.
Programmet har följande övergripande målinnehåll där en god hälsa och god miljö är
utgångspunkten för Hörby kommuns kostverksamhet. Här erbjuds:





Varierad och individanpassad mat till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg som
följer svenska näringsrekommendationer
En måltid som ett led i barns och ungdomars sociala fostran som grundlägger en positiv
attityd till mat och dryck samt främjar sunda levnadsvanor.
En måltid som är en naturlig mötesplats för social samvaro där sinnena aktiveras och som
leder till gott välbefinnande.
En måltid skapad och distribuerad med hänsyn till vår miljö.

1.12.3 Mörbylånga
14 498 invånare
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15 kök varav 2 produktionskök
Struktur man finns i en traditionell kommunal organisation och styrs via en kostpolicy. Syftet med
kostpolicyn är att fördjupa samarbetet mellan kost och verksamheterna man servar. Målen i
kostpolicyn är följande;





Bättre måltidsmiljö
Förstärka samsynen kring val av livsmedel
Tillhandahålla detaljerade näringsberäkningar av våra matsedlar
Följa upp och öka andelen ekologiska och närodlade produkter

1.12.4 Bjuv
14 894 invånare
Skolan 4 kök varav 3 tillagningskök, förskolan 15 kök varav 4 tillagningskök och omsorgen 2 kök
båda tillagningskök.
Struktur är att man finns i en traditionell kommunal organisation med en kostpolicy med
rollbeskrivning från politiker till matråd. Man arbetar aktivt med jämförelser via nationella
jämförelseprogram så som Öppna jämförelser, Senior Alert och Qualis. Bjuv arbetar med ett
egenkontrollsprogram för köken och har en internrevision en gång per år. I Bjuv arbetar man också
efter en matavfallsplan. Kostpolicyn som styrmedel innehåller följande mål;






Måltiderna ska vara näringsrika, goda, omväxlande, inte innehålla transfetter och anpassas
efter måltidsgästens behov.
Måltidsmiljön ska vara lugn och trivsam och maten ska vara trevligt serverad och
presenterad.
Mat och livsmedel som serveras inom måltidsverksamheten ska hanteras säkert genom
hela distributionskedjan
Måltiderna ska främja en hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna social, miljömässig
och ekonomisk hållbarhet.
Personal ska ha rätt kompetens och servicekänsla.

Kopplade till detta finns under varje mål vad det innebär för varje enhet

1.12.5 Krokom
14 648 invånare
41 mottagningskök varan 3 tillagningskök.
Struktur för Krokoms kommun är att man finns i en traditionell organisation och är
anslagsfinansierad. Kostenheten styrs av ett kostpolitiskt program med mål och indikatorer.
Övergripande mål i programmet är;
Krokoms kommun ska vara en förebild för goda matvanor samt arbeta för långsiktig hållbar miljö,
hållbar ekonomi och hållbar utveckling.

1.12.6 Söderköping
14 268 invånare
12 kök varav 6 tillagningskök.
Struktur traditionell organisation inom kommunen. Styrs via ett kostpolitiskt program och med få
nyckeltal kopplade till detta. Att man är en Fairtrade City präglar både kostpolitiska programmet
och valet av nyckeltal.
För att bidra till en hållbar utveckling är inriktningen att välja livsmedel som är säsongsanpassade,
ekologiskt, etiskt producerade och som präglas av god djurhållning.






Öka andelen lokalproducerade livsmedel
Distribution ska genomföras på ett sätt som tar hänsyn till mijön
Måltider ska uppfylla de riktlinjer och rekommendationer som är utfärdade av
Livsmedelsverket och Socialstyrelsen.
Alternativ och likvärdig kost ska erbjudas den som av medicinska, religiösa och etiska skäl
behöver det.
¨Måltidsmiljön ska vara hälsofrämjande utformad avseende ljud, ljus, färg, luftkvalitet och
inredning.
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Medarbetare ska ha hög kompetens, engagemang och trevligt förhållningssätt till sitt
uppdrag.
Det ska finnas ett matråd vi varje enhet som stimulerar möjligheten att påverka och ta
ansvar för maten och måltidsmiljön
Menyerna ska vara näringsberäknade och anpassade efter målgrupp
Alla måltider ska erbjuda hög kvalitet och utgå från ett utbud av hälsosamma och
näringsriktiga måltider. Sträva att tillaga alla måltider från grunden.
Sträva efter att erbjuda alternativ och valmöjligheter i samband med all kosthållning.

Matsvinn mäts via avfallsplan.
+ 4 mål kopplade till förskola och skola
+ 7 mål kopplade till äldreomsorg, stöd och omsorgsverksamhet.

1.12.7 Sammanställning av jämförelsen mellan kommunerna utifrån siffror
Lysekil

Söderköping

Mörbylånga

Bjuv

Båstad

Hörby

Krokom

Antal invånare
SCB

14406

14268

14498

14894

14419

14927

14648

Antal
kvadratkilometer
SCB

209,3

693,65

668,45

115,8

217,75

433,07

6 812,61

Omsättning
(miljoner)

38,8

16,1

24,7

32

28,5

Integrerad
i skolans
budget

30,6

Varav
livsmedelskonstand

11,6

8,7

9,3

7,8

9,18

Procentuell del av
omsättning

30

54

29

27

30

Matkostnad
baserat på total
omsättning/antal
lunchportioner
totalt*

837

219

792

1242

1079

-

195

Antal
lunchportioner i
skola+förskola

3500

3064

2200

1889

1850

3500

3584

Antal
lunchportioner
särskilt boende

185

89

260

147

210

197

250

Antal matlådor
ordinärt boende

210

150

140

111

140

80

120

Totalt antal kök

22

11

15

28

14

16

41

Varav
tillagningskök

12

6

2

9

1

7

3

Jämförelser
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Antal medarbetare

54

35

45

33

36

-

66

Bild: Jämförelsetabell mellan jämförelsekommunerna i siffror.
*livsmedelskostnad/totala antalet lunchportioner per månad/12

Kommentarer till jämförelsetalen;
Budget – Skillnaderna i budget är ganska stora från högsta budget till lägsta. Lysekil står för den
högsta budgeten medan Söderköping står för den lägsta. Tolkningen av budgetskillnaden kan
härröras till antalet kök. Portionsmässigt producerar man ungefär lika många portioner men
Söderköping har ca. hälften så många kök som Lysekil. Vi har i undersökningen inte fått svar på
antalet medarbetare. Söderköping liksom Lysekil är en skärgårdskommun.
Portionsantalet skiljer en del men inte mycket. Alla kommuner har förskola och grundskola men
några saknar gymnasieskola. Portionsantalet mellan kommunerna på vård och omsorgssidan
ligger ganska lika. Ingen av kommunerna förutom Lysekil ansvarar för kök inom LSS-boende
däremot serverar man till dagverksamhet. När det gäller portioner till särskilt boende urskiljer sig
Krokoms kommun rejält från de andra. Krokoms kommun är geografiskt mycket större än de andra
och man har en stor lands/skogsbygd som har gett att man har fler särskilda boenden och en
förhållandevis liten hemtjänst.
Antalet kök varierar från totalt antal kök om 41 ner till 12 och antalet tillagningskök från 1 upp till 12
stycken. Det går inte entydigt att säga att antalet kök påverkar budget och bokslut men troligtvis
hör det samman. En fördjupad undersökning av kommunerna skulle vara intressant för att i alla
kommuner komma hitta vinster i både drift och organisation.
Antalet medarbetare varierar stort och några kommuner har inte lämnat uppgiften. De som inte
lämnat har en angett att antalet medarbetare i enheten är både kost- och lokalvårdspersonal varpå
man inte kan ange ett antal.
Intressant i sammanhangen är Båstads kommuns sätt att organisera sin verksamhet. Den visar
också på ett annat intäkts och kostnadsläge.

SIRIS

Grundskola

Gynmasieskola

Lysekil

6100

3200

Mörbylånga

7200

-

Söderköping

4500

5600

Bjuv

5200

4200

Båstad

5700

3200

Hörby

5800

900

Krokom

8400

-

Bild. Jämförelse utifrån SIRIS nationell jämförelse för kostnad för måltider inom skolan
SIRIS statistikuppgift visar kostnaden för skolmåltider per elev/inskrivet barn för 2014. I statistiken
ingår kostnader för skolmåltids- och caféverksamhet, dvs. kostnader för personal, livsmedel,
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transporter, administrativa kostnader, t.ex. för kostkonsulent och intäkter från t.ex. försäljning till
fristående skolor och sameskolan.
I statistiken ingår inte lokalkostnader. Lokaler m.m. kan ingå för de kommuner som via entreprenad
köper skolmåltider. För kommuner är kostnaden för skolmåltidsverksamheten nettoräknad så att
intäkter för t.ex. försäljning har dragits från kostnaderna.
Kommentarer till ovanstående är att de som har ett streck i gymnasieskola inte har någon
gymnasieskola i kommunen. Dyraste kommunen inom grundskolan är Krokom och det kan delvis
härledas till att man har höga transportkostnader och många kök. Lägst kostnad har Bjuvs kommun
i samma kategori.
Kostnader för skolmaten i gymnasieskolan skiljer mellan dyraste kommun Söderköping med 5600
kr och Hörby med 900 kr. Actea har i sin övergripande omvärldsanalys inte kunnat hitta en rimlig
förklaring till den stora skillnaden mer än att skolornas storlek och antal elever alternativt att
jämförelsen inte är kvalitetssäkrad och därmed inte jämförbar.
Intressant och noterbart är om man jämför resultatet från SIRIS 3200 kr/elev med de interna
nyckeltalen 2424 kr/elev för maten i gymnasieskolan är kostnaden 1000 kr högre per elev trots att
man i SIRIS inte räknat med lokalkostnad medan man i det interna underlaget gjort det utifrån de
uppgifter vi fått. Detsamma gäller om man granskar grundskolans siffror. SIRIS anger 6100 kr/elev
medan man internt anger 4215 kr/elev. Actea har inte kunnat fastställa var i skillnaden beror och
vad som skapar den stora differensen. De interna siffrorna torde vara korrekta vilket gör att man
kan ifrågasätta inrapporteringsunderlagets kvalité.
Vid granskning av Tjörn visade det sig att inte heller den siffran stämde men där har man hittat att
man rapporterat med lokalkostnad som inte ska ingå i det rapportera underlaget. Den förklaringen
stämmer inte överens med Lysekils siffror då man i det totala interna underlaget där lokalkostnaden
finns med ligger lägre än rapportera underlag.

1.13 Referenskommuner i närområdet
I närliggande kommuner har Actea gjort en övergripande undersökning med frågor till
kommunerna. De kommuner som saknas i jämförelserna har valt att inte svara. För närliggande
kommuner har vi också tagit fram siffror på protionspris på skolmat enligt hemsida ”Skolmatens
vänner”. I statistiken som finns hos Skolmatens vänner är inte övergripande och många kommuner
saknas.
För att kunna göra kostnadsjämförelser behöver man indexberäkna kostnaderna för varje kommun
då de skiljer i demografi, geografi och storleksmässigt organisatoriskt.
Styrning och ledning utifrån policydokument är liknande och man kan inte enkelt härleda någon
uppföljning utifrån nyttohemtagning och verksamhetsutveckling i dokumenten.

1.13.1 Uddevalla
Kostenheten Uddevalla kommun har endast granskats utifrån offentliga dokument och via
upplysningar på hemsidan. I samråd med nya kostchefen i Lysekil (tidigare Uddevalla) kommer det
att ges en mer detaljerad bild av verksamheten.

1.13.2 Tanum
Kostenheten Tanums kommun har granskats utifrån offentliga dokument, hemsidan och via
mailintervju med kostchefen. Kostenheten är organiserad på ungefär samma sätt som i Lysekil och
skiljer sig inte i några väsentliga delar. De jämförelsetal som Actea tagit fram återfinns i tabellen
nedan.

1.13.3 Tjörn
Tjörns kommun har valt att bolagisera sin måltidsverksamhet. I bolaget bedrivs måltidsverksamhet
inom skolan på vissa särskilda boenden och sedan distribuerar man Tjörnlådan till personer i eget
boende inom Tjörns kommun och Orust kommun.
Måltidsverksamhet för LSS boende finns inte i verksamheten av lönsamhetsskäl. Man har också
valt att lägga en verksamhet på privat utförare då man inom bolaget inte kunde får lönsamhet.
Lönsamhetskravet och affärsmässigheten är stor i bolaget. Stoltheten bland medarbetarna är klart
påtaglig inom Tjörns Måltids AB.
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Actea gjorde i sin omvärldsanalys en djupintervju med Tjörns Måltids AB. Dels för att man visar på
mycket god ekonomisk hushållning dels för att det endast finns två kommunala bolag i Sverige
inom måltid.

1.13.4 Orust
Orust kommun har endast en mindre del av kostorganisationen i egen regi och köper tjänsten från
Tjörns Måltids AB. I egen regi driver man måltidsverksamhet för skolan och för något enstaka
boende inom äldreomsorg. Man har ingen kostverksamhet vid LSS-boende.

1.13.5 Sotenäs
Sotenäs kommun har inte heller de en heltäckande verksamhet som är jämförbar. Man saknar
gymnasieskola och har endast en mindre del omsorgsboenden. Man har ingen kosthållning vid
LSS-boenden.

1.13.6 Strömstad
Strömstad kommun har inte kunnat lämna uppgifter då man befinner sig i en omorganisation
prioriterat tiden till det. De siffror som finns rapporterade för Strömstad bygger på det materiel som
finns offentligt tillgängligt.

1.13.7 Munkedal
Munkedals kommun har den geografisk skillnad få det är en inlands kommun jämfört med Lysekil.
Man har uppgett att man inte har någon måltidsverksamhet i ordinärt boende utan endast i särskilt
boende. Skolmåltiderna är endast hälften av vad Lysekil har och jämförelser rakt över fungerar inte.

Lyseki
l

Sote
näs

Uddevalla

Tjörn

Orust

Strö
mstad

Antal invånare
SCB

14406

8969

54005

15288

1505
1

Antal kvadrat
kilometer. SCB

209,3

139,
4

650,3

168

Portionspris
skola
Måltidens
vänner

9,88

7,50

7,50

Omsättning
(miljoner)

38,8

-*

Livsmedelskostnad

11,6

Procentuell del
av livsmedels
kostnad

30

939

Tanu
m

Munk
edal

1282
1

12465

10218

391

477,6

954,8

667,7

-

6,43

-

-

6,73

-

27

38,5

29

24,1

18,5

9500

1493

2499

1950

-

1800

Jämförelser

Kostnad
livsmedel/antal
portioner lunch
totalt
Antal portioner i
skola + förskola
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Antal portioner
särskilt boende

185

147

-

124

216

140

-

125

Antal portioner
ordinärt boende

170+4
0

5070

-

236

150

85

-

0

Antal kök

22

12

53

16

25

23

12

13

Tillagningskök

12

6

15

1

4

5

5

10

Antal
medarbetare

54

22

120

32

34

48

-

32

Bild. Jämförelsetal närliggande kommuner
*kan inte uppges enligt uppgiftslämnaren då budget för kost och städ är gemensam

SIRIS

Grundskola

Gynmasieskola

Lysekil

6100

3200

Tanum

6200

8200

Sotenäs

7900

-

Uddevalla

6500

3900

Orust

7100

6000

Tjörn

(9400) 6400*

-

Munkedal

4800

4000

* 3000 fel enligt VD Tjörn

Strömstad

Bild SIRIS jämförelse närliggande kommuner
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7.

Alternativa driftsformer

1.14 Bolagisering
1.14.1 Fördelar





Ökad affärsmässighet
Möjlighet att kombinera tjänster med annan funktion
Momsredovisning
Kortare beslutsvägar

1.14.2 Nackdelar





Verksamheten ej redo för bolagisering
Beställarfunktionen ej redo för bolagisering och behöver sannolikt förstärka organisationen
med projektledning för att säkerställa kvaliteten vid en eventuell bolagisering.
Risk för upplevd kvalitetsförsämring hos brukaren då utförande endast sker baserat på
biståndsbedömd tid
Kommunen ligger kvar med kostnadsdrivande delar och delar som inte går att inordna
under bolagslagen utan styrs av andra lagar t.ex. LSS, SoL och HSL.

1.15 Intraprenad
1.15.1 Fördelar





Ökad affärsmässighet
Möjlighet till ökat engagemang hos medarbetare och brukare
Tydligare uppföljning

1.15.2 Nackdelar




Verksamheten ej redo för intraprenad
Beställarfunktionen ej redo för intraprenad vad gäller uppföljning av behov
Finns vid utredningen ingen uttalad intraprenad entreprenör. Kommunen kan inte själv
skapa ett sådant initiativ.

1.16 Kommunal förvaltning
1.16.1 Fördelar





Möjligheten till tätt samarbete mellan beställare och utförare vilket ökar möjligheterna att
ha uppdaterade behovsanalyser för kund
Fortsatt kommunfokus före affärsfokus
Ökad möjlighet att koordinera olika tjänster
Kommunen har ett helhetsgrepp över verksamheten

1.16.2 Nackdelar



Utmaningar i att lyfta affärstänket i en i övrigt anslagsfinansierad förvaltning
Större utmaning med att få små enheter eller delar involverade i helheten

1.17 Kommunsamarbete
1.17.1 Fördelar


Samordningsvinster framförallt av OH-kostnader

1.17.2 Nackdelar





Störreorganisation som medför större anonymitet
Subgrupperingar av enskilda arbetsplatser
Kommunen inte reda att ingå den typ av samarbeten utifrån ledning och styrning
Oklart kring politiskt styre av samorganiserade verksamheter
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1.18 Extern entreprenör
1.18.1 Fördelar




Ökad affärsmässighet
Effektivare
Annat sätt för kommunen att kunna ställa krav

1.18.2 Nackdelar





Kommunala ansvaret kvarstår
Privat entreprenör vinstdrivande och oklart hur man hanterar verksamheter som inte går
att räkna hem vinst på idagsläget
Ökade priser
Övertalighet i den egna organisationen

1.19 Förutsättningar för förändrad driftsform
För att möjliggöra en förändrad driftsform krävs en verksamhet med budget i balans med redan
inarbetade rutiner för uppföljning och verksamhetsstyrning. En förändring där personalen förväntas
ta ett större affärsmässigt ansvar kräver stort stöd av ledningen under implementeringen. För att
möjliggöra uppföljning och även eventuell återrapportering krävs nyckeltal med resultathantering
nära kopplad.
Utöver en väl fungerande utförarverksamhet behöver dessutom beställarorganisationen vara
rustade för att säkerställa att de underlag som lämnas till utförande organisation är fullgoda och
kontinuerligt uppdaterade. Man behöver också vara överens om möjligheterna till ekonomisk
påverkan. Detta för att säkerställa en hög kvalitet till kund. Ansvaret för såväl beställning som
kvalitet kommer oavsett driftsform att ligga kvar hos kommunen.
Den ersättningsnivå som skall ligga till grund för utförarverksamheten behöver vara säkerställd
inför en eventuell förändring av driftsform. Detta då t.ex. ett kommunalt bolag inte har möjlighet att
driva en verksamhet med underskott. Innan det kan vara aktuellt med en alternativ driftsform utifrån
bolag krävs därför en ny genomgång av priser och prisbilder (fast, rörlig del).
Summerade förutsättningar för en förändrad driftsform oavsett vilken typ av driftsform man väljer
för kostverksamheten:





Fungerande beställarorganisation
Verksamhet med budget i balans
Relevanta nyckeltal för att styra och leda verksamheten
Digitala stödsystem för uppföljning

Samarbeten med annan kommun kräver också ett politiskt
fördelningsnycklar, politiskt styrning a utlokaliserad verksamhet.

ställningstagande

kring

Om man i en förändrad driftsform avser utlokalisera verksamheten på privat utförare bör man också
vara medveten om vilket affärstänk den privata utföraren går in med i verksamheten.
Kostverksamhet som bedrivs 365 dagar per år ger oftast ett underskott och i de företag vi granskat
har man valt bort de delarna. Det innebär att kommunen kommer att vara kvar med kostverksamhet
kopplad till omsorgssidan. Om man skulle lyckas få en entreprenör som är villig att även åta sig
kostverksamhet för omsorgssidan kan kosten bli dyrare överlag.
Risk finns också kring eventuellt obestånd hos entreprenör då ansvaret faller på kommunen att
lösa situationen. Likheter går att dra med privat skolverksamhet och de händelseförlopp som har
blivit tydliga vid problem inom den sektorn.
Samtliga förslag av ändrad driftsform bör utredas enskilt utifrån risk och konsekvens. Konsekvenser
som tagits med i denna rapport är av övergripande karaktär och har inte arbetats fram tillsammans
med chefer och medarbetare i nuvarande organisation, vilket är att rekommendera för att få en
korrekt bild.

8.

Lagstiftning

Utifrån de kontakter och de undersökningar som Actea gjort kan vi inte hitta några nya lagstiftningar
som påverkar kostenheten eller beställarsidan.
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Däremot kan ur LSS-lagen som påpekat påvisas att den enskilda i så stor utsträckning som möjligt
ska göras delaktig i sin vardag, vilket kan tolkas som så att kosthållning inom LSS-boenden görs
på boendet.
I de kommuner som Actea granskat är det ganska vanligt att kost till LSS-boenden inte finns
organiserad inom kostverksamhet. Däremot kosthållning vid dagcenter och liknande.
När det gäller till exempel Tjörns Måltids AB så har man ganska noga analyserat måltider kopplade
till LSS-boenden och sett att de är ganska kostnadsdrivande och därför inte intressant hos dem
som bolag. En djupare analys av detta behöver göras för att få en klar bild. Däremot finns inget
tvingande lagstöd för att välja den ena eller andra lösningen.

9.

Rekommendationer

Acteas rekommendation efter genomförd utredning är att;
För att möjliggöra styrning genom nyckeltal krävs att nollbasmätningar genomförs omgående. Syfte
med och val av nyckeltal ska spegla den måluppfyllelse som man politiskt har beslutat om samt
följa uppdraget. Nyckeltal ska utveckla verksamheten. I utredningen har Actea lämnat förslag på
nyckeltal med en förklaring till vad som kan mätas med föreslaget nyckeltal. Kopplat till nyckeltalen
har Actea också lämnat förslag på hur man ska arbeta med resultatet av mätningarna. Att enbart
mäte ger inte någon utveckling av verksamheten utan mätningarna måsta följas av ett strukturerat
förbättringsarbete.
Skapa möjligheter för ny chef att fungera som ledare i verksamheten men också som kanal till
kund. Med ny ledning finna många möjligheter att få en injektion av energi i verksamheten. Den
nya ledningen bör också ges förutsättningar att verka på ett strukturerat sätt utan att förmycket av
gamla negativa influenser påverkar.
Kostenheten måste aktivt arbeta för att lösa de knutar som finns i samarbetet med kund och ta
hjälp utifrån för att hitta hållbara lösningar och fungerande samarbetsytor. Verksamheten bör också
utveckla sin syn på kundbergreppet så att inga diskussioner uppkommer i organisationen om vilken
roll man har.
Ett arbete med att motivera personalen för att öka affärstänket. Detta för att framåt kunna arbeta
på ett effektivt sätt med möjlighet att nyttja personalens fingertoppskänsla genom upparbetad
erfarenhet men med komplettering i form av löpande avstämning.
Flera av de förslag som ligger kvar från KPMG-rapporten har stor betydelse för fortsatt utveckling
av verksamheten ligger med i de förslag som Actea lämnar till fortsatt arbete. KPMG rapporten bör
läggas till handlingarna och avslutas då den nu inte har en aktuell status längre. Aktualiteten är
viktig för utveckling och måste baseras på uppdaterad information.
Jämförelser med andra kommuner är en återkommande ingrediens i styrning och ledning av
kommunala verksamheter. Av de undersökningar som gjort framgår tydligt att dylika jämförelser
endast ska betraktas som rekommendationer då förutsättningarna varierar och även hur man
mäter. Ingen av de kommuner som Actea granskat i rapporten är helt jämförbar och alla siffror
varierar. Även nationella databaser innehåller skillnader som inte gör allt helt jämförbart. För att
komma så nära jämförelse som möjligt rekommenderar Actea att kostenheten använder de
nationella jämförelser som finns t.ex. Kolada, SIRIS.
Kommunikation kring policyn behöver också arbetas med på ett bredare sätt för att få den levande
i verksamheten.
För att få avtal och rutiner att fungera och vara förankrade behöver dessa arbetas fram i
organisationens producerande del respektive tillsammans med kund. Både avtal och
rutindokument bör kvalitetssäkras enligt standard så att de uppdateras och följer behov och
förändringar.

10.

Förslag reviderad kostpolicy

Actea föreslår att använd nuvarande policy men koppla till en aktiv verksamhetsplan för enheten
där nyckeltal med uppföljning, analys och utveckling noga presenteras i enlighet med det
föreslagna sätt som finns i rapporten. Styrningen av verksamheten utgår från verksamhetsplanen
som också innehåller rollbeskrivningar. Syftet med förändringen av policyn bör vara ett ökat
affärstänk, ökad tydlighet och möjlighet att följa upp verksamheten på ett överskådligt sätt.
Expectations. Exceeded.

© Actea Consulting AB

Sida 32

Visualisera policyn på de olika enheterna och skapa visuell uppföljning av nyckeltal för att skapa
motivation och delaktighet hos medarbetarna.
Mål i policyn idag av övergripande karaktär syftar alla till välmående hos kundernas kunder men är
inte styrande för att utveckla verksamheten






Kostenheten ska servera god mat av hög kvalitet och bra näringsinnehåll i kommunens
samtliga verksamheter.
Kostenheten ska säkerställa en bra näringsstatus och förebygga undernäring hos de äldre.
Kostenheten ska genom måltiderna förebygga kostrelaterade problem som övervikt och
fettma och därigenom minska risken för diabetes, högt blodtryck samt hjärt-kärlsjukdomar.
Kostenheten ska utveckla matgästernas respekt, ansvar och förståelse för miljön och den
egna livsstilens betydelse för den samma.
Kostenheten ska sträva efter att göra de bästa valen ur etiska och miljömässiga
utgångspunkter.

En policy/verksamhetsplan bör förutom ekonomiska nyckeltal innehålla mål och nyckeltal kopplade
till;







Kundnöjdhet
Medarbetarnöjdhet
Hållbar produktion och arbetsmiljö
Effektivitet
Prisvärda måltider (måste kopplas samman med kvalitet)
Professionella leveranser och hög kompetens

1.20 Exempel på utformning
Kostpolicyn som den är formulerad idag fungerar utmärkt som politiskt dokument men behöver
kompletteras med ett verksamhetsdokument för att styra utifrån nyckeltal. Nyckeltalen utformas
utifrån ekonomiska och kvalitativa.
Inledningen i dagens policy är genomarbetad och bör behållas. Avsnittet kring bakgrund är inte
nödvändigt i ett styrdokument mer i utredningen bakom men bör tas bort ur policy. Avsnittet med
yfte och målformuleringarna bör behållas och eventuellt kompletteras med något/några mål som
utvecklar verksamheten ur ett mer direkt perspektiv.
Avsnittet kring tillhandahållande/inköp av kost kan exkluderas ur policyn och istället vägas in i syftet.
Områdena som valts för att styra mål är indelade i avsitt en Näring, Hållbar utveckling och
måltidsmiljö och Kvalitet. Dessa tre områden skulle behöva kompletteras med kundperspektiv.
Förslag finns nedan i texten.
Avsnittet kring ekonomiska styrprinciper innehåller en inledande text kring hur verksamheten ska
finansieras och vem som fattar beslut. Utifrån ett processorienterat sätt att arbeta borde detta
avsnitt arbetas igenom. Ekonomifunktionen som fattar beslut i vissa delar ät en stödfunktion och
beslutet borde ligga på chefsfunktioner i berörda enheter i samförstånd. Priset som det är utarbetat
och som det är presenterat behöver utvärderas för att skapa tydlighet och framförallt göras mer
påverkansbart ur kundperspektiv, Till ekonomin bör också kopplas ekonomiska nyckeltal.
Ekonomiska nyckeltal kan med fördel hämtas ut nationella jämförelser för att på så sätt kunna göra
jämförelser över tid. Beaktas bör att det inte alltid är helt tillförlitliga. Avsnittet kompletteras med
ytterligare ett avsnitt på slutet där grunderna för prissättning redogörs. Sammanfatta gärna dessa
delar i ett avsnitt.
Det finns i policyn ett avsnitt kring styrdokument som hänvisar till lagstiftning eller nationella
överenskommelser. Den bör kompletteras med lagstiftning kring kost ur SoL och HSL. Dessutom
bör avsnittet i namnges tydligare.
Policyn behöver kompletteras med nyckeltal antingen i en verksamhetsplan eller en
revidering/uppdatering av policyn. Fördelen med att lägga nyckeltalen i ett verksamhetsdokument
är att det kan förändras i sina delar utan politiskt beslut. För att kunna utveckla verksamheten och
jämföra över tid behöver nyckeltalen ligga kvar över tid och inte ändras för ofta.
Det som oftast fattas i ett styrdokument är reglerad verksamhetsutveckling. I nedan förslag visar
Actea hur ett sådant arbeta kan säkras genom att man redan i policy eller verksamhetsplan beslutar
om hur man analyserar och tar fram förslag på utvecklingsområden.
Expectations. Exceeded.

© Actea Consulting AB

Sida 33

Målformulering Kundnöjdhet
Kostenheten ska servera god mat av hög kvalitet och bra näringsinnehåll i kommunens samtliga
verksamheter.
Mäts av kostverksamheten med följande nyckeltal;
•

Andelen positiva betyg på avtalen kring måltiderna

Mäts i förbättringsgrupp med kund;
•
•
•
•
•

Andelen kunder delaktiga i matsedlar
Andelen positiva betyg på bemötande
Positiv upplevd måltidsmiljö
Positiv upplevd matro (tid)
Kundnöjdhetsindex

Resultathantering/Verksamhetsutveckling;
Mätmetod: mäts genom enkäter till kundernas enhetschefer
Analys: Analysera resultatet utifrån analystrappa.
Verksamhetsutveckling: använd resultatet i analystrappan och sätt in föreslagna åtgärder i ett
förbättringsarbete på i utvald förbättringsgrupp. Förslag på systematik är att arbeta utifrån Lean.
Konsekvenser: Kostenheten kan läggas på extern entreprenör, minskade arbetstillfällen inom
enheten, energiförluster i verksamheten då oklarheter råder kring avtal, arbetsmiljöproblematik,
dåligt rykte och missnöjda kunder.
Ansvarig: Enhetschef kostenheten – delegerat arbete till förbättringsgrupp.

Actea Consulting AB

Expectations. Exceeded.
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LYSEKILS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-03-30

Övriga medverkande:
Annelie Antonsson, anhörigsamordnare, §§ 64 - 65
Marina Lindblom, avdelningschef vård och omsorg, §§ 64-65
Frida Mellgren, utredare, §§ 69-70
Ingrid Arnholm, socialsekreterare, § 73
Eva Bergkvist, ekonom, §§ 74-76
Maria Johansson, utredare, § 77
Malin Petzäll, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 78-79

Justerare:
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§ 64
UTBILDNING/INFORMATION
Vid dagens sammanträde får nämnden enligt upprättad utbildningsplan
information om


Anhörigstöd

Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 65
RIKTLINJER FÖR ANHÖRIGSTÖD 2016
Dnr SON 2016-94
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.
Bestämmelsen i 5 kap 10 § socialtjänstlagen omfattar socialtjänstens hela
verksamhet. Enligt Socialstyrelsens vägledning till kommunerna för tillämpning av
5 kap 10 § socialtjänstlagen måste kommunens ledning ge direktiv om hur lagen
ska tillämpas genom att sätta upp mål och ta fram handlingsplaner.
Riktlinjer för anhörigstöd har tidigare antagits av individ- och
myndighetsnämnden samt av vård- och omsorgsnämnden. Riktlinjerna har
reviderats och presenteras för socialnämnden vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Reviderade Riktlinjer för anhörigstöd.
Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2016.
Socialnämndens beslut
Nämnden antar förvaltningens reviderade Riktlinjer för anhörigstöd.
Beslutet skickas till
Anhörigsamordnare (f.v.b. till berörda)
Ansvarig handläggare för publicering av dokument på kommunens webbsidor

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 66
GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Socialnämndens protokoll från den 29 februari 2016 har varit utskickat.
Socialnämndens beslut
Nämnden har tagit del av protokollet.
Beslutet skickas till

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 67
INFORMATION FRÅN FÖRVALTNINGSCHEFEN
Dnr SON 2016-6
Nämnden får information om:


Utbildningsdag 18 maj kl. 16.00 – 20.00 för nämndens ordinarie ledamöter
angående Ny styrmodell samt kommunens mål. Inbjudan kommer att
skickas senare med uppgifter om plats och program.



Information från Riksdagen; höjt tak för avgifter inom äldreomsorgen
Träder i kraft 1 juli 2016. Innebär minskade utjämningsbidrag till
kommunerna. Varje kommun tar beslut om eventuell höjning av
förbehållsbeloppet.

Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 68
RAPPORT – BESLUT OM SÄRSKILT BOENDE
Dnr SON 2016-8
Nämnden får muntlig information om antalet lediga rum/lägenheter samt antal
beslut om plats i särskilt boende inom vård- och omsorgsavdelningen, per den 18
mars 2016.
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisningen.
Beslutet skickas till

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 69
SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING
Dnr SON 2015-4
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 utifrån sammanslagningen.
Förslag till ny delegationsordning har tagits fram och omfattar nämndens samtliga
verksamhetsområden. Dokumentet kommer att kompletteras under punkt 3.3.2
med texten eller annan ledamot som nämnden förordnat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2016.
Upprättat förslag till delegationsordning.
Socialnämndens beslut
Upprättad delegationsordning antas.
Ny delegationsordning gäller från och med 1 april 2016.
Beslut, inklusive handlingar i ärendet, skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef vård och omsorg (f.v.b. inom avdelningen)
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri (f.v.b. inom avdelningen)
Avdelningschef individ- och familjeomsorg (f.v.b. inom avdelningen)
Utredare
Ansvarig handläggare för publicering av dokument på kommunens webbsidor

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 70
RAPPORT INTERN KONTROLL 2016
Dnr SON 2016-76
Granskning har skett i enlighet med beslut om område för intern kontroll 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.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2016, inklusive handlingar i
ärendet.
Socialnämndens 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 revidering av introduktionshäfte för nyanställd personal, rutin
för kontroll av informationens tillförlitlighet i budgetuppföljningar samt rutin för
barn- och ungdomsenhetens kvalitetssäkring gällande pågående arbeten,
sammanställa en kompletterande rapport med redovisning till nämnden innan
årets slut.
Beslutet skickas till
Utredare
Enhetschef bistånd
Enhetschef barn- och ungdom
Ekonomienhet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 71
YTTRANDE TILL JO
Dnr SON 2016-63
Begäran om yttrande har inkommit från JO, avseende anmälan i samband med
begäran om utlämnande av offentlig handling. Yttrandet ska omfatta en
redogörelse för handläggningen och socialnämndens bedömning av denna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2016.
Yttrande till JO, Riksdagens ombudsmän, Stockholm.
Remiss från JO, dnr 431-2016.
Socialnämndens beslut
Som yttrande till JO, Riksdagens ombudsmän, i ärende 431-2016, översänds
förvaltningens utredning.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslut, inklusive handlingar i ärendet, skickas till
JO, Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm
Beslutet skickas till
Förvaltningschef

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 72
AKTUELL SITUATION AVSEENDE FLYKTINGMOTTAGANDE /
ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN - INFORMATION
Dnr SON 2016-10
Ärendet utgår från dagordningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 73
RUTINER KRING FÖRSÖRJNINGSSTÖD
I samband med diskussioner kring anmälan om bidragsbrott ställs ett antal frågor
av ledamot Krister Samuelsson (M) om vilka rutiner förvaltningen har vid
bedömning och utbetalning av försörjningsstöd.
Socialsekreterare Ingrid Arnholm framför till nämnden att rutiner finns inom
förvaltningen och att dessa följs utifrån de vägledande riktlinjer som tidigare
antagits av nämnden.
Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Samuelsson (M): förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden
med förslag om skärpta rutiner angående bedömning och utbetalning av
försörjningsstöd.
Anette Björmander (S): att avslå förslag från Krister Samuelsson.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att
avslå förslaget från Krister Samuelsson.
Omröstning begärs och ska genomföras. Socialnämnden godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Krister Samuelssons förslag.
Nej-röst för Anette Björmanders förslag.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för Krister Samuelssons förslag mot 3 nej-röster mot Anette
Björmanders förslag beslutar socialnämnden bifalla Krister Samuelssons förslag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ledamot/tjänstgörande ersättare
Maria Forsberg (S)
Ronny Hammargren (LP)
Krister Samuelsson (M)
Anette Björmander (S)
Ann-Charlotte Strömwall (L)
Siw Lycke (C)
Marie Lindgren (LP)
Thor Karlsson (LP)
Maria Lundbom (LP)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Pierre Holgersson
Summa

Ja-röst

Nej-röst

13/27

Avstår från
att rösta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

3

Socialnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden redovisa förslag om skärpta rutiner
angående bedömning och utbetalning av försörjningsstöd.
Reservation
Skriftlig reservation mot beslutet lämnas av Maria Forsberg (S) och Anette
Björmander (S).
Beslutet skickas till
Avdelningschef individ- och familjeomsorg
Enhetschef vuxenenheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Utdragsbestyrkande:
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§ 74
ÅRSREDOVISNING 2015
Dnr SON 2016-88
Årsredovisning 2015 avseende socialnämndens verksamhetsområden redovisas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2016.
Årsredovisning 2015.
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av årsredovisningen för 2015.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef vård och omsorg
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri
Avdelningschef individ- och familjeomsorg

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 75
EKONOMISK UPPFÖLJNING FEBRUARI 2016
Dnr SON 2016-7
Förvaltningens ekonomiska resultat per februari månad 2016 med prognos per
december månad 2016 redovisas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2016.
Ekonomiskt resultat med prognos.
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av sammanfattande ekonomisk rapport och prognostiserat
resultat.
Beslutet skickas till

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 76
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER FÖR BUDGET I BALANS 2016/2017
Dnr SON 2016-65
Budgetram för 2016 är antagen. Nettobudget för socialnämndens verksamheter är
ca 355 mnkr. Arbete pågår avseende förslag till åtgärder för budget i balans
2016/2017.
Förvaltningens arbetsmaterial redovisas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Siw Lycke (C), Ann-Charlotte Strömwall (L) och Krister Samuelsson (M):
Förvaltningen får i uppdrag att i budgetarbetet inför 2017 avsätta 3 % till
oförutsedda utgifter inom socialförvaltningen.
Krister Samuelsson (M) och Siw Lycke (C): Förvaltningen får i uppdrag att i
innevarande budget 2016 omfördela 200 tkr från annan verksamhet till
verksamhet för anhörigstöd. Om denna omfördelning inte är möjlig att verkställa
inom 2016 års budgetram, kvarstår uppdraget för att i stället planeras in i
budgetarbetet för 2017.
Maria Forsberg (S) och Anette Björmander (S): Förvaltningen får i uppdrag att
fortsätta arbeta med att ta fram förslag på åtgärder för att komma i balans
2016/2017 inklusive konsekvensbeskrivning och riskanalys på förslagen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på varje förslag var för sig.
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt förslag från Siw Lycke (C) m.fl.
att förvaltningen får i uppdrag att i budgetarbetet inför 2017 avsätta 3 % till
oförutsedda utgifter inom socialförvaltningen, och finner att nämnden beslutar
enligt förslaget.
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt förslag från Krister
Samuelsson (M) m.fl. att förvaltningen får i uppdrag att i innevarande budget 2016
omfördela 200 tkr från annan verksamhet till verksamhet för anhörigstöd. Om
denna omfördelning inte är möjlig att verkställa inom 2016 års budgetram,

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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kvarstår uppdraget för att i stället planeras in i budgetarbetet för 2017, och finner
att nämnden beslutar enligt förslaget.
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt förslag från Maria Forsberg (S)
m.fl. att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbeta med att ta fram förslag på
åtgärder, inklusive konsekvensbeskrivning och riskanalys, för att komma i balans
2016/2017 och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
Socialnämnden beslutar
Förvaltningen får i uppdrag att i budgetarbetet inför 2017 avsätta 3 % till
oförutsedda utgifter inom socialförvaltningen
Förvaltningen får i uppdrag att i innevarande budget 2016 omfördela 200 tkr från
annan verksamhet till verksamhet för anhörigstöd. Om denna omfördelning inte är
möjlig att verkställa inom 2016 års budgetram, kvarstår uppdraget för att i stället
planeras in i budgetarbetet för 2017
Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbeta med att ta fram förslag på åtgärder
inklusive konsekvensbeskrivning och riskanalys, för att komma i balans 2016/2017.
Reservationer
Blank reservation från Britt-Marie Kjellgren (K) mot nämndens beslut att ge
förvaltningen i uppdrag att i budgetarbetet inför 2017 avsätta 3 % till oförutsedda
utgifter inom socialförvaltningen.
Blank reservation från Britt-Marie Kjellgren (K), Maria Lundbom (LP), Marie
Lindgren (LP) och Ronny Hammargren (LP) mot nämndens beslut att ge
förvaltningen i uppdrag att i innevarande budget 2016 omfördela 200 tkr från
annan verksamhet till verksamhet för anhörigstöd samt att om denna omfördelning
inte är möjlig att verkställa inom 2016 års budgetram, kvarstår uppdraget för att i
stället planeras in i budgetarbetet för 2017.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef vård och omsorg
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri
Avdelningschef individ- och familjeomsorg
Ekonomer

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 77
REVIDERING AV KOSTAVGIFT I SAMBAND MED INSATSER ENLIGT
LSS
Dnr SON 2015-215
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.
En viktig princip inom funktionsnedsättningspolitiken är att en person inte ska ha
merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Till skillnad från insatser
enligt socialtjänstlagen 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.
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Forsberg (S): bifall till förvaltningens förslag med tillägg att förvaltningen får
i uppdrag att göra en översyn avseende hur maten ska tillagas inom kommunens
LSS-boenden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2016 inklusive handlingar i
ärendet.
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
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

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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korttidsvistelse, korttidstillsyn och bostad med särskild service för vuxna.
2. Socialnämnden bemyndigas att justera kostavgifterna för personer som har
insatser enligt LSS i enlighet med Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnader.
Socialnämndens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1 ovan,
godkänner nämnden redovisade tillämpningsanvisningar för kostavgifter i
samband med insatser enligt LSS.
Nämnden beslutar dessutom att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn
avseende hur maten ska tillagas inom kommunens LSS-boenden.
Beslut, inklusive handlingar i ärendet, skickas till
Kommunstyrelsen / Kommunfullmäktige
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri
Utredare SOK

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 78
PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2015
Dnr SON 2016-36
Enligt 3 kap 10 § Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Patientsäkerhetsberättelse 2015 har upprättats av förvaltningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2016.
Patientsäkerhetsberättelse 2015.
Socialnämndens beslut
Nämnden antar de övergripande mål och strategier som anges.
Nämnden godkänner upprättad patientsäkerhetsberättelse 2015.
Patientsäkerhetsberättelsen publiceras på kommunens hemsida.
Beslut, inklusive handlingar i ärendet, skickas till
Handläggare SOK
Ansvarig handläggare för publicering av dokument på kommunens webbsidor

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 79
REMISS FRÅN SOCIALDEPARTEMENTET – RESTNOTERINGAR AV
LÄKEMEDEL
Dnr SON 2016-11
Alla läkemedelsföretag ska meddela läkemedelsverket två månader i förväg om
försäljningen av läkemedel upphör tillfälligt eller permanent på svenska
marknaden. I nuläget är det ingen aktör som har en sammanställd information om
restnoteringar av läkemedel. Idag sker också en underrapportering från
läkemedelsföretagen till läkemedelsverket. Det innebär en risk för att patienter blir
utan livsviktiga läkemedel. Läkemedelverkets utredning lämnar förslag på hur det
kan undvikas och kommunen har som remissinstans möjlighet att lämna
synpunkter på dessa förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2016.
Yttrande till Socialdepartementet.
Remiss från Regeringskansliet/Socialdepartementet.
Socialnämndens beslut
Som yttrande till Socialdepartementet översänds förvaltningens yttrande daterat
den 15 mars 2016.
Beslut, inklusive handlingar i ärendet, skickas till
Regeringskansliet/Socialdepartementet
Beslutet skickas till
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 80
REDOVISNING – KOSTNADER FÖR EXTERNA PLACERINGAR SOM
INTE KAN VERKSTÄLLAS INOM EGEN VERKSAMHET I KOMMUNEN
Dnr SON 2016-66
Arbetsutskottet har begärt 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.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 mars 2016.
Sammanställning över beslut.
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisningen utifrån arbetsutskottets beslut den 2 mars 2016.
Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.
Beslut, inklusive handlingar i ärendet, skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 81
UPPFÖLJNING AV UPPDRAG TILL FÖRVALTNINGEN
Dnr SON 2016-18
Socialförvaltningen får under åren olika uppdrag av nämnden där resultat och
åtgärder ska återrapporteras till nämnden.
Nämnden har begärt en sammanställning över dessa uppdrag med uppgift om vilka
som är klara och vilka som återstår.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 mars 2016.
Sammanställning.
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisad sammanställning.
Beslut, inklusive handlingar i ärendet, skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef individ- och familjeomsorg
Avdelningschef vård och omsorg
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri
Enhetschef bistånd
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Utredare SOK

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

25/27

LYSEKILS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-03-30

§ 82
ANMÄLNINGSÄRENDEN
Nämnden tar del av följande anmälningsärenden:


Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting;
Vision E-hälsa 2025. Dnr SON 2016-82



Kommunstyrelsens beslut 9 mars 2016, § 44; Genomlysning av
socialnämndens och kommunstyrelsens verksamheter. Dnr SON 2016-89

Socialnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av de anmälningsärenden som förtecknas i
protokoll, § 82, den 30 mars 2016.
Beslutet skickas till

Justerare:
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§ 83
REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT
Med stöd av nämndens beslut om delegationsordning redovisas följande
delegeringsbeslut:
a) Avgiftsbeslut enligt socialtjänstlagen, perioden 2016-01-01 – 2016-01-31
b) Beslut enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt
hemteam, matdistribution, särskilt boende, färdtjänst, riksfärdtjänst,
dagverksamhet, korttidsplats), perioden 2016-01-01 – 2016-01-31
c) Familjerätt, perioden 2016-01-01 – 2016-01-31
d) Uppdragstagare, perioden 2016-01-01 – 2016-01-31
e) Urvalslista, klient, perioden 2016-01-01 – 2016-01-31
f) Arbetsutskottets protokoll från sammanträde den 2 mars 2016, §§ i 23 – i 48
samt från den 22 mars 2016 §§ i 49 – i 51.

Socialnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll, § 83, den 30 mars 2016.
Beslutet skickas till

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Allmänna ärenden

Information från förvaltningschefen

Lysekils kommun
Socialförvaltningen
Biståndsenheten

Delegationsrapport till Socialnämnden enligt 4 kap 1§
Enhet

Antal lediga
lägenheter
1 (somatisk avd)

Lysekilshemmet
Skärgårdshemmet
Stångenäshemmet
Skaftöhemmet
2 (somatisk avd)

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

Avser månad april

Område

Antal beslut om
plats, säbo

Orsak till beslut

Lysekil/centrum

1

Demenssjukdom

Lysekil/centrum väst
Lysekil/Slätten
Lysekil/Mariedal

3

Lysekil/Syd

1

Demenssjukdom, varav 2
önskar parboende och tackat
nej till boende på varsin
avdelning på samma boende.
Somatisk sjukdom

Väntat över 3 månader

Väntar på Kompassen

1 (korttids
Lysekilshemmet i
vänta på)

Beslut 2016-02-17,
tackat nej vid två
tillfällen då det inte

varit önskat boende,
är i hemmet.
Skaftö
Brastad
Lyse

Datum: 2016-04-19

Namn: Biståndshandläggare, Biståndsenheten

2016-04-13

Tjänsteskrivelse

Sid 1/2

Dnr: SON 2015-4

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

Revidering av socialnämndens delegationsordning
Sammanfattning
Socialnämnden fattade den 30 mars 2016 beslut om nämndens delegationsordning
att gälla fr.o.m. 1 april 2016. Två av punkterna i delegationsordningen behöver nu
revideras, revideringen avser ändring av delegat.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att revidera delegationsordningen med de ändringar som
redovisats.
Ärendet
Socialnämnden antog en ny delegationsordning att gälla from 1 april 2016.
Två av punkterna behöver nu revideras och revideringen avser en ändring av
delegat. I den befintliga delegationsordningen är delegaten avdelningschef, detta
behöver nu ändras till att delegaten i de båda ärendena blir biståndsbedömare. De
punkterna revideringen avser återfinns i kapitel 5.2 insatser med stöd av LSS.
Det nya förslaget ser ut på följande sätt:
Nr

Ärende

5.2.13

Beslut om boende i
bostad med särskild
service för barn och
ungdomar

Delegat

-

Inom
kommunen

-

Biståndsbedömare

-

Annan
huvudman

-

Arbetsutskottet

Lagstöd

Kommentarer

7 och 9 §§ 8
p LSS

Obs! Lagen om
offentlig
upphandling

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

2016-04-13

5.2.14

Sid 2/2

Beslut om boende för
vuxna i bostad med
särskild service

7 och 9 §§ 9
p LSS

-

Inom
kommunen

-

Biståndsbedömare

-

Annan
huvudman

-

Arbetsutskottet

Eva Andersson
Socialchef

Obs! Lagen om
offentlig
upphandling

Frida Mellgren
Utredare

Beslutet inkl. handlingar skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri
Avdelningschef vård och omsorg
Utredare

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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Tjänsteskrivelse

Sid 1/1

Dnr: SON 2016-58

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

Yttrande avseende förslag till riktlinjer för arkiv

Sammanfattning
Kommunarkivet har arbetat fram riktlinjer för arkiv som ska underlätta arbetet med
arkivhanteringen inom Lysekils kommun och kommunala bolag. Lysekils
kommunarkiv har begärt in synpunkter från samtliga nämnder och kommunala
bolag.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att översända tjänsteskrivelsen till kommunarkivet utan
några synpunkter på förslag till riktlinjer för arkiv.
Ärendet
Kommunfullmäktige fattade den 17 december 2015 beslut om arkivreglemente för
Lysekils kommun. Kommunarkivet har arbetat fram förslag till riktlinjer för arkiv,
vilket riktar sig till samtliga anställda inom Lysekils kommun och kommunala bolag
som behöver känna till arkivlagen. Syftet med denna riktlinje är att underlätta
arbetet med arkivfrågorna.
Lysekils kommunarkiv har begärt in synpunkter från samtliga nämnder och
kommunala bolag.
Förvaltningen har granskat kommunarkivets förslag till riktlinjer för arkiv och har
inga synpunkter på förslaget.

Eva Andersson
Socialchef

Frida Mellgren
Utredare

Beslutet skickas till
Kommunarkivet

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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KOMMUN
Kommunarkivet
Eva Edvinsson
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riktlinjer för arkiv
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Kommunarkivet har arbetat fram riktlinjer för arkiv, som ska underlätta arbetet med
arkivhanteringen inom Lysekils kommun och kommunala bolag.
Kommunarkivet ser fram emot era synpunkter senast z'ot6-o4-rt, gärna via e-post
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till

eva. edvinsson @l]¡sekil. se

Vid frågor går det bra att kontakta undertecknad på telefon o5z3-61 3r o6, eller via epost.

Vänlig hälsning

Eva Edvinsson

Sändlista
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Byggnadsnämnden

Utbildningsnämnden

IT-nämnden
Kommunala revisionen
Lysekils stadshus AB
Havets hus AB
Lysekilsbostäder AB
Lysekils hamnAB

LEVAAB
Rambo AB
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Fastställt av:

Kommunfullmäktige

Datum:

2076-x-x

För tevidedng ansvarar:

Kommunstytelsen

För ev. uppföljning och
tidplan för denna aîsYara;r:

Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller för.

Alla nämnder, förvaltningat och kommunala bolag

Dokumentet gället till och med:

2079

Dokumentansvatig:
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1.

VIKTIGA BEGREPP

En myndighets arkiv bildas av myndighetens allmänna handlingar
En handling som ¡tr¡s tidigare har varit allmän bLir det när den

Arkiv

omhändertas för arkivering.

Arkivbeskrivning

En myndighets beskrivning av sin verksamhet, register och

andra

sökmedel, tekniska hjälpmedel m.m; se 4 kap 2 $ offentlighets- och
sekretesslagen.

Arkivbeständigt

papper

Papper med törmäga att under lång tid motstå påverkan i kemiskt
och fysikaliskt avseende, samt inverkan av slitage och nötning vid
användning.

Arkivbildare

Myndighet, förening, företag, organisation, eller petson genom vars
verksamhet ett arkiv uppstår.

Atkivbox

Förvaringsmedel bestående av kattong i form av box med flik, lock
eller annan tillslutningsanordning, avsett att ge skydd åt handlingar.

Atkivera

Tillföraarl<rvet/aÃ<tvläggaallmännahandlingat

Arkivförteckning

Sökmedel vari ett arkivs innehåll redovisas, vanligen systematisk
serier och volymer.

,{.rkivredovisning

Hjälpmedel

för

sökning

i

användning

av

arkiv, består

i

aY

arkivbeskrivning och arkivförteckning.

Arkivreglemente

I(ommunens

egrra bestämmelser om hut arkiwården

ska

skötas.

Dokumenthanteringsplan De dokument inom Lysekils kommun som anger om myndighetens
allmänna handlingar ska bevaras eller gallras och i så fall. när.

Gallring

Förstöring av allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna
handlingar eller vidta andra àtgärder med handlingarna som medför
förlust av betydelsebärande data, förlust av möjliga
sökmöjligheter eller födust av
sarnmanställningar, födust

^v

möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet.

3

Galkingsbeslut

Formellt faststâllande att allmänna handlingar eller uppgifter i
allmän¡a handlingar ska gallras.

Galkingsfüst

Tid som ska fötflyta innan beslutad galhingvetkställs.

Handling

Teknikneutalt begrepp

for något som lagtat information,
pappet,
e-post,
t.ex.
fiax,
bilder, fotografiet, innehållet i en röst

brevlåda, bandupptagningar, cd-skivor, SMS eller andra datalagrade

uppgiftet.

Klassificeringsstruktur Stmktur

och som används

som

föt klassificering ffir

Ptoveniensprincipen Den princip
enhet och

enligt

ett

atkiv

med

saflìfnân som en
organisation

och vetksamhet

under

med

,4,lddngsbeständigt pâpPef
1

och

4

motstå

påverkan

2.INLEDNING
OffentJighetsprincipen är en av de viktigaste principema inom offentlþ förvaltning. Inte bara för
pågende ärendehantering utan även när det gäller atkiverade handlingar. En fötutsättning för att
den ska fungera inom Lysekils kommun ät attvíhat otdning och reda så att vi hittat i våra arkiv.

Kornmunfullmäktige faltade 2015-72-77 beslut om arkivreglemente
med denna dktlinje ät att undedàtta arbetet med arkivfrågoma.

föt Lysekils kommun. Syftet

Riktlinjen riktar sig till samtliga anställda inom Lysekils kornmun och kommunala bolag som
behöver känna till atkivlagen.
Lysekils kommunatkiv tar gþrna emot synpunkter på

och ansvarar för att riktlinjen

hålls uppdaterad.

v

5

3.

vAD Än

Btt

ARKrv?

Arkiv som bildas genom olika verksamheter är en del av kulturarvet. Arkiven ät cenTrala gällande
allt som har med vårt förflutna att göra och förser oss med värdefull kunskap och information på
flera olika sätt. Insyn i förvaltning och hos kommuner är en nödvändighet i ett demokratiskt
samhälle. Detta regleras i tryckfrihetsförordningens offentlighetspdncip som bland annat innebär
att allmänna handlingar i princip är offentliga och skall hållas tillgängliga för den som vill se dem.
Undantag är noggrant tegletade genom lag, offentlighets- och sektetesslagen. Ett av arkiwårdens
syften är att värna om rätten att ta del av alknànna handlingar. Tilþng till information är pâ,
mãnga sätt en maktfaktor och öppenhet en förutsättning för förtroende i en demokrati.

Atkiv och arkiwerksamhet är också rationellt och effektivt ur

förvaltningssynpunkt. Väl
fungerande dokument och atkiveringsrutiner effektiviserar verksamheten. Man behöver de
verktyg föt kontroll och överblick som goda arkivrutiner skapat. Verksamheten måste ha tillgång
till infotmation om den skall fungeta tillftedställande, och det finns alltid behov av att hitta i de
egna handlin g rna- Handläggning av ätenden får inte ta för lång tid och undedag till beslut måste
vata enkelt sökbara och tillgängliga. Man måste kunna gä tsllbaka för att finna sakuppgifter och
förebilder i ärendehantedngen. Denna strävan till god information innebär att behovet av en
fungetande dokumenthantering ökar. Handlingar skall struktureras på ett tidigt stadium och
sedan tas om hand på olika sätt. En del handlingar skall bevaras för framtiden medan andra kan
gallras. Arkiven måste ordnas så att det enkelt gàr att hitta dem, och vårdas så att det inte förstörs
genom felaktiga förvaringsmetoder.

När kommunens egna behov av tillgång till handling^rna
tar forskningens behov vid men
^vtàr)
inga egentliga gränser kan sättas dem emellan. Olika typer av forskare söker information om det
förflutna kanske för att belysa och förstå ett aktuellt samhällsproblem.

3.1

ARKIVLAGSTIFTNING

I{ommunala myndigheters arkivhantering regleras främst genom arkivlagen (1,990:782),
arkivförordningen (1991:446) alknànna bestämmelser $$ 1-7. Arkivlagen och arkivförotdningen
innehåller allmänna bestämmelser om myndigheternas arkiwård. Enligt atkivlagen $ 16 får
kommunfullmäktige meddela föreskrifter om arkil.vården inom kommunen, i den utsträckning
nägol annat inte är särskilt föreskrivet. I(ommunfullmäktige i Lysekils kommun har 201.5-1.2-1.7,
$ 136 fattat beslut om arkivreglemente, dnr LI{S 201,5-398.

I

dksarkivets föreskrifter och allmänna råd fìnns mer detaljerade regler om hur handlingar ska
framställas, organiseras, redovisas, gallras, förvaras, skyddas och åtedämnas. Av Lysekils
arkivreglemente framgår att riksarkivets föreskrifter och allmänna ràd gällande arkivlokaler,
papper och skrivmedel, certifiering och elektroniska handlingar ska tillämpas.

Detta ansvar innebär att varje kommunal myndighet ska använda materiel och metoder som
underlättar bevarandet, organisera ârkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna
handlingar undedättas och skydda arkivet mot skada, tillgrepp och obehörig åtkomst samt
verkställa föreskriven gallring. Dessa âtgfuder syftar till att skapa en genomtänkt och effektiv
hantering av myndighetens allmänna handlingat. Allt îör att det ska vara enkelt att bevara och att
kunna hitta igen handlingar.
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3.2 ARKIVMYNDIGFIET
Kommunstyrelsen fungerar som arkivmyndighet. Följande uppgifter ligger på atkivmyndigheten
enligt atkivlagen och arkivförordningen.

o

utöva tillsyn över hur kornmunens myndighetet och företag bedriver sin arkiwård ( 7 $),

o

ta emot handlingat

och

fot förvaring i kommunens atkiv (9 och 14 $S)

Att utöva tillsyns innebär att atkivmyndigheten
bestämmelset som finns i arkivlagen och i
företag dát kommunema utövar ett

ska

arkivmyndigheten. Kommunarkivet ska även ge
en god arkiwård i Lysekils kommun. Därtill kornmet att
göra arkivet tilgringligt för fotskning.

inflytande ska övervakas aY
i arkivfrågor som behövs föt
ska vårda arkivet och

3.3 ARKIVANSVARIG
Varje myndighet ska dels ha en atkivansvarig,
dels en person med samordningsansvat. Personen
ha
kan förenas med övriga
dokumenthanterins.
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till uppgift att
på en

atkivft'ågoma och
att insatsema lätt
ärende- och
t?

4. REDOVISNING AV ARKIV
-Arkivredovisningen består traditionellt av ßrâ, moment, arkivbeskrivning och arkivförteckning.
Det äldre sättet att redovisa arkiv, det s.k. allmänna arkivschemat, infördes 1903 och fungerade
alldeles utmärkt för pappersarkiv. Sedan 2009 har Riksarkivet arbetat fram nya föreskrifter om

arkivredovisning som utöver atkivbesk-tivning och arkivförteckning också omfaltar en
klassifìceringsstruktur, processbeskrivningar och dokumenthanteringsplaner. Arkivredovisningen
ska fungera som ett sökverktyg till kommunens handlingar. Genom att redovisa handlingarna
efter den verksamhet de tillkommer i ska det ge en bättre förståelse för hur handlingarna
används. Det ska också vara enklare att fuàga efter handlingar. Diarieföra och redovisa atkiv
hänger nu tätare ihop än tidigate. I båda fallen handlar det om att klassa och förse handlingar
med metadata för att göra sökbarheten och förståelse av informationen i sitt sammanhang. Detta
nya sätt att redovisa alknänna handlingar på, kallas för verksamhetsbaserad arkivredovisning. För
statliga myndigheter blev detta tvingande2013, medan det är rådgivande för kommunema. -Allt
pekar på att fler kommuner kommet att redovisa arkiven efter den verksamhetsbasetade
arkivredovisningen. I(ommunstyrelsen i Lysekils kommun har fattat beslut om att införa
verksamhetsbasetad arkivredovisning, dnr LKS 201 5-495.
Arkivtedovisning består av följande delar.
o Arkiubukriuning beskriver översiktligt kommunens verksamhet och organisation och vilka
sökvägar som finns för att kunna söka i arkivet samt vilka gallringsbeslut som gäller för
kommunen. Ârkivbeskrivning uppdateras vid större omorganisationer.
¡r Kkssfrceringtttrukturen foljer riksatkivets råd. Den övetsta nivån är styrning av Lysekils

kommun, därefter följer stödfunktioner þ1.u. ekonomi, personal, lokaler) för

e

verksamheten. Sist kommer kätnverksamheten, såsom skola, socialtjänst, hälso- och
sjukvård, planer och byggnader. I(lassificeringsstruktuten används även som diarieplan.
Dokamenthønteringsplanerna följer klassificeringsstrukturen där de vanligaste förekommande
handlingarna finns med och var de ska förvaras, om de ska bevaras eller gallras och i så
faII nàr. Dokumenthanteringsplanetna tas fram av kommunens myndigheter i samråd
med kommunarkivet, och beslutas av respektive styrelse/nämnd. Myndigheterna àr
skyldiga att kontakta kommunarkivarien så snart ett arbetssätt eller rutin ändras så att det
påverkar dokumenthanteringsplanerna pã, ett eller annat sätt. Det finns också inom vissa
vetksamheter anuìsningar för hur handlingar inom t.ex. elevhälsan ska hanteras och
förvatas.

o

Arkiuforteckningen följer även den klassifìceringsstrukturen,
redovisas de arkivboxar som finns i Lysekils kommunarkiv.
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och i arkivförteckningen

5.

GALLRING

fuämsta skälet till gallring àr ekonomiskt, dvs. man vill minska förvarings- och
hanteringskostnaderna för arkivmaterial. Man måste då styra och planera all gallring sä att
informationsförlusterna blir så små som möjligt. Gallringen syftar också till att atkiven inte ska
tyngas av handlingar som saknar informationsvärde, handlingar som fìnns pä andra ställen eller
som bara är av intresse föt en begränsad tid. Gallring i kommun får endast ske med stöd i lag,
förordning eller beslut av kommunen

Det

Sveriges kommuner och landsting ger i samarbete med Riksarkivet ut gallringsråd för kommuner
inom områdena
¡ Lednings- och stödprocesser

¡
¡
¡
r
¡
o
.
o
o
o
o

Utbildningsväsendet

trritids- och kulturverksamhet
l(artor och ritningar
Socialtjänst
Patientjournaler och annan medicinsk information
Teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning
IVxiJo-ocnhaisoskycicisverksamhet

Överfötmyndare
Räddningstjänsten
Plan- och byggnadsväsende
Smittskyddsenheter

RA-FS 1997.6 (ändrad och omtryckt 1,997:6) handlar om gallring av handlingar som är av tillflällig
eller ringa betydelse. Förutsättningen för gallring àr att man inte åsidosätter myndighetens,
rättskipningens och forskningens behov. Kommunen avgör själv gallringsftisten på dessa slag av
handlingar men hänsyn måste tas till redovisnings- och kontrollbehov samt revisionsbehov
Skillnaden mellan att galka och rensa kan verka otydlig men en huvudregel är att man aldrig
rensâr allmän handling utan dessa skall i stället gallras. Minneslappar, anteckningar, kopior och
material man behövt för att handlägga ärendet och som inte har någon betydelse i
^nnzrt
efterhand tas bort och förstörs. Om inte sådana handlingat förstörs innan arkivering blir de
automatiskt allmänna handlingar och får inte förstötas utan gallringsbeslut. Rensning skall utföras
av den som handlagt ärendet och ärendet skall vata rensat innan det lämnas till arkivering

6.1 GALLRING AV SOCIALTJÄNSTREGISTER
Gallring av socialtjänstregistret regleras i socialtjänstlagen. Socialtjänstregistret är ett register som
innehåller följande uppgifter
r ekonomiskt bistånd,
o insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

o
o
o

insatser för barn och unga,
socialtjänstinsatser till äldre och petsonet med funktionsnedsättning
tvångsvård av vuxna missbrukare. SFS 1981:1370
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Enligt socialtjänstlagen Q001:453)

1.2.

krp $ 1 ska uppgifterna

galkas fem

år efter

senast

anteckning förts.
Enligt $ 2 ska följande inte gallras

. utredning om faderskap
. utredning om adoption
. att en underårig har placerats eller tagits emot i ett hem föt vård

eller boende, i ett
familjehem eller i ett annat enskilt hem som inte tillhör någon av föràldrarna eller någon
anflan som har vårdnaden om honom.

Enligt socialtjänstförordningen 7 kap. S 2 ska handlingar undantas galldngsplikten. I
kommunerna Östergötland, Gotlands och Västemortlands län samt Götebotgs kommun ska
samtliga handlingar bevaras. Övrþa kommuner l¡evarar handlingar för personet födda den femte,
femtonde och tjugofemte varje månad.
6.2 GALLRINGSBESLUT
Enligt arkivteglementet är det nämnden som fattar beslut om gallring för respektive myndighet.
Myndigheten gör en gallringsutredning och en tjänsteskrivelse som ligget till grund för nämndens
beslut. Gallringsuredningen ska omfatta en beskrivning
handlingarna, handlingarnas
^v förslag till gallringsfrist.
omfattning, handlingatnas användning och betydelse, samt
Tjänsteskrivelsen ska innehålla en sammanfattning av gallringsutredningen och innehålla förslag
till beslut. Gallringsutedningen ska ske i samråd med arkivmyndigheten

6.3 GALLRINGSBESLUT

I DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Myndigheterna, tat i samarbete med kommunarkivet fiam dokumenthanteringsplaner. Där
framgàr vilka handlingar som ska gallras och vilka handlingat som ska bevaras.

6.4 PRAKTISK GALLRING
Redan från början bör man skilja på handlingar som skall gallras och handlingar som ska bevaras.
Märk de pätmr som ska gallras med galldngsår. När man sedan ska galln är det enkelt att
urskilja den del som ska förstöras. Det fu bra om man skapar regelbundna rutiner kring gallring
och t.ex. utför den i början av varie år. Man måste också försäkra sig om att handlingarna
verkligen förstörs vilket är särskilt viktigt när det gäller sekretessbelagda handlingar. Det ska alltid
ske under kontroll. Handlingar som ska gallras ska inte skickas in till kommunarkivet, utan ska
behållas av myndigheten som själv ansvatar för att galltingen blit gjord.
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7. FRAMSTÄLr-I, BEvARA ocH vÄnon
Rätten till insyn förutsätter att handlingat bevaras i ursprungligt skick, det
innehåll de hade när de kom in till myndigheten ellet upprättades där.

vill

säga med det

7.1 PAPPER

RA-FS 2006:4 (ändrad och omtryckt 201,2:8) om tekniska krav och certifiering, gäller för
pappershandlingar som ingår i kommunens arkiv och som ska bevatas. För handlingar som ska
gallras gäller delar av föreskrifterna. I{ommunen ska, i de fall, när den kan påverka valet av
papper, välja åldrings- eller arkivbeständigt papper. Man har inte alltid möjlighet att välja papper
då det kommer skrivelser till kommunen. Arkiçapper (svenskt arkiv) är bra men dyrt, och under
1980-talet bedrevs ett utvecklingsarbete med att fram ett bra och billigt brukspapper av hög
kvalitet. Detta ledde till att åldringsbeständigt papper kunde introduceras. -A,lddngsbeständigt
papper är miljövänligt, tillverkat av kemisk trämassa och neutrallimmat. Idag behövs inte
arkivpapper användas längre. När kommunen upphandlat leverantör av papper, så ska det i
kravspecifìkationen ftamgâ att papperet ska uppfi'lla de tekniska kraven i riksarkivets föreskrifter.
7.2 SKRIVMEDEL
Med skflvmedel menas t.ex. pennor, tuscfi, stampeltarger, trycktârgef, skrlvare, kopratoret och
faxar. Vid upphandling ska kommunen välja produkter som har certifierats i enlighet med
riksarkivets föreskrift om tekniska krav och certifiering, eller begära en leverantörsförsäkran som
visar att produkterna uppftller dessa krav. De kommunala myndighetema ska försäkra sig om att
pennor uppfyller riksarkivets tekniska krav genom att välja cerdfìetade produkter. Pennor som
in och använda
uppfyller riksarkivets knv ffu märkas med "svenskt arkiv". Det bästa är
^ttköpa
med
arkiv".
som
är
märkta
"svenskt
av
pennor
sig
7.3 ENKELSIDIG UTSKRIFT
Av arkivreglementet ftamgfu att RÄ-trS 2006:2 (ändrad och omtryckt2010:2) ska tillämpas om att
handlingar på papper som ska bevaras, ska skrivas ut eller kopietas enkelsidigt. HandLingar som
inkommer behöver inte kopieras över till enkelsidig utskdft. Det smidigaste sättet är att lära sig
hur man ställer in utskriftsfunktion på enkelsidig respektive dubbelsidig utskrift när man ska
skriva ut.

7.4 FÖRVARINGSMEDEL

I(ommunen ska välja förvaringsmedel med hänsyn till de krav som ställs på handlingarnas
användning och skydd. I{ommunen måste förvan sina handlingar så att de hålls skyddade på
bästa sätt. Bra som förvatingsmedel för pappershandlingar àr arkivboxar. Handlingat som ska
gallras kan med fördel stå kvat t pärmar i arkivet.
7.5 ELEKTRONISKA HANDLINGAR
arkivreglementet ftarngàr att riksatkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska
handlingar ska tillämpas. Att hantera elektoniska handlingar skiljer sig en del frân att hanten
pappershandlingar. Vad gäller elektroniska handlingar måste man redan frän bötia ta hänsyn till
arkivhanteringen. Ska informationen som systemet stödjet bevaras eller gallras? Vilket format
gäller? Hur länge ska informationen ligga i vetksamhetsystemet innan det kan övetföras till
system för bevannde. Hur ser sökbehovet ut över tid? Det är också viktigt att bevaka så att

Av

1,1,

informationen gâr att läsa och förstå över tid. Därtill kommer dokumentation om systemet.
Yaúör införde man IT-stöd? I vilken verksamhet? Hur länge fanns systemet?

1,2

8.

ARKTVLOKALER

De krav som Riksarkivet ställer är avsedda att tillämpas tillsammans med gällande regler inom
byggområdet. Man bör observen alt författningen gäller nybyggda, ändrade samt befintliga
arkivlokalet.

Arkivlokalens främsta syfte är att sþdda arkivet från förstörelse, skada tillgrepp och obehörig
åtkomst. Vilken omfattning skyddet behöver ha, kan varíera ftân fall till fall. Det finns olika
faktorer som kan påverka skyddsbehovet som byggnadens belägenhet eller verksamheter i
näraliggande lokaler. Man måste, till arkivmyndigheten, skicka in fötslag till ny- och ombyggnad
av arkivlokal. Då arkivmyndigheten måste göra en bedömning i varje enskilt fall krävs att man
redovisar samtliga överväganden man gjort angående sina arkivlokaler. Detta skall ske i god tid då
arkivmyndigheten lämnat sitt medgivande tjll detta.
man inte fâr fTytta in i en arkivlokal vtan
^tt
Arkivmyndigheten kan, om det finns särskilda skäI, besluta om undantag från reglerna i
föreskriften. En begäran om detta skall skickas till atkivmyndigheten och den skall innehålla en
motivering till varför man begär undantag. Det kan t.ex. vara att m^n inte kan upp$tlla
författningens krav utan orimlig kostnader, att det enbart skall förvaras gallringsbara handlingar i
lokalen, eller att den är tänkt for tillfüllig förvaring av handlingat. Arkivmyndigheten beslutar i
varje enskilt fall och om man får undantag beviljat kan arkivmyndigheten ställa krav på vissa
kompenseracie ârgârcier.

Arkivhandlingar ffu förvars i förvaringsskåp som t.ex. dokumentskåp, värdeskåp, kassaskåp.
Skåpet måste tillsammans med byggnaden och lokalen motsvâra de krav som ställs på
arkivlokaler. Arkivlokalet och arkivskåp ska stå emot brand i 1.20 mln.
Redan på planeringsstadiet bör man även tänka på de krav som ställs på skydd mot fötstörelse
och stöld. Arkivlokalen skall ha ett sådant làge att arkiwården och åtkomsten undedättas.

8.l SKYDD MOT SKADEGÖRELSE, TILLGREPP OCH OBEHÖRIG ATKOMST
Man måste ge dessa fuâgor extra omsorg om man föwalz; arkiv som är stöldbegädigt,
sekretessbelagt och eller integritetskänsligt. Låsen till arkivlokalen måste vara bryt- och dyrksäkra.
Arkivlokalen ffu inte annat än i ytterst tillfälligt användas för förvaring av anîat än arkiv.
Blanketter, juldekorationer,kaffepaket, småkakor bör allts inte finnas i arkivlokal.
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9. LEVERANS AV

I

I

ARKIV

dokumenthantedngsplanerna fuamgàr när det är dags att skicka handlingar till kommunarkivet.
samband med att atkivhandlingama hx tagits emot av kommunarkivet, övergår ansvaret för

atkivhandlingarnahelt till kommunatkivet. Enligt offentlighets- och sekretesslagen 11 kap. $ 6
övergfu eventuell sekretess när handlingarna överförs till arkivmyndighet. Handlingar som ska
gallras ska inte lämnas till kommunarkivet, vtafl y^ra kvar på myndigheten tills gallringsfrist
i¡träffan Det kostar ingenting övedämna arkiv till kommunarkivet.
Innan leverans..

o
¡
¡
o

Ta alltid kontakt med kommunarkivet innan leverans av arkiv ska ske, så att det inte
uppstår några missförstånd.
Ange vilken mynriighet det är som ska leverera arkiv
Meddela vad det fu för typ av handlingat och vilka år dessa omfattar

Ange hur mycket handlingar det rör sig om

I(ontakt
I(ommunarkivarie Eva Edvins s on
E-oost: Eva.edvinssonlDlvsekil.se

Telefon 0523-61.31.06

1.4

KOMMTTNARKIVET

10.

Lysekils kommunarkiv finns

i

stadshuset, I(ungsgatan

44. Arkivförteckningat

med

arkivbeskrivningar finns på wwwatkivinfotmation.se

I Lysekils kommunarkiv fìnns bl.a.

o
o
o
.
o
o
o
¡
o
o

10.1

Betyg från grundskolan, gymnasiet
Skolhälsovårdsjoutnal
Skolkaralog
Bygglovshandling

Detaljplan och stadskartor
Beslut fiån kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder
Barnavârdsmannens handlingar och akter ftån socialtjänsten

Brev som har skickats till och från kommunen
Fotografier
Föreningsarkiv

a

Brastad (1.863-1.951)

a

Bro (1863-1951)

a

Fiskebäckskil

a

Grundsund (1863-1951)

a

Lyse (1863-1951)

a

Lysekil (1863--)

a

Skaftö (1892-1970)

a

Slättens municipalsamhälle (19

a

Stångenäs

a

Ö stetsidans municipalsamhälle

(1.9

(1

886- 1 95 1)

52-

1,97

1.1

-1.930)

0)

NÄGRA Á.RTAL I KOMMUNENS HISTORIA

1836 blir Lysekil köping.

1863 ses som den "moderna" kommunen födelse. 1862 undertecknade kung I{ad XV, de fötsta
kommunalförordningarnâ som trädde i kraft 1, januaÅ 1863. trör Lysekils del blev det en
stadskommun pysekil) och fyra landskommuner (I-yse, Brastad, Bro och Grundsund)
1,903 fär Lysekil stadstättighetet och blir stad.
1.952 genomfördes den s.k. storkommunreformen, som irinebâr att ett stort antal kommuner
slogs samman. En av anledningarna. v^t att mâ"nga kommuner var föt små att för att klara sina
uppgifter. Lysekil, Lyse och Grundsund bildar tillsammans Lysekils stadskommun. Brastad och
Bro bildar tillsammans Stångenäs landskommun.
1971 genomfördes den s.k. kommunreformerì, som innebar att alla gamla begrepp förcvann. De

nyl- beteckningarna för kommunernas ledande organ blev kommunstyrelse och
kommunfullmäktige. Äldre beteckningar som städer, landskommuner, köpingar,
municipalsamhälle försvann. Lysekils stadskommun och Stångenäs landskommun bildar
tillsammans Lysekils kommun.

1.5

Individ- och familjeomsorg IFO

Aktuell situation avseende mottagande av asylsökande/ensamkommande barn

Individ- och familjeomsorg IFO

Anmälan ordförandebeslut – redovisas på sammanträdet

Tjänsteskrivelse
Datum
2016-04-13

Dnr
SON 2016-109

Socialförvaltningen
Eva Andersson, 0523 – 61 33 89
eva.b.andersson@lysekil.se

Investeringsbudget 2016
Sammanfattning
Socialnämnden har fått 447 tkr i ofördelad investeringsram för 2016. I samband
med att nya lokaler tas i bruk föreslår socialförvaltningen att socialnämnden beviljar
att 300 tkr används till inköp av inventarier till de nya lokalerna.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att avsätta 300 tkr av den ofördelade investeringsramen till
inköp av inventarier till de nya kontorslokalerna intill socialkontoret.
Ärendet
Sedan ett par år tillbaks har kommunen arbetat med en modell där alla pågående
och planerade investeringar löpande följs upp i kommunstyrelsens ledningsutskott.
Arbetet har utgått ifrån en tioårig investeringsplan.
Under 2016 kommer kommunens ekonomistyrningsprinciper att revideras. I dessa
inkluderas ny modell av investeringsbudgetprocessen. Denna modell bör vara klar
att tillämpas fullt ut från och med budget 2017. För budget 2016 har beslutats om en
övergångsmodell.
Denna modell bygger på att kommunfullmäktige för budget 2016 beslutar om
investeringsramar per nämnd.
Total investeringsbudget uppgår fortsatt till 50,0 mnkr oavsett utfall 2015 i
förhållande till budget 2015.
De enskilda nämnderna erhåller för 2016 ett totalanslag som nämnden själv fattar
beslut om för vidare fördelning till olika enskilda investeringsprojekt.
För 2016 har socialnämnden tilldelats 447 tkr i ofördelat anslag.
Därutöver finns 153 tkr avsatt till inventarier till Stångenäshemmet och 600 tkr för
införande av Phoniro.
För närvarande pågår planering och ombyggnad av nya kontorslokaler i
bottenvåningen i anslutning till nuvarande socialkontor. I samband med detta
behövs inköp av möbler, gardiner, datorer och övrig utrustning till lokalerna till ett
värde av 300 tkr.
Förvaltningens synpunkter
Socialförvaltningen föreslår att 300 tkr avsätts av den ofördelade investeringsramen
till inköp av inventarier till de nya lokalerna.
Eva Andersson
Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse
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Dnr: SON 2016-7

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

Ekonomisk uppföljning mars 2016
Sammanfattning
Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat per mars 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 MARS 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

5,9

5,6

-0,3

23,1

0,0

18,0

18,3

0,3

75,6

0,0

50,7

51,2

0,5

205,3

-0,9

13,2
87,8

12,4
87,5

-0,8
-0,3

51,7
355,7

-2,0
-2,9

Analys
VO

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

IFO

Institutionsvård barn och unga - köpta platser
Verksamheten planerar för att ta hem fyra institutionsplaceringar, föra över tre institutionsplaceringar till andra kommuner samt avsluta en placering.

Tjänsteskrivelse
Datum
2016-04-08

Dnr

Socialförvaltningen/Vård och Omsorg
Marina Lindblom, 0523 – 61 33 38
marina.lindblom@lysekil.se

Möjlighet att inom ram 2016 omfördela 200 tkr till insatser för
anhörigvårdare
Sammanfattning
Vård och Omsorg har inte möjligheter att inom given ekonomisk ram omfördela
ekonomiska resurser till insatser för anhörigvårdare under 2016.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av redovisningen av uppdraget till förvaltningen gällande att
se över möjligheten att omfördela 200 tkr från den totala ramen till insatser för
anhörigvårdare.
Ärendet
Socialnämnden gav i uppdrag till Vård och Omsorg att se över om det finns
möjlighet att inom ram för 2016 omfördela 200 tkr till insatser för anhörigvårdare.
Under åren 2009-2010 anslog Riksdagen särskilda medel för att genomföra den
ändrade bestämmelsen i socialtjänstlagen 5 kap. 10 § SOL. Syftet var att stödja
utvecklingen av stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående äldre,
personer med funktionhinder eller långvarigt sjuka. Syftet var också att
vidareutveckla kommunens arbete med att bygga upp en egen strategi och öka
kvaliteten på anhörigstöd. Från 2011 överförde regeringen ett tillskott på 300
miljoner kronor till utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner anslag 1:1
Kommunalekonomisk utjämning. För Lysekils kommun innebar det ett extra
tillskott till den kommunalekonomiska utjämningen på cirka 613 tkr, se bilaga
Tjänsteskrivelse. Anhörigstödet är väl utvecklat och fungerande vad gäller Vård och
omsorg men behöver utvecklas inom LSS/Socialpsykiatri och IFO. Socialnämnden
behöver intensifiera anhörigstöd och få till stånd anhöriggrupper inom dessa
områden.
Förvaltningens synpunkter eller utredning
Vård och Omsorg har inte möjlighet att inom ram 2016, omfördela 200 tkr till
insatser för anhörigvårdare. Budgetramen för 2016 är åtta miljoner mindre än 2015
efter omfördelning till IFO. Vård och Omsorg behöver få en budget i balans och kan
under 2016 inte omfördela medel till insatser för anhörigvårdare genom att ta medel
från särskilt boende eller hemtjänsten. Inför 2017 föreslås Socialnämnden prioritera
området anhörigstöd för att verksamhet ska kunna vidareutveckla anhörigstöd för
IFO, LSS och Socialpsykiatrin.
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Tjänsteskrivelse
Eva Andersson
Förvaltningschef

Marina Lindblom
Handläggare

Bilaga/bilagor
Tjänsteskrivelse Anhörigstödet 2011
Slutrapport
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TJÄNSTESKRIVELSE

Socialnämnd
en

Datum: 2010-10-25
Förvaltning: Socialförvaltningen
Handläggare: Annelie Antonsson
Telefon: 070-245 61 33
E-post: annelie.antonsson@lysekil.se

ANHÖRIGSTÖDET 2011
Dnr:
Under åren 2009-2010 har riksdagen anslagit särskilda medel för att genomföra den ändrade
bestämmelsen i socialtjänstlagen 5 kap. 10 § SOL. Syfte var att stödja utvecklingen av stödet
till anhöriga som hjälper och vårdar närstående äldre, personer med funktionshinder eller
långvarigt sjuka. Syftet var också att vidareutveckla kommunens arbete med att bygga upp en
egen strategi och öka kvaliteten på anhörigstödet.
Från och med år 2011 avser regeringen att överföra ett tillskott på 300 miljoner kronor till
utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.
För Lysekils kommun innebär det ett extra tillskott till den kommunalekonomiska utjämningen
på ca:613 tkr. Se bilaga 1- Socialstyrelsens Meddelandeblad Mars 2010.
Kommunstyrelsen beslutar om hur bidraget ska användas. Förslag att bidraget finansierar
anhörigstödets verksamhet för att säkerställa fortsatt vidareutveckling av stödet till anhöriga i
Lysekils kommun.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
- Att hemställa till kommunstyrelsen att ovanstående kommunalekonomiska bidrag
överförs till att finansiera anhörigstödets verksamhet i socialförvaltningen.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Agneta Stenqvist
Avdelningschef Vård och omsorg

Annelie Antonsson
Anhörigsamordnare

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

2010-11-09
Socialnämnden
Socialförvaltningen
Annelie Antonsson
0523-61 32 57
annelie.antonsson@lysekil.se

Länstyrelsen
Västra Götalands län
Enheten för social hållbarhet
462 82 Vänersborg

SLUTRAPPORT ”VIDAREUTVECKLING ANHÖRIGSTÖDET” REDOVISAS TILL
LÄNSSTYRELSEN
Dnr: 08-254 § 141 Länsstyrelsens diarienr 704-67019-2008
Regeringen har anslagit stimulansbidrag för att stödja utvecklingen av stödet till anhöriga som
hjälper och vårdar närstående äldre, personer med funktionsnedsättning eller långvarigt sjuka.
Av dessa medel har Länsstyrelsen i Västra Götaland tilldelats 14 800 000 kronor för att lämna
stöd till projekt som avser att kommunerna bygger upp en egen strategi och öka kvaliteten på
anhörigstödet.
Slutrapporten skall vara politiskt förankrad och Länsstyrelsen beslutar om bidragen. Lysekils
kommun beviljades 280 tkr varav ca 267 tkr har förbrukats i projektet. Ekonomisk
redovisning av projektet se sid 8 i slutrapporten. Medlen utbetalas när Länsstyrelsen erhållit
projektets slutrapport. Slutrapporten är behandlad och muntligt redovisad i Socialnämnden
2010-10-27, se bifogat sammanträdesprotokoll.
Slutrapporten ska skickas till Länsstyrelsen Västra Götaland, Enheten för social hållbarhet,
Vänersborg.
Slutrapporten ”Vidareutveckling anhörigstödet” redovisas se bifogade bilagor.
Har ni frågor avseende projektet är ni välkomna att kontakta mig.

Annelie Antonsson
Projektledare ”Vidareutveckling anhörigstödet”

Datum 2016-03-15

Tjänsteskrivelse

Sid 1/2

Dnr: SON 2013-218-709

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

Social interaktion mellan anhöriga via IT-stöd ”En bra plats”
(fd. Gapet), uppföljning delrapport 4.
Sammanfattning
Anhörigstödet inom Socialförvaltningen Lysekils kommun med
anhörigsamordnaren som projektledare har sedan 25 mars 2014 introducerat
webbtjänsten ”En bra plats” (fd. Gapet) med hjälp av utvecklingsmedel från
Folkhälsopolitiska rådet. Projektet har löpt på två år och utvecklingsmedel har
beviljats för ytterligare ett år till, till och med mars-2017.
Projektet redovisas till nämnden två gånger per år och detta är delrapport 4.
Projektet redovisas även till folkhälsopolitiskarådet varje år i form av ”Uppföljning
av utvecklingsmedel från folkhälsopolitiskarådet”.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Projektets status redovisas i delrapport 4, se bilaga 1.
Projektets genomförande och tidsplan redovisas se, bilaga 2.
Uppföljning av utvecklingsmedel från folkhälsopolitiska rådet för år 2, se bilaga 3
Förvaltningens synpunkter eller utredning
Förvaltningen rekommenderar att nämnden tar del av informationen.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Annelie Antonsson
Anhörigsamordnare
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Datum 2016-03-15

Sid 2/2

Bilaga/bilagor
Social interaktion mellan anhöriga via IT-stöd ”En bra plats”, uppföljning
delrapport 4. Bilaga 1
Social interaktion mellan anhöriga via IT-stöd ”En bra plats”, genomförande och
tidsplan. Bilaga 2
Social interaktion mellan anhöriga via IT-stöd ”En bra plats”. Uppföljning av
utvecklingsmedel från folkhälsopolitiskarådet 2015. Bilaga 3
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Delrapport 4
Sid 1/5

Projektinformation
Projektnamn

Social interaktion mellan anhöriga
via IT-stöd ”En bra plats”

Projektledare

Annelie Antonsson

Projektstart

År 1: 2014-03-25
År 2: 2015-03-25
År 3: 2016-03-25

Planerat slutdatum

År 1: 2015-03-24
År 2: 2016-03-24
År 3 2017-03-24

Mottagare av statusrapport

Styrgrupp
Socialnämnden

Summering av projektstatus
Projektet har pågått två år och fortsätter ytterligare ett år till med hjälp av
utvecklingsmedel från folkhälsopolitiska rådet. Aktiviteterna pågår med
viss försening, samverkan med NU-sjukvården och Munkedals kommun
sker.
Ett av målen är att få 100 anhöriga att registrera sig på En bra plats inom
en 5 års period uppdelat på år 1 – 10st, år 2 – 25st, år 3 – 45st, år 4 – 70st
och år 5 – 100st.
Målet har inte uppnåtts. Antal anhöriga som erbjudits och hittills tackat
ja till webb-tjänsten är 17 personer, 16 kvinnor och 1 man. Se
utvecklingen av antalet anhöriga som registrerats under maj 2015 till
mars 2016 i nedanstående figur.
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Följande diagnoser har registrerats, (se tabell nedan) antal anhöriga per
diagnos och procent.

De vanligast förekommande diagnoser är ADHD, Asberger syndrom och
utvecklingsstörning.
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Åldersfördelningen på registrerade anhöriga, se stapeltabell nedan.

Ett positivt resultat som bedöms vara relevant och inte ingick i uppsatta
mål är att vid intern och extern information om En bra plats,
kompletteras informationen med information om övrigt anhörigstöd i
kommunen, vilket ger en vinst.
Det är komplicerat och tidskrävande att integrera en ny form av
anhörigstöd med övrig pågående verksamhet i förvaltningen med
anknytning till anhörigstöd.
Under de sista månaderna i detta projekt år tillkom en ny möjlighet för
anhöriga och gå in och registrera sig själva. Det finns 1 själv-registrerad
anhörig.

Status tidsplan
Tidsplanen följs. Vissa aktiviteter med primärvården har försenats på
grund av utebliven respons.
Utfört arbete


Lämnat in redovisning av utvecklingsmedel från
folkhälsopolitiskarådet för projektets andra år.



Samarbete med kommunikatör för extern information, till
medborgare via webben.



Lagt upp blandad information till anhöriga på www.enbraplats.se
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Intern information till anhörigombud i hemtjänst och särskilt
boende.



Intern information till LSS-gruppboende



Lämnat underlag pressrelease för tidningsreportage tillsammans
med Munkedals kommun. Blev även en kort intervju av Radio
Väst.



Extern information till medborgare vid
 1 föreläsningstillfällen Skaftö
 3 Anhörigträffar i hemtjänsten, Brastad och Skaftö.

Planerat arbete kommande period


Fortsatt arbete med implementering via intern och extern
information i samverkan med kommunikatören.



Förmedla nytt marknadsföringsmaterial.



Arbeta för att personal som utbildats till inloggare i förvaltningen
och elevhälsan blir mer aktiva i sitt uppdrag.



Projektledaren kommer att arbeta för att utbilda fler ”inloggare” i
kommunen.



Arbeta för samarbete med primärvårdens aktörer.



Planera informationstillfälle på BUP.



Planera informationstillfälle BVC och BMM.

Nuläge prognos och tidsplan
Det är komplicerat och tidskrävande att integrera en ny form av
anhörigstöd med övrig pågående verksamhet i förvaltningen med
anknytning till anhörigstöd.
Resurser
Personella och övriga resurser
Projektet påtalar vikten av att cheferna möjliggör sina medarbetares
deltagande i utbildning till ”inloggare” för säkrade leveranser i projektet.
Ekonomi
Projektet har inga avvikelser gentemot budget
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Möjligheter
Ett långsiktigt arbete med att erbjuda stöd till anhöriga på varierande sätt
är avgörande för att åstadkomma resultat i enlighet med Riktlinjerna för
anhörigstöd i Lysekils kommun och Socialstyrelsens Stöd till anhöriga –
vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10§ SoL.
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Genomförande och tidplan projekt En bra plats 2014-2016
2016-04-05

Vad?

När?

Planerad projektstart år 1
Planerad projektstart år 2
Planerad projektstart år 3
Planerat projektavslut år 1
Planerat projektavslut år 2
Planerat projektavslut år 3
Uppstartsutbildning av Edu-Med av
Gustav Cavalli

2014-03-25
2015-03-25
2016-03-25
2015-03-24
2016-03-24
2017-03-24
2014-03-25

Handledning av Edu-Med och
Gustav Cavalli

2014-08-25
2015-03-16
2015-08-10
2015-11-26
2016-03-21
2014-03-25

Utbildning inloggare inom
förvaltningen i kommunen

2014-04-09

Utbildning inloggare andra
förvaltningar i kommunen
Intern information

2014-05-12
2015
2016
2014-09-08

2014-04-11
2014-04-03
2014-04-17
2015-05-25
2015-09-03
2015-09-10
2015-09-30
2015-10
2016-01-04
2016-02-23

Hur?

Genomfört?






Avd. chef IMA och
projektledare



Projektledare möte
Projektledare telefon
Projektledare telefon
Projektledare telefon
Projektledare möte
4st –missbruk socialsekr, LSS
bistånd, SOL bistånd, rehab
4 st – Missbruk socialsekr, SoL
bistånd, LSS bistånd
5 st Ettan, Ungbo
SOL + LSS biståndsbedömare








Elevhälsan gymnasiet 3 st:
skolsköterska, kurator,
socialpedagog
Insidan
Samarbete med
kommunikatör
Informationsbrev till inloggare



Info sjuksköterskor
Info anhörigombud särskilt
boende
Info anhörigombud
hemtjänsten
LSS gruppbostad info personal
Trygg hemgång
Infobarnkonvent-nätverket
APT Dagcenter/blåstället
















Extern information
 Medborgare

2014-04-03
2014-04
2014-04
2014-04-22
2014-04-28
2014/2015/
2016
2014-08-30
2014-10-07
2015-01-19
2015-01-22
2015-02-19
2015-03-26
2015-05-26
2015-08-07
2015-08-25
2015-10-06
2015-10-20
2015-11-09
2015-11-19
2015-12-02

Extern information
- NU-sjukvården

-

Primärvården

Utbildning inloggare primärvården

Hemsida
Samarbete med
kommunikatör
Pressrelease, FB, hemsida
Utskick informationsbrev till
kända anhöriga, 45st
Biblioteket info
Lägga ut nyheter till anhöriga
på En bra plats- Gapet
Barnens dag info
Föreläsning info Gapet
Föreläsning info gapet
Vuxenvårdsutbildning
studenter
Anhörigträff dagverksamhet
Föreläsning info gapet
Anhörigträff hemtjänst
Brastad
Seglarvecka, infotält
Anhöriggrupp
Föreläsning ADHD info
Anhörigträff hemtjänst
Brastad
Anhörigträff Gullvivan Skaftö
Seniormässa Brastad
Hälsovågen Skaftö








Pågår
kontinuerligt
















2016-01-26
2016-02-16
2016-02-18
2016-02-18
2016-02-20
2016-03-29 +
2016-03-31
2016-04-28

Info gymnasieelever
Pressrelease m Munkedal
Info HC vård vuxenskola
Reportage intervju Radio väst
Reportage Bohusläningen
Anhörigträff hemtjänsten
Lysekil
Vuxenvårdsutbildning
studenter









2014-03-11
2015-03-26

Kuratorsavdelningen, UA
BUP Lysekil

2015-03-26
2015-03-30
2016 jan
2016-jan

Mail Närhälsan
mail Läkarhuset- ej svar
mail Närhälsan
mail Läkarhuset









2016
2016
2016
2016
2015
2016

Info Närhälsan
Info Läkarhuset
Info BUP
Info BVC

Samarbete med Munkedals
kommun

2014
2015
2016

Ansökan om förlängning av projekt,
nya utvecklingsmedel från
folkhälsopolitiska rådet
Ansökan om förlängning av projekt,
nya utvecklingsmedel från
folkhälsopolitiska rådet
Uppföljning IMN

Aug/Sep -14

Projekt Gapet i Munkedal
startade feb-14 och
projektledare är
anhörigsamordnaren.
Projektansökan år 2

Aug/sep-15

Projektansökan år 3



2014-11-07



2015-12-10

Tjänsteskrivelse och
delrapport 1 färdig.
Avrapportering möte
delrapport 1
Tjänsteskrivelse och
delrapport 2 färdig.
Avrapportering möte
delrapport 2
Tjänsteskrivelse och
delrapport 3 färdig.
Avrapportering delrapport 3

Uppföljning socialnämnden år 2

2016-04-27

Avrapportering delrapport 4

Utvärderingsfrågor anhöriga
Utvärderingsfrågor inloggare

2015-03-27
2015-03-27
2015-april
April -15

Skickat ut enkät
Skickat ut enkät
Sammanställt enkäter
Sammanställning av
delrapport 1+2
Sammanställning av
delrapport 3+4

2014-11-20
Uppföljning Socialnämnden år 1

2015-04-09
2015-04-22

Uppföljning socialnämnden

Redovisning till folkhälsopolitiska
rådet år 1
Redovisning till folkhälsopolitiska
rådet år 2
Redovisning till folkhälsopolitiska
rådet år
Spridning av resultat för år 1
Spridning av resultat för år 2

2015-11-26

April-16

Pågår
kontinuerligt
















April-17
april-15
Mars-16


pågår

Datum 2016-03-23

Tjänsteskrivelse

Sid 1/2

Dnr:

Socialförvaltningen Vård och omsorg
Marina Lindblom, 0523 – 61 33 38
marina.lindblom@lysekil.se

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister
för arbete inom Vård och omsorg/LSS/Socialpsykiatrin i
Lysekils kommun
Sammanfattning
Socialförvaltningen föreslår att alla medarbetare som ska nyanställas inom Vård och
omsorg/LSS/Socialpsykiatrin, ska uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister.
Syftet är att minska risken för att boende, kunder och gäster utsätts för brott som
exempelvis stöld. Verksamhetsrutinen (se bilaga 1) ska gälla för samtliga
yrkeskategorier.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsrutin vid begäran
om utdrag ur Polisens belastningsregister för medarbetare som ska nyanställas
inom Vård och omsorg/LSS/Socialpsykiatrin.
Ärendet
Under 2015 inkom det 5 Lex Sarah rapporter, 4 rapporter handlade om att det
saknades läkemedel och 1 rapport handlade om att det saknades kontanter. För att
förebygga att äldre/funktionshindrade inte utsätts för brott har flera förebyggande
åtgärder vidtagits. Nyanställda får information om verksamhetens rutiner vid
introduktion och information ges även vid enheternas arbetsplatsträffar. Alla
medarbetare ska känna till rutinen för hantering av privata medel. All misstanke om
stöld som kommer till verksamhetens kännedom utreds internt och kan
polisanmälas.
Som tillägg till dessa åtgärder har rutin vid begäran om utdrag ur Polisens
belastningsregister tagits fram. I rutinen beskrivs att alla nyanställda ska uppvisa
utdrag ur belastningsregistret vid anställningsintervjun. Vid intervju ska den
rekryterande chefen be den sökande att uppvisa oöppnat brev med utdrag ur
belastningsregistret. Om dokumenten visar på tidigare registrerade brott kan chef
bjuda in till samtal om vad som ligger bakom händelserna. Efter att ansvarig chef
har tagit del av utdraget återlämnas detta till den sökande. Inga kopior tas och inga
anteckningar görs om innehållet i utdraget.
Om det finns notering i belastningsregistret innebär detta inte automatiskt att
anställning inte är aktuell. En eventuell notering i registret ska ses som underlag för
diskussion med ansvarig chef, och den sökande får möjlighet att berätta om det
som har inträffat.
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Förvaltningens synpunkter
Det är av yttersta vikt att våra äldre/funktionshindrade
känner sig trygga och säkra med den vård och omsorg som
ges. Därför är det även viktigt att stölder och övriga brott
förebyggs så långt som möjligt. Förvaltningen ser positivt
på att vård och omsorg kan få möjlighet att förstärka
brottsförebyggande åtgärder genom denna nya
verksamhetsrutin.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Marina Lindblom
Avdelningschef VoO

Bilaga
Rutin utdrag ur belastningsregistret
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Tjänsteskrivelse
Datum
2016-04-07

Dnr

Socialförvaltningen/Avdelning Vård och omsorg
Marina Lindblom, 0523 – 61 33 38
marina.lindblom@lysekil.se

Redogörelse för hur de statliga medlen för äldreomsorgen
har fördelats i Lysekils kommun 2016
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2016-02-29 att stimulansmedlen för 2016, cirka 4 mkr
skulle användas för att förstärka bemanningen i nattpatrullen samt förtäta dag och
nattpersonal på de särskilda vård- och omsorgsboende i kommunen. Fördelningen
är enligt följande:
Nattpatrullen har utökad med 3 tjänster, tjänstgöringsgrad 66 %. En natt rad är
cirka 1,98 årsarbetare och 1 årsarbetare natt kostar cirka 600 000 kr. Totalt
1 200 000 kr.
Avdelningen Skäret på Skärgårdshemmet höjer personaltätheten med en
undersköterska, tjänstgöringsgrad 60 %, cirka 350 000 kr. Skärgårdshemmet har
lagt en buffert med 200 000 kr på helår, för att vid behov höja tätheten på natten.
Avdelningen Vågen, Skärgårdhemmet har höjt sin personaltäthet med en
undersköterska 1,0 årsarbetare, cirka 550 000 kr.
Lysekilshemmet har ökat personaltätheten natt med 79,56 % samt två
undersköterskor, tjänstgöringsgrad 57 % som ordinarie personal delat på, genom att
öka sin sysselsättningsgrad. Totalt 1 100 000 kr.
Resterande cirka 600 000 kr fördelas till avdelningen Kompassen för att öka
personaltätheten dag och natt vid överbeläggningar mer än 10 platser.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av redogörelsen för hur de statliga stimulansmedlen för ökad
bemanning i äldreomsorgen har fördelats.
Ärendet
Socialnämnden beslutade 2016-02-29 att rekvirera de statliga medlen för ökad
bemanning avseende 2016. Regeringen gav den 25 juni 2015 (S2015/4099/FST)
Socialstyrelsen i uppdrag att fördela stimulansmedel för ökad bemanning inom den
av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Förutsatt att Riksdagen
beviljar medel för ändamålet avser regeringen att till bemanningssatsningen avsätta
totalt 7 miljarder kronor, varav 1 miljarder kronor år 2015 och 2 miljarder kronor
årligen under 2016-2018. Förutsatt att regeringen beviljar medlen även för 2017 och
2018 kan Lysekils kommun rekvirera stimulansmedel för att öka bemanningen
inom äldreomsorgen även år 2017 och 2018 med cirka 4 mkr/år (exakt 4 074 773).
Satsning är tillfällig och gäller i 3,5 år från 1 juli 2015 till och med 2018. Från och
med 2019 behöver kostanden för den ökade bemanningen arbetas in i
socialnämndens ekonomiska ram för verksamheten.
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Tjänsteskrivelse

Eva Andersson
Förvaltningschef

Marina Lindblom
Handläggare
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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 7 april
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

Bilaga: Sammanställning från arbetsutskottets sammanträde den 7 april 2016
Beslutet skickas till: Socialnämnden
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2016-04-18

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
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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
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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

2015-03-19
§ 58

Öppna jämförelser 2014 – vård
och omsorg om äldre

2015-73

2015-04-22
§ 90

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

2015-99

Maj 2015

Avd chef VOO

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

2015-06-15
§ 139

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

Redovisat

Övrig info

Delredovisat
SON 2015-09-17 § 181

Ärendet
överlämnat till
avd.chef LSS

Kvalitets- och
utvecklingschef

Kvalitets- och
utvecklingschef tills.
med avd. chefer

T.f. förvaltningschef

Trolig
redovisning
SON 25/5 -16

Beslutsdatum

Ärende

Dnr

Uppföljnings/
redovisningsdatum

Ansvarig
handläggare

2015-08-24
§ 163

Loggning av individärenden
inom vuxenenheten

2015-208

2016

IFO

Ska redovisas
under 2016

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 maj
2016

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

Fortsatt arbete
pågår

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)

Redovisas maj
2016

(Tidigare
beslut 201504-22
§ 97)

Återupptagen fråga Förnyat uppdrag

Redovisat

Förnyat uppdrag 201601-27

Övrig info

Beslutsdatum

Ärende

Dnr

Uppföljnings/
redovisningsdatum

Ansvarig
handläggare

2016-01-27
§ 20

Utökning av platser på
avdelning Kompassen

2015-272

Uppföljning i
september 2016

Förvaltningschef tills.
med avdelningschef

2016-03-30
§ 73

Rutiner kring försörjningsstöd

2016-20

2016

Enhetschef
vuxenenheten IFO

2016-03-30
§ 76

Omfördelning av 200 tkr till
verksamhet för anhörigstöd

2016-65

Snarast

Avdelningschef VoO

2016-03-30
§ 77

Översyn avseende hur maten
ska tillagas inom kommunens
LSS-boenden

2015-215

Avvaktar KF-beslut
avseende övriga
delar i ärendet

Avdelningschef LSS
samt utredare

2016-03-30

Fördelning av statliga
stimulansmedel

2016-28

Redovisat

Övrig info

2016-04-27
Pågående
ärende i
avvaktan på
KF-beslut
2016-04-27

Muntlig
begäran av
ledamot

Folkhälsopolitiskt råd
2016-04-08

Tankar utifrån
välfärdsredovisningen?
Utifrån de utmaningarna ni har i era nämnder,
vad har ni för tankar om det vi gått igenom?

Folkhälsopolitiskt råd 2016-04-08

2016-04-14

2

Rådets uppdrag
…enligt nya avtalet
•
•

•

Folkhälsopolitiskt råd 2016-04-08

bedriva arbetet så att ett folkhälsoinriktat synsätt blir en del av de
ingående parternas ordinarie verksamhet
Deltagande politiker och tjänstemän i rådet ansvarar för att ta med sig
inspel från sina respektive nämnder/styrelser/förvaltningar till rådet
samt att återföra rådets arbete tillbaka till dessa.
med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, dvs. befolkningens
livsvillkor och levnadsvanor, identifiera behov och prioritera utifrån
dessa samt verka för att folkhälsoarbetet bedrivs strategiskt inom
kommunens ordinarie verksamheter.

2016-04-14

3

Sammanfattning/framtidsspaning
FHS sammanfattning/framtidsspaning
•

•

Folkhälsopolitiskt råd 2016-04-08

Ökande hälsoklyftor och utmaningar med växande utanförskap och
segregation
– Fullständig skolgång centralt.
– Människor in i utbildning/arbete.
– Men också att stärka delaktighet och inflytande, verka för
integration och trygghet i samhället.
– Fokus på jämställdhet och minska hälsoskillnader mellan könen.
– En ökad andel äldre i vår kommun som vi vill ska ha god
livskvalitet.
– Levnadsvanor viktiga – fokus på fysisk aktivitet och minska droger
Strategi social hållbarhet, integration och jämlik hälsa?

2016-04-14
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR JÄMLIK HÄLSA FÖR EN
SOCIAL HÅLLBARHET

Trygga och goda
uppväxtvillkorAlla barn ska ges förutsättningar
att klara skolan

Ökat arbetsdeltagandeAlla i vuxen ålder ska ges förutsättningar till
meningsfull sysselsättning/arbete

Åldrande med
livskvalitetAlla äldre ska ha ett gott
och tryggt åldrande

I Lysekils kommun finns skillnader i förutsättningar mellan olika socioekonomiska områden och
grupper och och mellan män och kvinnor.
Arbetet mot jämlik hälsa ska därför genomsyras av kunskapen om individer och gruppers olika
förutsättningar. Detta gynnar målet om ett hållbart Lysekil.
Folkhälsopolitiskt råd 2016-04-08

2016-04-14
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FULLSTÄNDIG STUDIEGÅNG

Psykisk hälsa
Trygghet
Förebygga skolavhopp
Mobbning
Föräldrastöd
Läskunnighet
Kognitiv utveckling
Tillgänglighet
Familjecentraler
Alternativa studieformer
Folkhälsopolitiskt råd 2016-04-08

Drogförebyggande arbete
Kost
Fysisk aktivitet
Hälsofrämjande skolutveckling
Våldsförebyggande arbete
Genus / jämställdhet
Ungdomscentraler
Fritidsverksamhet som främjar
hälsa

Skola
Fritid
Kultur
Socialtjänst
Samhällsbyggnad
Ideella sektorn
Polis
Hälso- och
sjukvård
2016-04-14
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ÖKAT
ARBETSDELTAGANDE/FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EGEN
FÖRSÖRJNING

Stöd till individer som har svårt
att nå arbetsmarknaden
Förutsättningar för
vidareutbildning/alternativ
Levnadsvanor
Psykisk hälsa
Drogvanor
Jämställdhet
Tillgänglighet
Fysisk hälsa
Trygghet
Folkhälsopolitiskt råd 2016-04-08

Arbetsmarknadsenhet
Socialtjänst
Näringslivsenhet
Samhällsbyggnad
Skola (vuxenutbildning)
Arbetsförmedling
Samordningsförbund
Psykiatri
Hälso- och sjukvård
Försäkringskassa
m.fl.
2016-04-14
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ÅLDRANDE MED
LIVSKVALITET

Social samvaro
Delaktighet och inflytande
Jämställdhet
Trygghet
Psykisk hälsa
Tillgänglighet

Folkhälsopolitiskt råd 2016-04-08

Socialtjänst/Äldreomsorg
Kultur
Fritid
Samhällsbyggnad
Ideella sektorn
Hälso- och sjukvård

2016-04-14
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Alla berörs

Folkhälsoarbete

2016-04-14
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Styrdokument
• Nationella folkhälsomål (11 st.)
• Regionala folkhälsomål (6 utmaningar)
• Samling för social hållbarhet – åtgärder för
jämlik hälsa i Västra Götaland
• Avtal Lysekils kommun och hälso- och
sjukvårdsnämnden
• Mål och inriktning HSN
• Lysekils mål och prioriteringar
•Folkhälsopolitiskt råd 2016-04-08

2016-04-14
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Strategi (övergripande)
Syftet med strategin är att:
•

•
•
•

•

Folkhälsopolitiskt råd 2016-04-08

Öka medvetenheten om att faktorer som skapar förutsättningar
för en hälsofrämjande utveckling finns inom alla kommunala
verksamheters ansvarsområden
Öka kunskapen inom kommunala verksamheter om
vardagsarbetets betydelse för och påverkan på folkhälsan
Förankra folkhälsoperspektivet i all kommunal verksamhet
Skapa ett hälsofrämjande gemensamt förhållningssätt och
samsyn inom kommunala verksamheter
Visa på möjligt samarbete internt inom kommunen men också
med externa aktörer för att därigenom skapa helhetssyn.

2016-04-14
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Övrigt

Redovisning av delegationsbeslut – se pärm på sammanträdesbordet

Övriga frågor

Eventuella övriga frågor redovisas på sammanträdet.

