
Kallelse 2018-12-13

Socialnämnden
Tid Plats
10:00-14:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta

Övriga
Kerstin Johansson, Verksamhetscontroller
Sandra Magnusson, Ekonom
Nancy Ganic-Murtic, Verksamhetsutvecklare
Kajsa Rosén, Utredningssekreterare
Tomas Andersson, T.f förvaltningschef

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Barbro Göransson (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Marita Johansson (MP)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C), ordförande
John Hägglöf (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Palmroth (S)
Gerry Milton (SD)
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Kallelse 2018-12-13

1 – Val av justerare Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

xx väljs att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.
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Kallelse 2018-12-13

2 – Förvaltningschefen informerar Föredragande Tomas Andersson 

Ärendebeskrivning

Tf. förvaltningschef Tomas Andersson informerar socialnämnden om

- Controllertjänsten
- Kompetensförsörjningsplanen
- Ansökan om utvecklingsmedel

Presentation av ny förvaltningschef samt två nya enhetschefer.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2018-12-13

3 – Taxor och avgifter inom socialnämnden 
2019 
(SON 18-246)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 85, 2003-09-11 får socialnämnden årligen justera avgifterna för 
måltider och så kallade á priser i hemtjänst med hänsyn till förändringar i kommunens självkostnad.

Lekebergs kommun är medlem i Taxe- och avgiftsnämnden som har gett i uppdrag till ekonomerna i 
medlemskommunerna att lämna förslag på gemensamma taxor.

2019 räknas avgifterna upp efter kommunens förväntade kostnadsökningar. Avgifter för måltider i 
särskilt boende, korttidsvård och riktad dagverksamhet har räknats upp med KPI 
(konsumentprisindex). Måltider inom LSS lämnas oförändrad. Avgifter för hemtjänst, korttidsvård 
och kommunal hälso- och sjukvård har räknats upp med motsvarande löneökningar inom området. 
Trygghetslarmen höjs med 50 kr utifrån beräknad kostnad för kommunen och kommer därmed 
vara i paritet med övriga medlemskommuners pris.

Inom LSS föreslås en ny avgift för brukare som åker med kommunens fordon på fritiden till olika 
typer av aktiviteter. Det är en kilometeravgift som är olika stor beroende på antal resenärer. Andra 
medlemskommuner har redan liknande avgifter.

Förslag till beslut

Socialnämndens antar alla avgifter för 2019 enligt förslag.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxor och avgifter socialnämnden 2019
 Taxor och avgifter inom socialnämnden 2019
 §140 SONAU Taxor och avgifter inom socialnämnden 2019

Sida 4 av 145



Kallelse 2018-12-13

4 – Ersättningsnivå för utförd hemtjänst 
(SON 18-245)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning

Ersättningsnivån inom LOV ska årligen justeras om kommunens kostnader förändras. 
Ersättningsnivåerna har ändrats med 3 % ökning för löner som är den förväntade löneökningen för 
2019 enligt kommunens budgetförutsättningar. Ersättning för lokalhyra är justerad utifrån 
kommunens nya kostnad för hemtjänstens lokaler efter utökning/ombyggnad av lokalytan samt en 
höjning med 2 % enligt kommunens budgetförutsättningar för 2019. Tillägget för administrativa 
kostnader har också korrigerats med en lägre tjänstgöringsgrad för enhetschef.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att justera ersättningsnivån enligt LOV enligt bifogat förslag. Ersättningen 
ska gälla from 1 januari 2019.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Ersättningsförslag  LOV 2019
 Tänsteskrivelse - Ersättningsnivå 2019 för utförd hemtjänst enligt LOV
 §141 SONAU Ersättningsnivå för utförd hemtjänst
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5 – Ekonomisk rapport november 2018 
(SON 18-247)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat en ekonomisk rapport baserat på det ekonomiska utfallet per 
sista november korrigerat för större periodiseringsposter. Det visar ett utfall på 143 963 tkr och en 
avvikelse gentemot budget på -1 159 tkr totalt för hela förvaltningen. Avvikelsen motsvarar ett 
överskridande av budgeten med 0,7 %.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ekonomisk rapport per sista november 2018.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - ekonomisk rapport november 2018 Socialnämnden
 Ekonomisk rapport november 2018
 §142 SONAU Ekonomisk rapport november 2018
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Kallelse 2018-12-13

6 – Beslutsattestanter SON 2019 
(SON 18-248)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning

Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om att upprätta en förteckning 
över utsedda beslutsattestanter och ersättare inför varje nytt år.
Socialnämndens attestförteckning har uppdaterats för 2019.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för Socialnämndens verksamheter 2019 
enligt den uppdaterade attestförteckningen.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - beslustattestanter för socialnämnden 2019
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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7 – MER-plan för socialnämnden 2019 
(SON 18-109)

Föredragande Sandra Magnusson 
och Nancy Murtic 

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på MER-plan (mål, ekonomi och resultat) för 2019.

Socialnämndens budgetram har av kommunfullmäktige fastställts till 162 422 tkr (netto). Det är en 
ökning med 6 503 tkr eller 4,2 % från 2018. Internbudgeten bygger på 2018 års ram med justeringar 
enligt tabellen nedan. En central lönepott för den förväntade lönerevisionen 2019 finns i 
kommunstyrelsen budgetram. I budgetramen för 2019 ingår full kompensation för löneökningar, 
höjning av politiska arvoden samt hyresökningar. Dessutom ges ett tillskott för en ny 
resursfördelningsmodell som bygger på volymförändring av antalet personer över 75 år i 
kommunen. Samt ett tillfälligt anslag för förebyggande verksamhet

Det kan konstateras att nämnden står inför såväl nya som gamla utmaningar under 2019, vilka 
kommer kräva tuffa prioriteringar i verksamheterna. Tillgängliga resurser bör ställas i relation till 
krav, förväntningar och rimlighet på resultat, dvs. vilken måluppfyllelse är skälig att förvänta sig. För 
att klara årets förutsättningarna krävs det budgetdisciplin i alla verksamheter för att klara 
budgeten, balans mellan god kvalitet, god arbetsmiljö, öka frisktalen samt hitta smartare 
arbetsformer och arbetssätt. Nämnden och socialförvaltningens samtliga verksamheter ska sträva 
efter att god måluppfyllelse vad gäller upplevelsen av en god och trygg omsorg.

Vad gäller målen, indikatorerna och aktiviteterna kan följande nämnas: En borttagning av en 
indikator (Andelen deltagares upplevelse av meningsfull daglig verksamhet i Återbruket, Andra 
chansen) föreslås med hänvisning till svårigheten att ta fram egna enkäter och för en annan 
indikator (Miljödiplomering av Lekebergs kommun) föreslås fler aktiviteter (Uppmärksamma earth-
hour, använda tygkassar, källsortera med brukare, sätta upp informationstavlor med 
miljöinformation på enheterna).

Förslag till beslut

Socialnämnden

Antar MER-planen för 2019.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2019
 MER-plan 2019 med plan 2020-2021 Socialnämnden
 Bilaga 1. till MER-plan, Resursfördelningsmodell äldreomsorgen Lekeberg 2019
 Internbudget SON 2019, Bilaga 2
 §144 SONAU MER-plan socialnämnden 2019
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8 – Vård- och omsorgsplan 2019 - 2030 
(VON 15-91)

Föredragande Nancy Murtic 

Ärendebeskrivning

2015-09-22 (§61) fick dåvarande förvaltningschef i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden (idag 
socialnämnden) i uppdrag att ta fram en vård- och omsorgsplan för perioden 2016-2030. Av 
tjänsteskrivelsen, daterad 2015-09-09, framkommer bl.a. att:

”Lekeberg behöver planera för och utveckla kommunens vård och omsorg utifrån kommande 
behov. Krav kommer ställas på nytänkande, kvalitet och effektivt resursnyttjande för att hantera 
volymökningen men också på strategier för att dämpa kostnadsökningen”

Vidare kan utläsas att:

”En vård- och omsorgsplan bör utformas för att beskriva i vilken riktning Lekebergs kommun vill och 
ska arbeta inom vård- och omsorgsområdet. Planen ska ligga till grund för framtida 
ställningstaganden, kvalitetstänk och beslut om utveckling, oavsett politisk konstellation”

Och även:

”En sådan plan kan behandla strategier och förhållningssätt för handläggning och 
biståndsbedömning, förebyggande insatser, personalförsörjning, kost, boendeformer och teknik”

Planen är tänkt att vara ett kunskapsunderlag för det fortsatta, strategiska arbetet inom 
socialnämndens verksamheter. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att planen på intet sätt är 
heltäckande, utan ett första steg i det strategiska arbetet som Socialnämnden har framför sig. 
Planen är tänkt att användas som ett kunskapsunderlag i arbetet med framtagningen av varje års 
MER-plan och budgetplaneringen.

Förslag till beslut

Socialnämnden

antar vård- och omsorgsplanen

skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen och föreslår en fortsatt hantering kring det 
identifierade behovet av SÄBO-platser.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Vård- och omsorgsplan 2019 - 2030
 Vård- och omsorgsplan 2019 - 2030
 §145 SONAU Vård- och omsorgsplan 2019 - 2030
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Kallelse 2018-12-13

9 – Överenskommelse om samverkan inom 
hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, 
e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region 
Örebro län och kommunerna i Örebro län 
(SON 18-237)

Föredragande Kajsa Rosén 

Ärendebeskrivning

Syftet med överenskommelsen är att beskriva de bärande principer och gemensamma värderingar 
som är grund för hur kommuner och Regionen i Örebro län samverkar inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning. Den ska vara kulturskapande samt trygga 
vidmakthållandet av den tradition av tillitsfull samverkan som råder mellan parterna i Örebro län. 
Överenskommelsen kan också tjäna som ett samlande ramverk för de många avtal, 
överenskommelser och riktlinjer som finns inom dessa områden.

För att överenskommelsen ska bli giltig måste den först godkännas av behöriga nämnder inom 
kommunerna. I Lekebergs kommun är det Socialnämnden samt Kultur- och bildningsnämnden.

Förslag till beslut

Socialnämnden

godkänner överenskommelsen om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-
hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län.

Översänder beslutet till Kultur- och bildningsnämnden samt kommunstyrelsen för kännedom.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

elevhälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län
 Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa 

och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län
 Missiv - Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, 

e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län
 §146 SONAU  Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i 
Örebro län
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10 – Avskrivning av osäkra fordringar för 
socialnämnden 2018 
(SON 18-263)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Fordringar, med förfallodag den 31 december 2017 och äldre, är att betrakta som osäkra fordringar 
och skall därmed skrivas av i bokföringen. Fordringarna är dock fortfarande aktuella och försök 
görs, att genom olika åtgärder få dem reglerade. Avskrivning för Socialnämnden uppgår till 571 
kronor.

Förslag till beslut

Socialnämnden avskriver osäkra fordringar för socialnämnden uppgående till 571 kr.

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet

Ordförande Henrik Hult (C) yrkar att ärendet stannar för slutgiltigt beslut i arbetsutskottet.

Propositionsordning

Ordförande frågar arbetsutskottet om de kan bifalla yrkandet.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott avskriver osäkra fordringar för socialnämnden uppgående till 571 kr.
 

Efter avstämning mot socialnämndens delegationsordning lyfts ärendet till nämnden. 

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avskrivning av osäkra fordringar 2018
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess
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Kallelse 2018-12-13

11 – Rapportering IVO, Lex Sarah och 
överklaganden 

Föredragande Nancy Murtic 

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får socialnämnden information om aktuella ärenden hos Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) samt överklaganden.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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12 – Uppföljning av sjukfrånvaro på 
Socialförvaltningen 2018 
(SON 18-89)

Föredragande Kerstin Johansson 

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får socialnämnden aktuell statistik över sjukfrånvaron på förvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningen sjukfrånvaro januari till oktober 2018
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Kallelse 2018-12-13

13 – Meddelanden för kännedom 
Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar till socialnämnden meddelas för kännedom.

Lista på meddelanden
 SON 18-253-1 - IVO granskning av konsulentstödd familjehemsverksamhet
 SON 18-249-1 - Samverkan mäns våld mot kvinnor.
 SON 18-250-2 - Synpunkt - Ang skräckslagna invånare i Lekeberga
 SON 18-250-3 - Protokollsutdrag KUB §99- redovisning av synpunkter och klagomål, Ang 

skräckslagna invånare i Lekeberg

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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14 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut för perioden 181019 - 181206.

Delegationsbeslut
 SON 18-16-50 - Anmälan av delegationsbeslut - bokning av konferenslokal
 SON 18-16-49 - Anmälan av delegationsbeslut - avtal nödsändare
 SON 18-16-47.1 - Anmälan av delegationsbeslut - 225 tecknande av tilläggsavtal

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
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15 – Anmälan av delegationsbeslut för 
perioden 181101 - 181130 (Sekretess) 
(SON 18-266)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra till ett utskott, ledamot eller ersättare eller åt en 
anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett vist ärende eller i en grupp av 
ärenden. Beslut som fattas enligt delegation ska anmälas till nämnden.

Här redovisas fattade delegationsbeslut enligt LSS, SoL och IFO.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av sekretess
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Taxor och avgifter inom 
socialnämnden 2019

3

SON 18-246
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Tjänsteskrivelse 2018-11-23 1 (3)

Dnr: SON 18-246

   

Tjänsteskrivelse – Taxor och avgifter inom 
socialnämnden 2019

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut § 85, 2003-09-11 får socialnämnden årligen 
justera avgifterna för måltider och så kallade á priser i hemtjänst med hänsyn 
till förändringar i kommunens självkostnad. 

Lekebergs kommun är medlem i Taxe- och avgiftsnämnden som har gett i 
uppdrag till ekonomerna i medlemskommunerna att lämna förslag på 
gemensamma taxor. 

2019 räknas avgifterna upp efter kommunens förväntade kostnadsökningar. 
Avgifter för måltider i särskilt boende, korttidsvård och riktad dagverksamhet 
har räknats upp med KPI (konsumentprisindex). Måltider inom LSS lämnas 
oförändrad. Avgifter för hemtjänst, korttidsvård och kommunal hälso- och 
sjukvård har räknats upp med motsvarande löneökningar inom området. 
Trygghetslarmen höjs med 50 kr utifrån beräknad kostnad för kommunen och 
kommer därmed vara i paritet med övriga medlemskommuners pris. 

Inom LSS föreslås en ny avgift för brukare som åker med kommunens fordon 
på fritiden till olika typer av aktiviteter. Det är en kilometeravgift som är olika 
stor beroende på antal resenärer. Andra medlemskommuner har redan 
liknande avgifter.

Följande avgifter föreslås gälla år 2019:

Avgifter i särskilt boende och ordinärt boende

 Måltider särskilda boenden 3 937 kr/månad (3 852 kr år 2018)

 Mattjänst i ordinärt boende 58 kr/matlåda (47 kr/matlåda år 2018)

Kommunens självkostnadspris per portion plus 5 % i administrationskostnad 
(oförändrad)

 Måltider korttidsvård 131 kr/dag (128 kr år 2018)

 Måltider riktad dagverksamhet 79 kr/dag (77 kr år 2018)
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Tjänsteskrivelse 2018-11-23 2 (3)

Dnr: SON 18-246

 Hemtjänst 387 kr/timme (376 kr år 2018)

 Kommunal hälso- och sjukvård 387 kr/timme (376 kr år 2018)

 Trygghetslarm 300 kr/månad (250 kr år 2018)

 Korttidsvård 70 kr/dygn (68 kr år 2018)

(Avgiften för korttidsvård uppgår till högkostnadsskyddet dividerat med 30 enligt 
socialstyrelsens rekommendation)

Avgifter inom LSS

 Måltider inom LSS-boende 87 kr 2018 (87 kr heldag 2018)

fördelas efter procentsatser på måltidstyp:

o frukost 17 kr

o mellanmål 8 kr

o lunch 35 kr

o middag 27 kr

o Kaffe 5 kr

Fordonsresor på fritiden inom LSS
Avgift för brukare som reser i kommunens fordon. Avgiften är differentierad 
utifrån antal resande. 

 Ensam resande 3 kr/km

 2 resande 1,90 kr/km

 Fler än 2 resande 1,30 kr/km

Förslag till beslut
Socialnämndens antar alla avgifter för 2019 enligt förslag. 
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Tjänsteskrivelse 2018-11-23 3 (3)

Dnr: SON 18-246

LEKEBERGS KOMMUN 

Tomas Andersson Sandra Magnusson
T.f förvaltningschef Ekonomicontroller
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Taxor och avgifter inom socialnämnden 2019

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 85, 2003-09-11 får socialnämnden årligen 
justera avgifterna för måltider och så kallade á-priser i hemtjänst med hänsyn 
till förändringar i kommunens självkostnad.

Följande avgifter föreslås gälla år 2019:

 Måltider särskilda boenden 3 937 kr/månad (3 852 kr år 2018)
 Mattjänst i ordinärt boende Kommunens självkostnadspris per

portion plus 5 % i 
                                                                         administrationskostnad (oförändrad)

 Måltider korttidsvård 131 kr/dag (128 kr år 2018)
 Måltider riktad dagverksamhet 79 kr/dag (77 kr år 2018)

 Måltider inom LSS-boende 87 kr 2018 (87 kr heldag 2018) 
fördelas efter procentsatser på måltidstyp

o Frukost 17 kr
o mellanmål 8 kr
o lunch 35 kr
o middag 27 kr 

o Kaffe  5 kr

 Fordonsresor på fritiden inom LSS
Avgift för brukare som reser i kommunens fordon. Avgiften är 
differentierad utifrån antal resande. 

o Ensam resande 3 kr/km
o 2 resande 1,90 kr/km
o Fler än 2 resande 1,30 kr/km
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 Hemtjänst 387 kr/timme (376 kr år 2018)
 Kommunal hälso- och sjukvård 387 kr/timme (376 kr år 2018)
 Trygghetslarm 300 kr/månad (250 kr år 2018)
 Korttidsvård 70 kr/dygn (68 kr år 2018) 

(Avgiften för korttidsvård uppgår till högkostnadsskyddet dividerat med 30 
enligt socialstyrelsens rekommendation)
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Protokoll 2018-12-05

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Sandra Magnusson (Ekonom)
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Tina Jansson (IFO-chef)
Tomas Andersson (Tf. förvaltningschef)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §140

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult (C)

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-12-05

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-12-05

Datum för överklagan 2018-12-06 till och med 2018-12-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-12-05

Justerare signatur

§140 - Taxor och avgifter inom socialnämnden 2019 (SON 18-
246)
Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 85, 2003-09-11 får socialnämnden årligen justera 
avgifterna för måltider och så kallade á priser i hemtjänst med hänsyn till förändringar i 
kommunens självkostnad.

Lekebergs kommun är medlem i Taxe- och avgiftsnämnden som har gett i uppdrag till 
ekonomerna i medlemskommunerna att lämna förslag på gemensamma taxor.

2019 räknas avgifterna upp efter kommunens förväntade kostnadsökningar. Avgifter för 
måltider i särskilt boende, korttidsvård och riktad dagverksamhet har räknats upp med KPI 
(konsumentprisindex). Måltider inom LSS lämnas oförändrad. Avgifter för hemtjänst, 
korttidsvård och kommunal hälso- och sjukvård har räknats upp med motsvarande 
löneökningar inom området. Trygghetslarmen höjs med 50 kr utifrån beräknad kostnad för 
kommunen och kommer därmed vara i paritet med övriga medlemskommuners pris.

Inom LSS föreslås en ny avgift för brukare som åker med kommunens fordon på fritiden till 
olika typer av aktiviteter. Det är en kilometeravgift som är olika stor beroende på antal 
resenärer. Andra medlemskommuner har redan liknande avgifter.

Förslag till beslut

Socialnämndens antar alla avgifter för 2019 enligt förslag.

Beslut

Socialnämndens antar alla avgifter för 2019 enligt förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxor och avgifter socialnämnden 2019 - (SON 18-246-2)
 Taxor och avgifter inom socialnämnden 2019 - (SON 18-246-1)
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1 (1)

Ersättning för utförd hemtjänst hemma hos kund 
Ersättningsnivå för 2019

Service
Tätort-
omvårdn Landsbygd-omv Vak/pall.vård Tätort Landsb
internt externt internt externt internt externt

Personalkostnad 284,00 284,00 284,00 284,00 304,43 304,43 232,22 232,22
OB, sem, sjuk och arbgiv.avg

Övriga omkostnader 39,44 39,44 62,49 62,49 11,52 11,52 38,93 61,97
lokal, utbildn, arb.kläd, 
transportkostn., data/tele, 
kap.tjänst och övrigt

Administrativa kostnader 46,09 46,09 46,09 46,09 0,00 0,00 46,09 46,09
Ledning och adm

Kringtid 99,40 99,40 127,80 127,80 28,40 28,40 58,06 81,28
restid, planering, dok. och
övrigt ej kundrelaterad tid

Ersättning "bomtid" 2,84 2,84 2,84 2,84 0,00 0,00 2,32 2,32

Momskompensation 0,00 4,88 0,00 10,64 0,00 0,00 0,00 0,00
bara omvårdn extern

Totalt ersättning per timma 472 477 523 534 344 344 378 424
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Tjänsteskrivelse 2018-11-16 1 (1)

Dnr: KS 14-12

   

Tjänsteskrivelse - Ersättningsnivå för utförd hemtjänst 
enligt LOV 2019

Ärendebeskrivning
1 september 2014 infördes LOV eller Lagen om valfrihet i Hemtjänsten och 
ersättningsnivå för utförd timma beslutades enligt Dnr: VON 14-61 § 47. 
Ersättningsnivån ska årligen justeras om kommunens kostnader förändras. 
Ersättningsnivån har korrigerats för löner, lokaler samt administrativa kostnader. 

1 Bakgrund
1 september 2014 infördes LOV Lagen om valfrihet i Hemtjänsten och ersättningsnivå 
för utförd timma beslutades enligt Dnr: VON 14-61 § 47.

2 Analys
Ersättningsnivån inom LOV ska årligen justeras om kommunens kostnader förändras.  
Ersättningsnivåerna har ändrats med 3 % ökning för löner som är den förväntade 
löneökningen för 2019 enligt kommunens budgetförutsättningar. Ersättning för 
lokalhyra är justerad utifrån kommunens nya kostnad för hemtjänstens lokaler efter 
utökning/ombyggnad av lokalytan samt en höjning med 2 % enligt kommunens 
budgetförutsättningar för 2019. Tillägget för administrativa kostnader har också 
korrigerats med en lägre tjänstgöringsgrad för enhetschef. 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att justera ersättningsnivån enligt LOV enligt bifogat förslag. 
Ersättningen ska gälla from 1 januari 2019. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Sandra Magnusson
T.f förvaltningschef Ekonomicontroller
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Protokoll 2018-12-05

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Sandra Magnusson (Ekonom)
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Tina Jansson (IFO-chef)
Tomas Andersson (Tf. förvaltningschef)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §141

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult (C)

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-12-05

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-12-05

Datum för överklagan 2018-12-06 till och med 2018-12-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-12-05

Justerare signatur

§141 - Ersättningsnivå för utförd hemtjänst (SON 18-245)
Ärendebeskrivning

Ersättningsnivån inom LOV ska årligen justeras om kommunens kostnader förändras. 
Ersättningsnivåerna har ändrats med 3 % ökning för löner som är den förväntade 
löneökningen för 2019 enligt kommunens budgetförutsättningar. Ersättning för lokalhyra är 
justerad utifrån kommunens nya kostnad för hemtjänstens lokaler efter utökning/ombyggnad 
av lokalytan samt en höjning med 2 % enligt kommunens budgetförutsättningar för 2019. 
Tillägget för administrativa kostnader har också korrigerats med en lägre tjänstgöringsgrad 
för enhetschef.

Verksamhetsutvecklare Nancy Murtic informerar om att från och med nästa år måste LOV-
utförare söka tillstånd hos IVO för att få utföra tjänsterna, vilket också är förknippat med en 
kostnad om 30 000 kr.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att justera ersättningsnivån enligt LOV enligt bifogat förslag. 
Ersättningen ska gälla from 1 januari 2019.

Beslut

Socialnämnden beslutar att justera ersättningsnivån enligt LOV enligt bifogat förslag. 
Ersättningen ska gälla from 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
 Tänsteskrivelse - Ersättningsnivå 2019 för utförd hemtjänst enligt LOV - (SON 18-245-1)
 Ersättningsförslag  LOV 2019 - (SON 18-245-2)
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Tjänsteskrivelse 2018-12-04 1 (1)

Dnr: SON 18-247

   

Tjänsteskrivelse – ekonomisk rapport november 2018 
Socialnämnden 

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat en ekonomisk rapport baserat på det ekonomiska 
utfallet per sista november korrigerat för större periodiseringsposter. Det visar ett 
utfall på 143 963 tkr och en avvikelse gentemot budget på -1 159 tkr totalt för hela 
förvaltningen. Avvikelsen motsvarar ett överskridande av budgeten med 0,7 %. 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ekonomisk rapport per sista november 2018

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Sandra Magnusson
T.F Förvaltningschef Ekonomicontroller 
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mån 11

Socialnämnden

november Riktpunkt 91,7%

2018 Utfall 92,4%

Exkl LOV

Socialnämnden

Budget 

helår Utfall period

Procent 

förbrukat

Avvikelse 

period

Prognos 

helår

Avvikelse 

helår

Gemensamt inkl nämnd 11 414 9 400 82,4% 1 063 10 551 863

LSS vuxna 33 598 31 976 95,2% -1 178 34 624 -1 026 

Socialpsykiatri 3 260 2 369 72,7% 620 2 687 573

Hemtjänsten 19 936 18 033 90,5% 241 19 876 60

HSL och nattenheten 22 182 20 262 91,3% 71 22 232 -50 

Särskilt boende 37 019 33 655 90,9% 280 36 909 110

Ifo/LSS barn o unga 28 378 28 268 99,6% -2 255 30 378 -2 000 

Summa Socialnämnden 155 787 143 963 92,4% -1 159 157 257 -1 470 
Tagit ur LOV - sälj och köpverksamhet, där intäkt ligger på Hemvård och kostnad ligger på Vård och omsorgschef

Budget och utfall, kostnad och intäkt tar ut varandra och blir 0 kr.

Ekonomisk uppföljning per verksamhet  (tkr)

Utfallet i perioden visar en avvikelse med - 1 159 tkr, Underskottet har därmed minskat från föregående månad. 

Gemensamt inkl. nämnd: Vakanser inom ledningsadministrationen ger ett överskott. Under gemensamt finns också en planeringsreserv som inte är 
förbrukad och ger ett överskott på 730 tkr för perioden.  BA har ett överskott på ca 70 tkr per sista nov. 
LSS vuxna Underskott på assistansersättning då ett ärende tillkommit som vi fått betala retroaktivt för från 2015 på ca 950 tkr samt att jourersättning som 
varit för låg tidigare år betalats retroaktivt i år. Ökad nattbemanning på gruppboendet genererar också ett underskott som delvis täcks upp av högre 
hyresintäkter. 
Socialpsykiatri Överskott med anledning av att vikariebudgeten ej förbrukas helt samt att kostnaden för vikarier oftast hamnar på gruppbostaden då den 
personalen går in som vikarier. 
Hemtjänst: Överskott för perioden. Brukare som flyttat in på säbo resulterar i lägre personalkostnader. Dock är det det underskott på lo kalhyra då hyran 
blev högre än budgeterat efter ombyggnationen av hemtjänstens lokaler. 
HSL och nattenheten: Höga personalkostander på natten, mycket övertid och fyllnadstid. Arbetsterapeuter har ett mindre underskott medans 
sjuksköterskor iställlet har ett överskott bla med anledning av att vissa pass inte ersatts med vikarier. 
Särskilt boende: Oxelgården har högre intäkter än budgeterat, men underskott på personalkostnader men totalt sett är det ett mindre överskott. 
Överskott på Linden som beror på högre hyres- mat- och omsorgsintäkter än budgeterat. Linden har precis som Oxelgården för höga personalkostnader i 
förhållande till budgeten.  
Ifo: Litet överskott på lönekostnader socialsekreterare, biståndshandläggare, försörjningsstöd och institutionsvård  vuxna.
Underskott inom LSS barn, familjehemsplaceringar och öppenvården barn samt ensamkommande barn. 
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Utbetalt försörjningsstöd 2018 (tkr) Månad 11

Riktpunkt 91,67%

Förbrukat 85,42%

Utbetalt försörjningsstöd per månad

2014 2015 2016 2017 2018

Budget 

2018

Jan 360 355 363 412 304 368

Feb 389 340 335 350 321 368

Mar 428 357 489 469 376 368

Apr 405 339 287 327 376 368

Maj 400 364 329 289 360 368

Jun 394 372 298 380 305 368

Jul 400 380 366 483 346 368

Aug 351 352 306 450 342 368

Sep 393 321 296 296 258 368

Okt 362 555 417 271 449 368

Nov 350 325 175 359 339 368

Dec 415 491 517 378 368

Summa 4232 4060 3661 4086 3776 4420

Budget period 3047 3501 3501 3872 4052

Avvikelse perioden 276

4232
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Utbetalt

Budget
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Protokoll 2018-12-05

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Sandra Magnusson (Ekonom)
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Tina Jansson (IFO-chef)
Tomas Andersson (Tf. förvaltningschef)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §142

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult (C)

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-12-05

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-12-05

Datum för överklagan 2018-12-06 till och med 2018-12-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-12-05

Justerare signatur

§142 - Ekonomisk rapport november 2018 (SON 18-247)
Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat en ekonomisk rapport baserat på det ekonomiska utfallet 
per sista november korrigerat för större periodiseringsposter. Det visar ett utfall på 143 963 
tkr och en avvikelse gentemot budget på -1 159 tkr totalt för hela förvaltningen. Avvikelsen 
motsvarar ett överskridande av budgeten med 0,7 %.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ekonomisk rapport per sista november 2018

Beslut

Socialnämnden godkänner ekonomisk rapport per sista november 2018

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - ekonomisk rapport november 2018 Socialnämnden - (SON 18-247-2)
 Ekonomisk rapport november 2018 - (SON 18-247-1)
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Beslutsattestanter SON 2019
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Tjänsteskrivelse 2018-11-23 1 (1)

Dnr: SON 18-248

   

Tjänsteskrivelse – Beslutsattestanter SON 2019

Ärendebeskrivning
Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om att upprätta en 
förteckning över utsedda beslutsattestanter och ersättare inför varje nytt år. 
Socialnämndens attestförteckning har uppdaterats för 2019. 

Förslag till beslut
Socialnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för Socialnämndens 
verksamheter 2019 enligt den uppdaterade attestförteckningen .

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Sandra Magnusson
T.f förvaltningschef Ekonomicontroller
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MER-plan för socialnämnden 
2019
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Tjänsteskrivelse 2018-12-04 1 (2)

Dnr: SON 18-109

   

Tjänsteskrivelse – MER-plan 2019

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på MER-plan (mål, ekonomi och 
resultat) för 2019. 

Socialnämndens budgetram har av kommunfullmäktige fastställts till 162 422 tkr 
(netto). Det är en ökning med 6 503 tkr eller 4,2 % från 2018. Internbudgeten bygger 
på 2018 års ram med justeringar enligt tabellen nedan. En central lönepott för den 
förväntade lönerevisionen 2019 finns i kommunstyrelsen budgetram. I budgetramen 
för 2019 ingår full kompensation för löneökningar, höjning av politiska arvoden samt 
hyresökningar. Dessutom ges ett tillskott för en ny resursfördelningsmodell som 
bygger på volymförändring av antalet personer över 75 år i kommunen. Samt ett 
tillfälligt anslag för förebyggande verksamhet

Det kan konstateras att nämnden står inför såväl nya som gamla utmaningar under 
2019, vilka kommer kräva tuffa prioriteringar i verksamheterna. Tillgängliga resurser 
bör ställas i relation till krav, förväntningar och rimlighet på resultat, dvs. vilken 
måluppfyllelse är skälig att förvänta sig. För att klara årets förutsättningarna krävs  
det budgetdisciplin i alla verksamheter för att klara budgeten, balans mellan god 
kvalitet, god arbetsmiljö, öka frisktalen samt hitta smartare arbetsformer och 
arbetssätt. Nämnden och socialförvaltningens samtliga verksamheter ska sträva efter 
att god måluppfyllelse vad gäller upplevelsen av en god och trygg omsorg.

Vad gäller målen, indikatorerna och aktiviteterna kan följande nämnas: En 
borttagning av en indikator (Andelen deltagares upplevelse av meningsfull daglig 
verksamhet i Återbruket, Andra chansen) föreslås med hänvisning till svårigheten att 
ta fram egna enkäter och för en annan indikator (Miljödiplomering av Lekebergs 
kommun) föreslås fler aktiviteter (Uppmärksamma earth-hour, använda tygkassar, 
källsortera med brukare, sätta upp informationstavlor med miljöinformation på 
enheterna). 

Förslag till beslut
Socialnämnden:

1. Antar MER-planen för 2019
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Dnr: SON 18-109

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Nancy Murtic
Tf. socialchef Verksamhetsutvecklare

Sandra Magnusson
Ekonomicontroller
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Innehållsförteckning 
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3.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och 

nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre 

hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet............. 7 

3.2 Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med 
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1 Inledning 

Inledning 

Socialnämndens budgetram har av kommunfullmäktige fastställts till 162 422 tkr 
(netto). Det är en ökning med 6 503 tkr eller 4,2 % från 2018. Internbudgeten bygger 
på 2018 års ram med justeringar enligt tabellen nedan. En central lönepott för den 
förväntade lönerevisionen 2019 finns i kommunstyrelsen budgetram. I budgetramen 
för 2019 ingår full kompensation för löneökningar, höjning av politiska arvoden samt 
hyresökningar. Dessutom ges ett tillskott för en ny resursfördelningsmodell som 
bygger på volymförändring av antalet personer över 75 år i kommunen. Samt ett 
tillfälligt anslag för förebyggande verksamhet 

Det kan konstateras att nämnden står inför såväl nya som gamla utmaningar under 
2019, vilka kommer kräva tuffa prioriteringar i verksamheterna. Tillgängliga resurser 
bör ställas i relation till krav, förväntningar och rimlighet på resultat, dvs. vilken 
måluppfyllelse är skälig att förvänta sig. För att klara årets förutsättningar krävs det 
budgetdisciplin i alla verksamheter för att klara budgeten, balans mellan god kvalitet, 
god arbetsmiljö, öka frisktalen samt hitta smartare arbetsformer och arbetssätt. 
Nämnden och socialförvaltningens samtliga verksamheter ska sträva efter att god 
måluppfyllelse vad gäller upplevelsen av en god och trygg omsorg. 

Ansvar enligt reglementet 

Socialnämnden ansvarar i stora drag för service, vård och omsorg i ordinärt och 
särskilt boende för de personer som på grund av ålder, sjukdom eller fysiska 
funktionshinder har behov av sådana insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och 51 kap. socialförsäkringsbalken (Assistansersättning) 

Nämnden fullgör numer kommunens samtliga uppgifter enligt socialtjänstlagen 

Inom nämndens verksamhetsområde ska nämnden ansvara för: 

 Fullgöra kommunens ansvar enligt lagen om kommunens betalningsansvar 
för viss hälso- och sjukvård  

 Färdtjänstfrågor enligt samarbetsavtal med landstinget  

 Kommunens skyldighet att bistå människor med psykiska sjukdomar och 
störningar  

 Ärenden som rör bostadsanpassning, dödsboanmälan, skuldsanering och 
budgetrådgivning  

 Utredningar och beslut enligt alkohollagen 

 Nämnden är också remissinstans för tillståndsärenden gällande 
värdeautomatspel och ansvarar för yttranden enligt lotterilagen.  

 Yttranden enligt körkortslagen, körkortsförordningen och passlagen (för 
personer över 21 år)  

 Administrationen av det Kommunala Pensionärsrådet 

2019 

Socialnämnden står inför många utmaningar de kommande åren. Lekebergs kommun 
har en stadigt ökande befolkning och prognoserna från SCB visar på 9105 invånare år 
2030. En vård- och omsorgsplan har tagits fram under 2018 och som identifierat 
några förslag på prioriterade områden för Socialnämnden under 2019, men även de 
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kommande åren. 

Några av de utmaningar nämnden alltjämt står inför enligt tidigare MER-plan: 

 Trygg hemgång - utifrån lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 2018-01-01. 

 Sätt ljus på natten - bemanning nattetid på särskilda boenden 

Utöver ovanstående har nämnden följande att fästa avseende vid under 2019: 

Hälsofrämjande/förebyggande arbete - Eftersom detta är en oerhört viktig insats 
behöver socialnämnden inför budgetarbetet prioritera detta arbete eftersom de 
tillfälliga anslagen troligtvis kommer att försvinna efter 2019 och detta arbete 
behöver påbörjas under 2019. Genom satt satsa på förebyggande åtgärder kommer 
kommunen att minska kostnaderna för vård- och omsorg på sikt, men även stärka 
det friska hos våra äldre och förbättra deras livskvalité. Det är viktigt att främja social 
gemenskap, utöka anhörigträffar och samverkan med Regionen eftersom vi har ett 
gemensamt ansvar för våra medborgare. 

Behovet av att utöka platser på våra särskilda boenden - Vi har tydliga 
befolkningsprognoser från SCB som visar på en befolkningsökning för Lekebergs 
kommun fram till 2030. Genom att studera den statistik vi har tillsammans med den 
prognostiserade befolkningsökningen kan vi räkna ut att vi kommer att behöva fler 
platser inom våra särskilda boenden för äldre. Det här är också ett arbete som 
behöver fördjupas kring under 2019 eftersom trycket på särskilda boenden kan 
resultera i betalningsansvar gentemot Regionen för våra utskrivningsklara brukare. 
Detsamma gäller trycket på hemtjänst som också kommer att öka utifrån den 
prognostiserade befolkningsökningen. 

LSS - Vad gäller behovet av särskilda boenden inom LSS är det svårt att se tydliga 
samband mellan den befolkningsökning vi ser och en utveckling av behov hos 
målgruppen. Genom vårt arbete med bostadskarriär finns det mycket som talar för 
att fler kommer att kunna bo i ordinärt boende med andra insatser. Utöver detta 
finns det en pågående LSS-utredning och rätten till LSS-insatser kan då komma att 
påverkas av yttre faktorer så som lagändringar eller ändringar i rådande praxis från 
våra domstolar. Eftersom dessa faktorer kan påverka blir framtida behov/prognoser 
en aning osäkra. Socialförvaltningen behöver hålla en bevakning på LSS-utredningen 
under 2019 eftersom den kan innebära stora förändringar framöver. 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) - Under 2018 har socialnämnden fattat beslut om 
att genomföra en översyn av IFO som ska presenteras till nämnden i mars 2019. 
Översynen syftar till att söka hitta förslag på nya arbetssätt/effektiviseringar i 
verksamheten. I slutet av 2018 påbörjades ett arbete med att utöka samverkan 
mellan socialtjänst och skola/förskola/elevhälsa. Utöver detta finns en arbetsgrupp 
framtagen för att arbeta vidare med uppstarten av en gemensam Familjecentral. 
Resurser har avsatts för detta arbete och det är viktigt att arbetet fullföljs. Utöver 
detta blir barnkonventionen lag från 1 januari 2020 och den nya lagen blir ett 
förtydligande och synliggörande av barns rättigheter och det faktum att dessa måste 
tillvaratas i avvägningar och bedömningar som fullgörs. 

Välfärdsteknik – Välfärdsteknik handlar om att behålla eller öka tryggheten hos våra 
brukare. Utöver det handlar det om att bidra till att öka aktivitet, delaktighet och 
bidra till mer självständighet. Under 2019 är det viktigt att vi överväger 
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välfärdstekniska alternativ och att vi inför ett nytt övervägande om införande gör 
ordentliga förstudier/analyser innan beslut om åtgärd fattas. 

Kompetensförsörjning - Socialnämnden står inför stora utmaningar med 
kompetensförsörjning de kommande åren till följd av brist på personal inom flera 
yrken, men även många pensionsavgångar. Socialförvaltningen arbetar med 
framtagningen av en kompetensförsörjningsplan och konkreta aktiviteter och 
åtgärder kopplade till kompetensförsörjning kommer att presenteras i den planen. 
Detta arbete behöver vara fortgående under hela 2019. 
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2 Organisation 
Socialnämnden består av nio ordinarie ledamöter och fem ersättare. 

Fördelning av mandat 

Partier  Ledamöter 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Förvaltningens organisation 
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3 Mål och indikatorer 

3.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett 

ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de 

tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet 

Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt 
och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet 

Kommunfullmäktiges 
mål 

Nämndmål Indikator Utgångsvärde 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2019 
Målvärde 2020 

Lekebergs kommun 
gör det enkelt för 
sina medborgare att 
bo i Lekeberg 

 Andel av medborgarna som 
tar kontakt med kommunen 
via telefon får ett direkt svar 
på en enkel fråga 

 Öka från 
46% 

Öka från 
46% 

Öka från 46% 

 Andel av medborgarna som 
skickar in en enkel fråga via 
e-post får svar inom två 
arbetsdagar 

 Öka från 
70% 

Öka från 
80% 

Öka från 80% 

Lekebergs kommun 
växer och utvecklas 
på ett hållbart sätt 

 Värde 
medarbetarundersökningen  - 
Medarbetarengagemang 
(HME) 

 Öka från 
74 

Öka från 
74 

Öka från 74 

 Sjukfrånvaro  Minska 
från 

9,37% 

Minska 
från 
9,37% 

Minska från 9,37% 

 Nämnderna och styrelsen 
håller sin budgetram 

 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

Lekebergs kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan 

 Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun 

 Ja Ja Ja 

3.2 Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, 

med bibehållet oberoende och med möjligheten att leva ett 

aktivt liv. Alla medborgare ska bemötas med respekt och ha 

tillgång till stöd, god vård och omsorg 

Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med bibehållet oberoende 
och med möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla medborgare ska bemötas med 
respekt och ha tillgång till stöd, god vård och omsorg 
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Kommunfullmäktiges 
mål 

Nämndmål Indikator Utgångsvärde 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2019 
Målvärde 2020 

Lekebergs kommun 
erbjuder en trygg och 
god omsorg för alla 
utifrån behov 

Hemtjänsttagaren 
och hyresgästen 
ska uppleva en 
god och trygg 
omsorg 

Andel 
hemtjänsttagare 
och hyresgäster 
som upplever att 
tillfälliga 
förändringar 
meddelas i 
förväg. 

 73% 76% 78% 

Andelen 
hemtjänsttagare 
och hyresgäster 
som anger att de 
vet vart de ska 
vända sig med 
synpunkter och 
klagomål 

 60% 65% 67% 

Andelen 
hyresgäster på 
SÄBO som anger 
att 
möjligheterna 
att komma 
utomhus är bra 

 55% 60% 65% 

Andelen 
hemtjänsttagare 
som anger att de 
kan påverka 
vilka tider de får 
hjälp 

 65% 70% 72% 

Andelen 
hyresgäster som 
upplever ett 
brett utbud av 
gruppaktiviteter 

 58% 60% 62% 

Andelen 
hyresgäster som 
upplever god 
trivsel i sin 
lägenhet 

 58% 62% 65% 

Serviceutbudet 
inom LSS grupp- 
och 
serviceboende 
ska hålla hög 
kvalitet 

Andel av 
maxpoäng 
avseende 
kvalitetsaspekter 
LSS grupp- och 
serviceboende 

 75% 78% 82% 

Andelen av 
brukarnas 

 4 st 4 st 4 st 
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Kommunfullmäktiges 
mål 

Nämndmål Indikator Utgångsvärde 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2019 
Målvärde 2020 

upplevelse av 
möjlighet att 
påverka 
aktiviteter och 
miljö 

 Andel brukare 
som är 
ganska/mycket 
nöjda med sin 
hemtjänst 

95% Bibehålla 
95% 

Bibehålla 
95% 

Bibehålla 95% 

 Andelen brukare 
på särskilt 
boende som är 
ganska/mycket 
nöjda med sitt 
särskilda boende 

 Bibehålla 
85,5% 

Bibehålla 
85,5% 

Bibehålla 85,5% 

 Väntetid för 
beslut om 
försörjningsstöd 
i dagar 

11 dagar minska 
från 17 

minska 
från 11 

minska från 11 

Sida 52 av 145



  2018-12-04 

 

10 

 

4 Driftbudget 
4.1 Ramförändringar 

Socialnämndens budgetram har av kommunfullmäktige fastställts till 162 422 tkr 
(netto). Det är en ökning med 6 503 tkr eller 4,2 % från 2018. Internbudgeten bygger 
på 2018 års ram med justeringar  enligt tabellen nedan. En central lönepott för den 
förväntade lönerevisionen 2019 finns i kommunstyrelsen budgetram. I budgetramen 
för 2019 ingår full kompensation för löneökningar, höjning av politiska arvoden samt 
hyresökningar. Dessutom ges ett tillskott för en ny resursfördelningsmodell som 
bygger på volymförändring av antalet personer över 75 år i kommunen. Samt ett 
tillfälligt anslag för förebyggande verksamhet . 

Förändringar i ram 2019 belopp i tkr 

Budgetram 2018 155 919 

Löneökning 2018 3 mån 3% 893 

Arvoden 2019 3 % 19 

Utökat politiskt uppdrag 15 % 88 

Arvoden 2019 Höjning nivåerna 150 

Hyresökning 2019 2 % 335 

Tillfälligt anslag - förebyggande 2 500 

Ny resursfördelningsmodell ÄO 2 518 

Budgetram 2019 162 422 

Utökad ram 6 503 

4.2 Internbudget 2019 

Internbudgeten för 2019 bygger på 2018 års budgetram med justeringar enligt ovan 
med en utökad ram på 6 503 tkr samt interna omfördelningar inom ram. Från och 
med 2019 har en resursfördelningsmodell använts för att budgetera för 
äldreomsorgens verksamheter särskilt boende och hemtjänst. Inom särskilt boende 
tilldelas resurser per boende- och korttidsplats utifrån en fastställd bemanningsnorm 
för somatiska respektive demensplatser. För hemtjänsten så tilldelas resurser efter 
en kombination av behovsbedömning av brukarna och planerad tid. Respektive 
yrkeskategori generar ett pris per åa som sedan sätts ihop till en personalbudget. 
Utöver detta tillkommer en budget för övriga kostnadsslag. När det gäller övriga 
verksamheter och personalbudget som är den mest resurskrävande posten så 
grundas den precis som tidigare på känd bemanning och har budgeterats utifrån 
kända löner och sysselsättningsgrader. 
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Socialnämnden År 2019 År 2018 Förändring 

Verksamhetens 
intäkter 

-44 843 -41 572 -3 271 

Verksamhetens 
kostnader 

207 265 197 491 9 774 

Nettobudget 162 422 155 919 6 503 

2 600 tkr av ökningen på intäktssidan beror på att statsbidrag för förstärkning inom 
sociala barn- och ungdomsvården är budgeterat samt intäkt från migrationsverket för 
ett nytt assistansärende där kostnaderna kommer återsökas. Resterande del på 
intäktssidan beror på att hemtjänstens LOV-intäkter räknats upp efter 2018-års 
löneökningar inom hemtjänsten samt ökad lokalkostnad för utbyggnad av 
hemtjänstens lokaler i Klaessonhuset. Detta påverkar ej ramen då ökningen består av 
en ökad kostnad på tjänsteköpsdelen och motsvarande intäkt på utförardelen. 
Intäktsbudgeten för hyror på SÄBO, omsorgs- och matintäkter för desamma samt 
hemtjänsten har räknats upp. 

Ökningen på kostnadssidan beror främst på 2018-års löneökningar, 2019-års 
hyresökningar samt ramtillskottet och kostnader motsvarande de statsbidrag som 
budgeterats. 

4.2.1 Förändringar i internbudgeten  

Utöver ramtillskottet har ett utrymme på 169 tkr skapats internt för hyreshöjning på 
Kastanjen samt minskade kostnader för individ- och familjeomsorgen. 

Inom äldreomsorgen används det tillfälliga ramtillskottet att finansiera förebyggande 
verksamheterna dagrehab, gläntan och hemrehab samt utökas planeringsreserven 
med resterande del på ca 800 tkr. Den nya resursfördelningsmodellen genererar 
ökade kostnader inom SÄBO och hemtjänst, knappt hälften av 750 tkr läggs ut på 
enheterna och resterande del läggs centralt för eventuella korrigeringar under året. 
Hemtjänstens budget för lokalhyra höjs med 227 tkr då ombyggnaden av lokalerna 
blev dyrare än beräknat vid föregående års budget. Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) utökas med 30 % tjänst till 50 % för 200 tkr. Ökade kostnader 
inom LOV för tjänsteköp budgeteras både för externa köp och interna samt för 
anhörigbidrag totalt 384 tkr. Budgeten för arbetskläder utökas med 400 tkr för att 
uppfylla socialstyrelsens bindande föreskrifter att byta kläder varje dag för att minska 
smittspridning. 

Inom LSS så har budgeten utökats då det tillkommit några kontaktpersoner samt ett 
nytt assistansärende från försäkringskassan. Under 2018 höjdes 
habiliteringsersättningen för deltagarna i daglig verksamhet och den utökade 
kostnaden läggs in i budget. 

För socialpsykiatri budgeteras kostnaden för personligt ombud som är en tjänst vi 
köper från Kumla kommun för 75 tkr om året. Tjänsten har köpts in under flera år 
men har varit obudgeterad. 

Individ- och familjeomsorgens budget utökas med 50 % tjänst till den nya 
familjecentralen som ska starta upp under senare delen av 2019. I budgeten är det 
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avsatt medel för 4,5 månader. 

Under förvaltningsgemensamt läggs en budget för medfinansiering av 
kunskapsstyrning, ett samverkansprojekt på SKL, medel för att kunna 
kompetensväxla pensionsavgång för verksamhetscontroller samt en förändring av 
investeringsbudget utifrån avskrivna investeringar från tidigare år. 
Planeringsreserven för 2019 uppgår till 1 600 tkr. 

Förändringar i internbudgeten belopp i tkr 

Ramtillskott förebyggande och volymökning äldre -5 018 

Hyreshöjning Kastanjen -110 

Minskade kostnader ifo -59 

Äldreomsorg:  

Förebyggande verksamhet Äldre 1 540 

Planeringsreserv 18 813 

Resursfördelningsmodell ÄO 750 

Hyra hemtjänsten 227 

30 % MAS 200 

Ökade kostnader inom LOV 384 

Ökat LOV hemtjänst försäljning -513 

Motsvarande ökning på tjänsteköp 513 

Utökning budget för arbetskläder 400 

LSS:  

Nya Kontaktpersonsärenden  LSS vuxna 83 

Nytt assistansärende FK vuxen 315 

Höjd habiliteringsersättning DV 170 

Socialpsykiatri:  

Personligt ombud Sydnärke 75 

Individ- och familjeomsorg:  

Familjecentral 50% 4,5 mån 100 

Förvaltningsgemensamt:  

Kunskapsstyrning SKL 15 

Dubbla verksamhetscontroller pensionsavgång 115 

Avskrivna inventarier -153 

Utökning investeringsbudget 19 153 

Summa 0 
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4.2.2 Internbudget per ansvarsnivå  

Nedan följer en samanställning av internbudgeten på ansvarsnivå och förändringen 
från föregående år. 

Gemensamt för alla områden är att budgeten för kompetensutveckling samlas 
centralt under socialchef från och med 2019 vilket innebär att ramen har minskat för 
alla ansvar förutom för socialchef som får en utökning. 

Ansvarsnivå (chef) 
Nettobudget 
2019 tkr 

Nettobudget 
2018 tkr 

Förändring 

SOCIALNÄMND 964 707 257 

SOCIALCHEF 34 245 30 671 3 574 

OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 20 527 19 529 998 

LSS KASTANJEN, PERSA MM 14 024 13 748 276 

LSS GR.BOSTAD, DV OCH 
SOCIALPSYK. 

23 315 23 149 166 

LINDEN OCH REHAB 18 172 17 543 629 

HEMTJÄNST 0 0 0 

NATT OCH SSK/AT 22 689 22 194 495 

IFO 28 486 28 378 108 

Totalt 162 422 155 919 6 503 

Socialnämndens budget höjs med kostnader för reviderade arvoden och en utökning 
av ordförande. 

Socialchefens förändring beror till största del av ökade kostnader inom LOV för 
tjänsteköp både för externa köp och interna samt för anhörigbidrag och står för den 
största ökningen. Utökad budget för arbetskläder. Planeringsreserven finns här och 
har utökats med ca 800 tkr. 

Oxelgården och Gläntan har utöver löne-och hyresökning en större budget för 
gläntans demensdagvård som från och med 2019 finansieras med kommunala medel 
istället för statliga som varit fallet de senaste tre åren. 

LSS Kastanjen, assistans mm, här beror förändringen på utökning av budget för 
assistans och kontaktpersoner utöver löne-och hyresökning. 

LSS gruppbostad, daglig verksamhet och socialpsykiatri har utöver löne-och 
hyresökning fått en förändrad budget för habiliteringsersättning i daglig verksamhet 
och personligt ombud socialpsykiatri. Budgeten har också minskats med anledning av 
avskrivna investeringar från tidigare år samt en omfördelning av lönebidragsbudget 
för att utjämna skillnader mellan olika verksamheter inom LSS. 

Linden och rehab har utöver löne-och hyresökning en större budget för dagrehab 
och hemrehab som från och med 2019 finansieras med kommunala medel istället för 
statliga som varit fallet de senaste tre åren. 

Hemtjänsten har fått en utökad budget för löne- och hyresökning. Hemtjänstens 
nettobudget är 0 då verksamheten finansieras med ett intern köp och sälj där 
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hemtjänst är utförare av hemtjänst (intäkt) och Socialchef beställare (kostnad). 

Natt och SSK och AT har utöver löne-och hyresökning också fått en utökad ram enligt 
den nya resursfördelningsmodellen. 

Ifo har fått en utökad ram för löneökningar samt ett tillskott på 50 % tjänst för 
familjecentral men har samtidigt fått en minskning då prognosen för 2019 tyder på 
att kostnaderna minskar något. inom avdelningen finns en planeringsreserv på 
1 500 tkr som kan användas för nya insatser som inte är kända i dagsläget. I budgeten 
finansieras 0,5 handläggare för ensamkommande med statliga medel. Samt 2,0 tjänst 
av ett statsbidrag för att förstärka den sociala- barn och ungdomsvården. 

4.3 Osäkra faktorer i internbudgeten  

De osäkerhetsfaktorer som finns för 2019 är ärenden inom individ- och 
familjeomsorg som kan vara svåra att prognostisera i förväg. När det gäller ifo så är 
budgeten beräknad på pågående placeringar i november 2018 med korrigering för 
kända placeringar som tillkommer 2019. Osäkert om den budgetreserv som finns är 
tillräcklig. Inom LSS finns en farhåga att försäkringskassan drar in rätt till assistans för 
personer som då hamnar på kommunens ansvar med stora kostnader som följd. Det 
är kö till särskilt boende vilket ökar risken för betalningsansvar för medicinskt 
färdigbehandlade eller högre tryck på hemtjänsten. En ytterligare osäkerhetsfaktor är 
hur kostnaderna för ekonomiskt bistånd kommer utvecklas, de nyanlända ungdomar 
som faller in under den nya gymnasielagen och som eventuellt inte kommer ut i 
arbete riskerar att hamna inom ekonomiskt bistånd. I dagsläget är omfattningen av 
detta ej känt. I internbudgeten är lönebidrag budgeterat vilket är en risk om bidraget 
avslutas eller de anställda slutar och inte ersätts med nya lönebidragstagare. För 
2019 är budgeten för lönebidrag 1 280 tkr. 
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5 Investeringsbudget 
Nämndens investeringsbudget uppgår totalt till 3 050 tkr för 2019, i driftbudgeten 
motsvarar det en budgeterad kostnad på 620 tkr. Reinvesteringsanslaget är för 
återanskaffning av tidigare anskaffade inventarier som är avskrivna och/eller 
förbrukade. Anslaget utgår från minskade kapitalkostnader och vid inventarieinköp 
som har en avskrivningstid om fem år. Är avskrivningstiden längre än fem år, så ökar 
anslaget för investeringsutgiften. För 2019 ingår också investeringsutgifter för 
inventarier till Ifo:s lokaler. För det nya gruppboendet Hasselbacken återstår 
investeringsbudget för att anlägga trädgården under 2019. 

INVESTERINGAR SON Kapitalkostnad 
Investeringsutg
ift 

Reinvesteringar SON 620 tkr 3 050 tkr 

Inventarier FO 35 tkr 300 tkr 

Trädgårdsanläggning nytt gruppboende 8 tkr 180 tkr 

SUMMA 663 tkr 3 530 tkr 
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Socialnämndens resursfördelningsmodell för äldre-
omsorgen i Lekebergs kommun  
 

Nämndens modell för att fördela resurser till äldreomsorgen (boende och hemtjänst) 

syftar till att skapa likvärdiga och tydliga förutsättningar för personalbemanning och 

budgetering till kommunens särskilda boenden och hemtjänstorganisation.  

Särskilt boende 
Modellen för Särskilt boende bygger på att en vård- och omsorgsplats genererar en 

fastställd personalresurs för respektive yrkeskategori. Utifrån det genereras ett sär-

skilt boende med fastställt platsantal och inriktning en bemanningsnorm för de olika 

yrkeskategorierna som sedan prissätts till en personalbudgetram utefter olika perso-

nalkostnadsvariabler. Utöver detta genererar varje vårdplats även resurser för övriga 

kostnadsslag. Utöver modellen finns budget för pedagogisk måltid, Silvia systrar, akti-

vitetstimme 1,0 tjänst, extra pott för VAK samt extra för ”vård” på Oxelgården.  

Vårdinriktningar 

I Lekebergs kommun finns följande vårdinriktningar; somatisk, demensboende, kort-

tidsplatser samt rehabiliteringsplatser. Totalt finns 88 vårdplatser fördelade på två 

boenden.  

Yrkeskategorier  

Följande indelningar av personal görs i modellen:  

 Omvårdnadspersonal (undersköterska) dag  

 Omvårdnadspersonal (undersköterska) natt  

 Sjuksköterska dag  

 Sjuksköterska kväll och natt samt helger dagtid 

 Arbetsterapeut  

 Ledning och administration 

 

Bemanningsnorm  

Vi har kartlagt och definierat bemanningsnormen efter befintliga dagsscheman per 

yrkeskategori. Demensplatserna har en marginellt högre bemanning än de somatiska.  

Bemanningsnormen för respektive yrkeskategori multipliceras med antalet platser 

och genererar antal årsarbetare till varje boende.  

Bemanningsnorm omvårdnadspersonal (USK) dag/kväll 

 Vårdboende somatisk: 0,720 årsarbetare/vårdplats 

 Demensboende: 0,733 årsarbetare/vårdplats 

Sida 61 av 145



 

 2018-11-29  3 (6) 
 

 

 
Korttidsplatserna är ej viktade och har samma bemanningsnorm som permanenta 

platser i respektive kategori.  

För övriga personalkategorier, omvårdnadspersonal natt sjuksköterskor och arbetste-

rapeuter finns också bemanningstal för årsarbetare/vårdplats. 

Modellen bygger på en beläggning på 100 %.  

Personalkostnad/Personalbudget 

Varje personalkategori genererar ett pris för en heltidsanställd vilket innebär att varje 

undersköterska som ett exempel genererar lika mycket i budget. De kostnadsvariab-

ler som ingår i priset är följande: 

 Månadslön baserad på snittet av de anställdas löner året innan budgetå-

ret. (Den årliga lönerevisionen budgeteras under KS och fördelas sen ut 

till respektive verksamhet)  

 Pålägg för semesterersättning 

 Pålägg för OB-tillägg (ska vara baserad på det för den aktuella perioden 

giltigt avtal) 

 Pålägg för ersättning av vikariebesättning vid sjukdom. Baserat på hi-

storisk statistik över sjukfrånvaro för de olika personalkategorierna.  

 Pålägg för ersättning av vikariebesättning vid semester  

 Pålägg för ”övrigt” som ska täcka kostnader för bland annat föräldra-

penning, avslut pension mm.  

 Pålägg för personalomkostnad (PO) (ska motsvara gällande PO för den 

aktuella perioden.)  
 

Vikariebudget 

Kategori Sjukdom Semester Övrigt Summa 

Omvårdnadspersonal 
dag 

6 dagar 25 dagar 1 dag 32 dagar 

Omvårdnadspersonal 
natt 

4 dagar 25 dagar 1 dag 30 dagar 

Sjuksköterska 
Sjuksköterska natt 

6 dagar 25 dagar 1 dag 32 dagar 

Arbetsterapeut Ersätts ej Ersätts ej -  

Ledning och adm Ersätts ej  Ersätts ej -  
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Övriga kostnader 

Förutom personalresurs kompletteras budgetram för särskilt boende med budget för 

övriga kostnader som utifrån tidigare års utfall genererar ett pris som budgeteras per 

plats: Ska täcka allt utöver personalkostnader och lokalkostnader som till exempel 

övrigt material, inkontinensartiklar, arbetskläder, telefoni och kompetensutveckling 

mm. Priset per plats räknas upp inför varje nytt budgetår.  

Lokalkostnader (lokalhyra, vaktmästeri och lokalvård) och kapitalkostnader budgete-

ras utöver modellen.  

Intäkter 

Hyresintäkter, mat- och omsorgsintäkter budgeteras utifrån ett snitt av de senaste 

fyra årens intäktsnivå och räknas av modellen. 

Hemtjänst 
Modellen för hemtjänst bygger på att resurser tilldelas efter en kombination av be-

hovsbedömning av brukarna och utförd tid enligt mätning. Den behovsbedömda och 

utförda tiden utmynnar i en resurstilldelning uttryckt i årsarbetare för omvårdnads-

personal dag/kväll. Mätningen/behovsbedömningen baseras på ett snitt av första 

halvåret året innan.  

Bemanningsnorm och effektiv brukartid 

Beräkningsidén bygger på att det för att utföra en timmes effektiv brukartid åtgår en 

bestämd schabloniserad personaltid. Utifrån alla de aktiviteter som en personal inom 

hemtjänsten utför så räknas en genomsnittlig möjlig brukartid fram som används för 

att räkna fram hur många timmar av den totala arbetstiden som kan utföras direkt 

hos brukaren. Den effektiva brukartiden är högre för de centrala grupperna än de 

som jobbar på landsbygden på grund av längre restid på landsbygden.  

Den effektiva brukartiden kan korrigeras genom att ändra svinntiden eller plocka bort 

eller lägga till aktiviteter som utförs.  

Hemvårdsmodellen bygger på att vi till framräknat antal årsarbetare för omvårdnads-

personal dag/kväll även kopplar övriga yrkeskategorier. Fördelningsgrunden är rela-

terad till budgeterad totalnivå för 2017. Ledning/administration inkluderar samord-

nare.  

Personalkostnad/Personalbudget 

Varje personalkategori genererar ett pris för en heltidsanställd vilket innebär att varje 

till exempel undersköterska genererar lika mycket i budget. De kostnadsvariabler 

som ingår i priset är följande: 

Sida 63 av 145



 

 2018-11-29  5 (6) 
 

 

 

 

 Månadslön baserad på snittet av de anställdas löner året innan budgetå-

ret. (Den årliga lönerevisionen budgeteras under KS och fördelas sen ut 

till respektive verksamhet) 

 Pålägg för semesterersättning 

 Pålägg för OB-tillägg (ska vara baserad på det för den aktuella perioden 

giltiga avtal) 

 Pålägg för ersättning av vikariebesättning vid sjukdom. Baserat på hi-

storisk statistik över sjukfrånvaro för de olika personalkategorierna.  

 Pålägg för ersättning av vikariebesättning vid semester  

 Pålägg för ”övrigt” som ska täcka kostnader för bland annat föräldra-

penning, avslut pension mm.  

 Pålägg för personalomkostnad PO (ska motsvara gällande PO för den 

aktuella perioden.)  

 

Vikariebudget  

Kategori Sjukdom Semester Övrigt Summa 

Omvårdnadspersonal 
dag 

6 dagar 25 dagar 1 dag 32 dagar 

Omvårdnadspersonal 
natt 

4 dagar 25 dagar 1 dag 30 dagar 

Sjuksköterska 
Sjuksköterska natt 

6 dagar 25 dagar 1 dag 32 dagar 

Arbetsterapeut Ersätts ej Ersätts ej -  

Ledning och adm Ersätts ej  Ersätts ej -  

 

 

Övriga kostnader 

Förutom personalresurs kompletteras budgetram för hemtjänsten med budget för 

övriga kostnader som utifrån tidigare års utfall genererar ett pris som budgeteras per 

årsarbetare. Ska täcka allt utöver personalkostnader och lokalkostnader som till ex-

empel övrigt material, inkontinensartiklar, trygghetslarm, nyckelfri hemtjänst, arbets-

kläder, telefoni och kompetensutveckling mm. Priset per årsarbetare räknas upp in-

för varje nytt budgetår.  

Lokalkostnader (lokalhyra, vaktmästeri och lokalvård) och kapitalkostnader budgete-

ras utöver modellen.  
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Intäkter 

Mat- och omsorgsintäkter budgeteras efter befintlig budget med korrigering för för-

ändringar i avgifter.  

Omdisponering av resurser 
Modellen generar ett antal årsarbetare för olika yrkeskategorier till enheterna och är 

anpassad efter behovet. I de fall budgetansvarig enhetschef vill frångå modellen och 

disponera om årsarbetare mellan de olika yrkeskategorierna ska det ske inom tillde-

lad budgetram. 

 

Inför varje nytt budgetår ska följande räknas upp/stämmas av mot befintlig modell: 

 

o Kostnader för övrigt 

o Snittlöner  

o Sjukfrånvaro  

o Intäkter 

o Behovsbedömning hemtjänsten 
 

 

 

Tomas Andersson   Sandra Magnusson 

T.f Socialchef    Ekonomicontroller
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Socialnämndens internbudget 2019
BUDGET
ÅR 2019

530000 SOCIALCHEF 10000000 NÄMND- OCH STYRELSE 401000 ARVODEN TILL FÖRTROEND 673 tkr
530000 SOCIALCHEF 10000000 NÄMND- OCH STYRELSE 411100 PO-PÅLÄGG 31,42% 212 tkr
530000 SOCIALCHEF 10000000 NÄMND- OCH STYRELSE 448000 ÖVRIGT MTRL 24 tkr
530000 SOCIALCHEF 10000000 NÄMND- OCH STYRELSE 453000 BILERS O. RESOR 5 tkr
530000 SOCIALCHEF 10000000 NÄMND- OCH STYRELSE 454600 KURSER 50 tkr

10000000 Summa 964 tkr
530000 SOCIALCHEF 51110000 VÅRD O OMS I ORD BO 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 573 tkr
530000 SOCIALCHEF 51110000 VÅRD O OMS I ORD BO 411100 PO-PÅLÄGG 225 tkr

51110000 Summa 798 tkr

530000 SOCIALCHEF 51112200 HEMTJÄNST-LOV 315200 HEMTJÄNSTAVGIFT -1 940 tkr

530000 SOCIALCHEF 51112200 HEMTJÄNST-LOV 315210 INTÄKTER MAT -470 tkr

530000 SOCIALCHEF 51112200 HEMTJÄNST-LOV 444100 KÖP MATLÅDOR 442 tkr

530000 SOCIALCHEF 51112200 HEMTJÄNST-LOV 448000 TRYGGHETSLARM 274 tkr

530000 SOCIALCHEF 51112200 HEMTJÄNST-LOV 448000 NYCKELFRI HEMSERVICE 157 tkr
530000 SOCIALCHEF 51112200 HEMTJÄNST-LOV 459000 KÖP AV HEMTJÄNSTTIMMAR INTERNT 20 142 tkr
530000 SOCIALCHEF 51112200 HEMTJÄNST-LOV 459000 KÖP AV HEMTJÄNSTTIMMAR EXTERNT 288 tkr
530000 SOCIALCHEF 51112200 HEMTJÄNST-LOV 464500 MATTRANSPORTER 310 tkr
530000 SOCIALCHEF 51112200 HEMTJÄNST-LOV 470200 ANHÖRIGBIDRAG 96 tkr

51112200 Summa 19 299 tkr
530000 SOCIALCHEF 51120000 VÅRD O OMS I SÄRSK BO 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 248 tkr
530000 SOCIALCHEF 51120000 VÅRD O OMS I SÄRSK BO 411100 PO-PÅLÄGG 489 tkr

51120000 Summa 1 737 tkr
530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, Von 314000 FÖRS AV VHT KOM O LANDST -310 tkr
530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, Von 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 2 545 tkr
530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, SON 409100 SEM.LÖNESKULDENS FÖRÄND 335 tkr
530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, SON 411100 PO-PÅLÄGG 998 tkr
530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, SON 422000 INKÖP AV MASKINER O INV 10 tkr
530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, SON 448000 ÖVRIGT MTRL 15 tkr
530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, SON 448200 ARBETSKLÄDER 1 039 tkr
530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, SON 460000 NY Resursfördelningsmodell ÄO 2019 365 tkr
530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, SON 451000 TELE 10 tkr
530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, SON 453000 BILERS O. RESOR 25 tkr
530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, SON 454600 KURSER (budget för hela förvaltningen) 598 tkr
530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, SON 455000 DATABEHANDLING 788 tkr
530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, SON 456000 ANNONSER.REKLAM 5 tkr
530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, SON 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 105 tkr
530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, SON 460000 Planeringsreserv  2019 1 607 tkr
530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, SON 462400 KÖP HUV.VHT,KOM O KOM.FÖR 373 tkr
530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, SON 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER 37 tkr
530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, SON 469200 LOKALVÅRD 49 tkr
530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, SON 493000 KAPITALKOSTNADER 36 tkr
530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, SON 493100 REINVESTERINGSANSLAG 617 tkr

51190000 Summa 9 247 tkr
530000 SOCIALCHEF 51300000 ENHETSCHEF LSS 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 086 tkr
530000 SOCIALCHEF 51300000 ENHETSCHEF LSS 411100 PO-PÅLÄGG 426 tkr

51300000 Summa 1 512 tkr
530000 SOCIALCHEF 52600000 BOSTADSANP.BIDR 440000 ÖVRIGT MATERIAL 159 tkr
530000 SOCIALCHEF 52600000 BOSTADSANP.BIDR 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 154 tkr
530000 SOCIALCHEF 52600000 BOSTADSANP.BIDR 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 176 tkr
530000 SOCIALCHEF 52600000 BOSTADSANP.BIDR 493000 KAPITALKOSTNADER 73 tkr

52600000 Summa 562 tkr
530000 SOCIALCHEF 53060000 DAGVÅRDSRESOR 319000 ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -90 tkr
530000 SOCIALCHEF 53060000 DAGVÅRDSRESOR 464000 TRANSPORTER 400 tkr

53060000 Summa 310 tkr
530000 SOCIALCHEF 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 561 tkr
530000 SOCIALCHEF 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 411100 PO-PÅLÄGG 220 tkr

55900000 Summa 781 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51115300 DEMENSDAGVÅRD 315210 INTÄKTER MAT -60 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51115300 DEMENSDAGVÅRD 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 343 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51115300 DEMENSDAGVÅRD 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 7 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51115300 DEMENSDAGVÅRD 411100 PO-PÅLÄGG 138 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51115300 DEMENSDAGVÅRD 466100 LOKALHYROR 162 tkr

51115300 Summa 590 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 315200 HEMTJÄNSTAVGIFT -433 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 315220 HEMTJÄNSTAVGIFT KORTTID -117 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 315210 INTÄKTER MAT -1 742 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 315212 INTÄKTER MAT KORTTID -176 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 321100 EXTERNA HYROR -2 479 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 338100 LÖNEBIDRAG FRÅN AMS -100 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 356100 STATSBIDRAG MOMS HYROR -950 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 12 472 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 250 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 403020 AB-AVTALET, OB (GR1+2) 1 182 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 411100 PO-PÅLÄGG 5 450 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 442000 STÄD OCH RENGÖRINGSART 80 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 444100 NÄMNDMÅL 15, Pedagogisk måltid, måltidsmiljö 100 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 445100 HYGIENART 100 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 445500 INKONTINENSMATERIAL 238 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 447000 KONTORSMATERIAL 40 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 448000 ÖVRIGT MTRL 219 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 451000 TELE 24 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 454600 KURSER 0 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 466100 LOKALHYROR 5 394 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 95 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 469200 LOKALVÅRD 72 tkr
530100 ENH CHEFER SÄRSK BO 51123100 OXELGÅRDEN 493000 KAPITALKOSTNADER 218 tkr

51123100 Summa 19 937 tkr

ANSVAR VERKSAMHET SLAG
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Socialnämndens internbudget 2019
BUDGET
ÅR 2019ANSVAR VERKSAMHET SLAG

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51300000 GEM INT/KOSTN 451000 TELE 4 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51300000 GEM INT/KOSTN 454600 KURSER 0 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51300000 GEM INT/KOSTN 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER 35 tkr

51300000 Summa 39 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51313000 KASTANJEN 338100 LÖNEBIDRAG FRÅN AMS -431 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51313000 KASTANJEN 321100 EXTERNA HYROR -840 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51313000 KASTANJEN 321200 INTERNA HYROR -60 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51313000 KASTANJEN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 4 299 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51313000 KASTANJEN 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 78 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51313000 KASTANJEN 403020 AB-AVTALET, OB (GR1+2) 586 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51313000 KASTANJEN 411100 PO-PÅLÄGG 1 946 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51313000 KASTANJEN 442000 STÄD OCH RENGÖRINGSART 20 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51313000 KASTANJEN 447000 KONTORSMATERIAL 10 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51313000 KASTANJEN 448000 ÖVRIGT MTRL 50 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51313000 KASTANJEN 451000 TELE 9 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51313000 KASTANJEN 463500 TOLKUPPDRAG 40 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51313000 KASTANJEN 466100 LOKALHYROR 3 569 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51313000 KASTANJEN 467100 EL-KOSTNAD 63 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51313000 KASTANJEN 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER 5 tkr

51313000 Summa 9 344 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51324000 LEDSAGARE 405000 UPPDRAGSTAGARE 45 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51324000 LEDSAGARE 411100 PO-PÅLÄGG 15 tkr

51324000 Summa 60 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51325000 KONTAKTPERS 405000 UPPDRAGSTAGARE 205 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51325000 KONTAKTPERS 411100 PO-PÅLÄGG 64 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51325000 KONTAKTPERS 440000 ÖVRIGT MATERIAL 31 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51325000 KONTAKTPERS 469700 OMKOSTNADSERSÄTTNING 218 tkr

51325000 Summa 518 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51327000 PERS ASS 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 325 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51327000 PERS ASS 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 7 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51327000 PERS ASS 403020 AB-AVTALET, OB (GR1+2) 87 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51327000 PERS ASS 411100 PO-PÅLÄGG 164 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51327000 PERS ASS 462000 TJÄNSTER 1 044 tkr

51327000 Summa 1 627 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51331000 ASS.ERS 319200 ERS FR FÖRS.KASSA -4 521 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51331000 ASS.ERS 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 2 628 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51331000 ASS.ERS 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 39 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51331000 ASS.ERS 403020 AB-AVTALET, OB (GR1+2) 450 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51331000 ASS.ERS 411100 PO-PÅLÄGG 1 222 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51331000 ASS.ERS 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER 15 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51331000 ASS.ERS 469000 Internt tjänsteköp hemtjänst 318 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51331000 ASS.ERS 469700 OMKOSTNADSERSÄTTNING 6 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51331000 ASS.ERS 479200 ERS FÖRS.KA,PERS ASS 2 165 tkr

51331000 Summa 2 322 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 52010000 KONTAKTPERS SOL 405000 UPPDRAGSTAGARE 50 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 52010000 KONTAKTPERS SOL 411100 PO-PÅLÄGG 16 tkr
530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 52010000 KONTAKTPERS SOL 469700 OMKOSTNADSERSÄTTNING 48 tkr

52010000 Summa 114 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 2 033 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 37 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 403020 AB-AVTALET, OB (GR1+2) 64 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 411100 PO-PÅLÄGG 836 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 443000 BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 20 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 448000 ÖVRIGT MTRL 10 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 451000 TELE 10 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 453000 BILERS O. RESOR 10 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 459000 KÖP PERSONLIGT OMBUD SYDNÄRKE 75 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 466100 LOKALHYROR 254 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER 29 tkr

51115200 Summa 3 378 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51193000 ANHÖRIGSTÖD 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 182 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51193000 ANHÖRIGSTÖD 411100 PO-PÅLÄGG 72 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51193000 ANHÖRIGSTÖD 454600 KURSER 0 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51193000 ANHÖRIGSTÖD 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER 10 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51193000 ANHÖRIGSTÖD 466100 LOKALHYROR 7 tkr

51193000 Summa 271 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51300000 GEM INT/KOSTN 451000 TELE 4 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51300000 GEM INT/KOSTN 454600 KURSER 0 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51300000 GEM INT/KOSTN 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER 35 tkr

51300000 Summa 39 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 338100 LÖNEBIDRAG FRÅN AMS -50 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 315210 INTÄKTER MAT -390 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 321100 EXTERNA HYROR -951 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -200 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 356100 MOMSBIDRAG HYROR -100 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 5 659 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 103 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 403020 AB-AVTALET, OB (GR1+2) 867 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 411100 PO-PÅLÄGG 2 599 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 443000 BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 6 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 444000 LIVSMEDEL 165 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 444100 KÖP CENTRALKÖK 80 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 448000 ÖVRIGT MTRL 49 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 451000 TELE 24 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 453900 ÖVRIGA RESOR 10 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 46 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 462100 Sanna Gård 2 177 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 466100 LOKALHYROR 2 235 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 104 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 469200 LOKALVÅRD 146 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 493000 KAPITALKOSTNADER 60 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51311000 GRUPPBOSTAD 493000 KAPITALKOSTNADER 8 tkr

51311000 Summa 12 647 tkr
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530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328000 DAGL VERKS 338100 LÖNEBIDRAG FRÅN AMS -573 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328000 DAGL VERKS 319000 ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -12 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328000 DAGL VERKS 319000 ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -100 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328000 DAGL VERKS 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 4 147 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328000 DAGL VERKS 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 75 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328000 DAGL VERKS 411100 PO-PÅLÄGG 1 656 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328000 DAGL VERKS 442000 STÄD OCH RENGÖRINGSART 10 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328000 DAGL VERKS 443000 BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 40 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328000 DAGL VERKS 444000 LIVSMEDEL 27 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328000 DAGL VERKS 447000 KONTORSMATERIAL 10 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328000 DAGL VERKS 448000 ÖVRIGT MTRL 106 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328000 DAGL VERKS 448200 ARBETSKLÄDER 20 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328000 DAGL VERKS 448210 SKYDDSSKOR 10 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328000 DAGL VERKS 451000 TELE 13 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328000 DAGL VERKS 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 31 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328000 DAGL VERKS 466100 LOKALHYRA 208 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328000 DAGL VERKS 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 17 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328000 DAGL VERKS 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER 28 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328000 DAGL VERKS 470400 HABILITERINGSERSÄTTNING 351 tkr

51328000 Summa 6 064 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328100 HUNDDAGIS 319000 ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -100 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328100 HUNDDAGIS 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 630 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328100 HUNDDAGIS 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 11 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328100 HUNDDAGIS 411100 PO-PÅLÄGG 251 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328100 HUNDDAGIS 448000 ÖVRIGT MTRL 2 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328100 HUNDDAGIS 451000 TELE 2 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328100 HUNDDAGIS 466100 LOKALHYRA 108 tkr
530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, DV/PSY 51328100 HUNDDAGIS 467100 EL-KOSTNAD 12 tkr

51328100 Summa 916 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51112700 HEMREHAB 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 902 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51112700 HEMREHAB 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 16 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51112700 HEMREHAB 411100 PO-PÅLÄGG 360 tkr

51112700 Summa 1 278 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51115100 DAGREHAB 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 344 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51115100 DAGREHAB 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 6 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51115100 DAGREHAB 411100 PO-PÅLÄGG 137 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51115100 DAGREHAB 466100 LOKALHYROR 316 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51115100 DAGREHAB 493000 KAPITALKOSTNADER 4 tkr

51115100 Summa 807 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 315200 HEMTJÄNSTAVGIFT -380 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 315220 HEMTJÄNSTAVGIFT KORTTID -166 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 315210 INTÄKTER MAT -1 168 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 315212 INTÄKTER MAT KORTTID -332 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 321100 EXTERNA HYROR -1 400 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 338100 LÖNEBIDRAG FRÅN AMS -126 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 356100 STATSBIDRAG MOMS HYROR -700 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 10 315 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 204 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 403020 AB-AVTALET, OB (GR1+2) 967 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 411100 PO-PÅLÄGG 4 503 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 442000 STÄD OCH RENGÖRINGSART 100 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 445100 HYGIENART 80 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 445500 INKONTINENSMATERIAL 184 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 448000 ÖVRIGT MTRL 100 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 451000 TELE 20 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 454600 KURSER 0 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 54 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 460000 NÄMNDMÅL, KOST 100 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 466100 LOKALHYROR 3 664 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 469200 LOKALVÅRD 62 tkr
530300 ENH CHEFER SÄRSK BO 51125100 LINDEN 493000 KAPITALKOSTNADER 5 tkr

51125100 Summa 16 087 tkr
530400 ENH CHEF HEMVÅRD 51112300 HEMTJÄNST 319000 ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -20 142 tkr
530400 ENH CHEF HEMVÅRD 51112300 HEMTJÄNST 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN o VIK 11 950 tkr
530400 ENH CHEF HEMVÅRD 51112300 HEMTJÄNST 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 280 tkr
530400 ENH CHEF HEMVÅRD 51112300 HEMTJÄNST 403020 AB-AVTALET, OB (GR1+2) 1 088 tkr
530400 ENH CHEF HEMVÅRD 51112300 HEMTJÄNST 411100 PO-PÅLÄGG 5 221 tkr
530400 ENH CHEF HEMVÅRD 51112300 HEMTJÄNST 420000 FASTIGH O. INV 30 tkr
530400 ENH CHEF HEMVÅRD 51112300 HEMTJÄNST 443000 BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 350 tkr
530400 ENH CHEF HEMVÅRD 51112300 HEMTJÄNST 445100 HYGIENART 117 tkr
530400 ENH CHEF HEMVÅRD 51112300 HEMTJÄNST 448000 ÖVRIGT MTRL 88 tkr
530400 ENH CHEF HEMVÅRD 51112300 HEMTJÄNST 448600 DATATILLBEHÖR 30 tkr
530400 ENH CHEF HEMVÅRD 51112300 HEMTJÄNST 451000 TELE 53 tkr
530400 ENH CHEF HEMVÅRD 51112300 HEMTJÄNST 454600 KURSER 0 tkr
530400 ENH CHEF HEMVÅRD 51112300 HEMTJÄNST 466100 LOKALHYROR 802 tkr
530400 ENH CHEF HEMVÅRD 51112300 HEMTJÄNST 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 66 tkr
530400 ENH CHEF HEMVÅRD 51112300 HEMTJÄNST 469200 LOKALVÅRD 35 tkr
530400 ENH CHEF HEMVÅRD 51112300 HEMTJÄNST 493000 KAPITALKOSTNADER 33 tkr

51112300 Summa 0 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112900 NATTPERSONAL 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN o VIK 5 679 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112900 NATTPERSONAL 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 73 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112900 NATTPERSONAL 403020 AB-AVTALET, OB (GR1+2) 1 397 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112900 NATTPERSONAL 411100 PO-PÅLÄGG 2 803 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112900 NATTPERSONAL 443004 EL 2 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112900 NATTPERSONAL 448000 ÖVRIGT MTRL 12 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112900 NATTPERSONAL 448600 DATATILLBEHÖR 12 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112900 NATTPERSONAL 451000 TELE 4 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112900 NATTPERSONAL 454600 KURSER 0 tkr

51112900 Summa 9 982 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112500 HEMVÅRD SSK 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN o VIK 6 324 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112500 HEMVÅRD SSK 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 130 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112500 HEMVÅRD SSK 403020 AB-AVTALET, OB (GR1+2) 341 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112500 HEMVÅRD SSK 411100 PO-PÅLÄGG 2 664 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112500 HEMVÅRD SSK 451000 TELE 6 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112500 HEMVÅRD SSK 454600 KURSER 0 tkr

51112500 Summa 9 465 tkr

Sida 3
Sida 68 av 145



Socialnämndens internbudget 2019
BUDGET
ÅR 2019ANSVAR VERKSAMHET SLAG

530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112600 HEMVÅRD ARBETST 403000 AB-AVTALET 1 956 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112600 HEMVÅRD ARBETST 411100 PO-PÅLÄGG 766 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112600 HEMVÅRD ARBETST 451000 TELE 6 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112600 HEMVÅRD ARBETST 454600 KURSER 0 tkr

51112600 Summa 2 728 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51190000 GEM INT/KOSTN, Von 445200 SJUKVÅRDSMTRL 210 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51190000 GEM INT/KOSTN, Von 445300 LÄKEMEDEL O. APOTEKSVAR 20 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51190000 GEM INT/KOSTN, Von 445400 OMVÅRDN.HJÄLPMEDEL 100 tkr
530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51190000 GEM INT/KOSTN, Von 445500 INKONTINENSMATERIAL 184 tkr

51190000 Summa 514 tkr
530800 CHEF IFO 51192000 BISTÅNDSHANDL 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 154 tkr
530800 CHEF IFO 51192000 BISTÅNDSHANDL 411100 PO-PÅLÄGG 452 tkr
530800 CHEF IFO 51192000 BISTÅNDSHANDL 453000 BILERS O. RESOR 2 tkr
530800 CHEF IFO 51192000 BISTÅNDSHANDL 454600 KURSER 0 tkr

51192000 Summa 1 608 tkr
530800 CHEF IFO 51315000 BOENDE BARN OCH UNGA 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -60 tkr
530800 CHEF IFO 51315000 BOENDE BARN OCH UNGA 462000 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET 2 950 tkr

51315000 Summa 2 890 tkr
530800 CHEF IFO 51321000 UNGDOMSFRITIDS 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 20 tkr
530800 CHEF IFO 51321000 UNGDOMSFRITIDS 462000 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET 180 tkr

51321000 Summa 200 tkr
530800 CHEF IFO 51322000 KORTTIDSVISTELSE 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -10 tkr
530800 CHEF IFO 51322000 KORTTIDSVISTELSE 405000 UPPDRAGSTAGARE 18 tkr
530800 CHEF IFO 51322000 KORTTIDSVISTELSE 411100 PO-PÅLÄGG - 31,42 % 6 tkr
530800 CHEF IFO 51322000 KORTTIDSVISTELSE 462000 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET 2 571 tkr

51322000 Summa 2 585 tkr
530800 CHEF IFO 51325000 KONTAKTPERSONER LSS 405000 UPPDRAGSTAGARE 40 tkr
530800 CHEF IFO 51325000 KONTAKTPERSONER LSS 411100 PO-PÅLÄGG - 31,42 % 13 tkr
530800 CHEF IFO 51325000 KONTAKTPERSONER LSS 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 24 tkr
530800 CHEF IFO 51325000 KONTAKTPERSONER LSS 469700 OMKOSTNADSERSÄTTNING 40 tkr

51325000 Summa 117 tkr
530800 CHEF IFO 51327000 PERSONLIGA ASSISTENTER 335500 DRIFTBIDRAG MIGRATIONSVERKET -1 600 tkr
530800 CHEF IFO 51327000 PERSONLIGA ASSISTENTER 462000 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET 1 600 tkr

51327000 Summa 0 tkr
530800 CHEF IFO 51332000 ASS.ERS BARN 479200 ERS FÖRS.KA,PERS ASS 315 tkr

51332000 Summa 315 tkr
530800 CHEF IFO 55111000 INST.VÅRD, VUXNA 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -20 tkr
530800 CHEF IFO 55111000 INST.VÅRD, VUXNA 462000 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET 1 100 tkr

55110000 Summa 1 080 tkr
530800 CHEF IFO 55131000 KONTAKTPERSONER SOL 405000 UPPDRAGSTAGARE 25 tkr
530800 CHEF IFO 55131000 KONTAKTPERSONER SOL 411100 PO-PÅLÄGG - 31,42 % 8 tkr
530800 CHEF IFO 55131000 KONTAKTPERSONER SOL 469700 OMKOSTNADSERSÄTTNING 14 tkr

55131000 Summa 47 tkr
530800 CHEF IFO 55133000 ÖPPENVÅRD MISSBR 462000 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET 121 tkr
530800 CHEF IFO 55133000 ÖPPENVÅRD MISSBR 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER 89 tkr

55133000 Summa 210 tkr
530800 CHEF IFO 55134000 ÖPPENVÅRD ÖVRIGT 462000 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET 35 tkr

55134000 Summa 35 tkr
530800 CHEF IFO 55211000 INST.VÅRD, BARN- O UNGDOM 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -30 tkr
530800 CHEF IFO 55211000 INST.VÅRD, BARN- O UNGDOM 462000 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET 975 tkr

55210000 Summa 945 tkr
530800 CHEF IFO 55221000 FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -100 tkr
530800 CHEF IFO 55221000 FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG 405000 UPPDRAGSTAGARE 1 040 tkr
530800 CHEF IFO 55221000 FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG 411100 PO-PÅLÄGG - 31,42 % 328 tkr
530800 CHEF IFO 55221000 FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 66 tkr
530800 CHEF IFO 55221000 FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG 462000 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET 2 400 tkr
530800 CHEF IFO 55221000 FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG 469700 OMKOSTNADSERSÄTTNING 360 tkr

55221000 Summa 4 094 tkr
530800 CHEF IFO 55231000 KONTAKTPERSONER SOL Barn 405000 UPPDRAGSTAGARE 18 tkr
530800 CHEF IFO 55231000 KONTAKTPERSONER SOL Barn 411100 PO-PÅLÄGG - 31,42 % 6 tkr
530800 CHEF IFO 55231000 KONTAKTPERSONER SOL Barn 440000 ÖVRIGT MATERIAL 10 tkr
530800 CHEF IFO 55231000 KONTAKTPERSONER SOL Barn 469700 OMKOSTNADSERSÄTTNING 20 tkr

55231000 Summa 54 tkr
530800 CHEF IFO 55232000 KONTAKTFAMILJER 405000 UPPDRAGSTAGARE 30 tkr
530800 CHEF IFO 55232000 KONTAKTFAMILJER 411100 PO-PÅLÄGG - 31,42 % 9 tkr
530800 CHEF IFO 55232000 KONTAKTFAMILJER 440000 ÖVRIGT MATERIAL 10 tkr
530800 CHEF IFO 55232000 KONTAKTFAMILJER 469700 OMKOSTNADSERSÄTTNING 34 tkr

55232000 Summa 83 tkr
530800 CHEF IFO 55237000 FÖRSTÄRKT ÖPPENVÅRD 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -60 tkr
530800 CHEF IFO 55237000 FÖRSTÄRKT ÖPPENVÅRD 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 855 tkr

55237000 Summa 795 tkr
530800 CHEF IFO 55238000 STÖDBOENDE 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -10 tkr
530800 CHEF IFO 55238000 STÖDBOENDE 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 180 tkr

55238000 Summa 170 tkr
530800 CHEF IFO 55310000 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 339100 ÅTERBET., SOCIALBIDRAG -80 tkr
530800 CHEF IFO 55310000 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 470100 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 4 400 tkr

55310000 Summa 4 320 tkr
530800 CHEF IFO 55410000 FAMILJERÄTT 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 50 tkr

55400000 Summa 50 tkr
530800 CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 331000 SPECIALDESTINERADE STATSBIDRAG -1 000 tkr
530800 CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 5 453 tkr
530800 CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 411100 PO-PÅLÄGG 2 137 tkr
530800 CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 448000 ÖVRIGT MTRL 50 tkr
530800 CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 451000 TELE 40 tkr
530800 CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 453000 BILERS O. RESOR 15 tkr
530800 CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 454600 KURSER 0 tkr
530800 CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 455000 DATABEHANDLING 236 tkr
530800 CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 459000 TJ.KÖP LAXÅ BUDG/SKULDRÅD 90 tkr
530800 CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 460000 Planeringsreserv  2019 1 500 tkr
530800 CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 463000 KONSULTATIONER 100 tkr
530800 CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 463500 TOLKUPPDRAG 100 tkr
530800 CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 466100 LOKALHYROR 61 tkr
530800 CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 469510 LARMABONNEMANG 70 tkr
530800 CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 493000 KAPITALKOSTNADER 35 tkr

55900000 Summa 8 887 tkr
530800 CHEF IFO 60020000 ENSAMKOMMANDE 335500 DRIFTBIDRAG MIGRATIONSVERKET -265 tkr
530800 CHEF IFO 60020000 ENSAMKOMMANDE 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 190 tkr
530800 CHEF IFO 60020000 ENSAMKOMMANDE 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 75 tkr

60020000 Summa 0 tkr
Totalsumma 162 422 tkr
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Protokoll 2018-12-05

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Sandra Magnusson (Ekonom)
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Tina Jansson (IFO-chef)
Tomas Andersson (Tf. förvaltningschef)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §144

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult (C)

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-12-05

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-12-05

Datum för överklagan 2018-12-06 till och med 2018-12-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-12-05

Justerare signatur

§144 - MER-plan socialnämnden 2019 (SON 18-109)
Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på MER-plan (mål, ekonomi och resultat) för 
2019.

Socialnämndens budgetram har av kommunfullmäktige fastställts till 162 422 tkr (netto). Det 
är en ökning med 6 503 tkr eller 4,2 % från 2018. Internbudgeten bygger på 2018 års ram 
med justeringar enligt tabellen nedan. En central lönepott för den förväntade lönerevisionen 
2019 finns i kommunstyrelsen budgetram. I budgetramen för 2019 ingår full kompensation 
för löneökningar, höjning av politiska arvoden samt hyresökningar. Dessutom ges ett tillskott 
för en ny resursfördelningsmodell som bygger på volymförändring av antalet personer över 
75 år i kommunen. Samt ett tillfälligt anslag för förebyggande verksamhet

Det kan konstateras att nämnden står inför såväl nya som gamla utmaningar under 2019, vilka 
kommer kräva tuffa prioriteringar i verksamheterna. Tillgängliga resurser bör ställas i relation 
till krav, förväntningar och rimlighet på resultat, dvs. vilken måluppfyllelse är skälig att 
förvänta sig. För att klara årets förutsättningarna krävs det budgetdisciplin i alla verksamheter 
för att klara budgeten, balans mellan god kvalitet, god arbetsmiljö, öka frisktalen samt hitta 
smartare arbetsformer och arbetssätt. Nämnden och socialförvaltningens samtliga 
verksamheter ska sträva efter att god måluppfyllelse vad gäller upplevelsen av en god och 
trygg omsorg.

Vad gäller målen, indikatorerna och aktiviteterna kan följande nämnas: En borttagning av en 
indikator (Andelen deltagares upplevelse av meningsfull daglig verksamhet i Återbruket, 
Andra chansen) föreslås med hänvisning till svårigheten att ta fram egna enkäter och för en 
annan indikator (Miljödiplomering av Lekebergs kommun) föreslås fler aktiviteter 
(Uppmärksamma earth-hour, använda tygkassar, källsortera med brukare, sätta upp 
informationstavlor med miljöinformation på enheterna).

Förslag till beslut

Socialnämnden

Antar MER-planen för 2019
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Justerare signatur

Beslut

Socialnämnden

Antar MER-planen för 2019

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2019 - (SON 18-109-7)
 MER-plan 2019 med plan 2020-2021 Socialnämnden - (SON 18-109-5)
 Bilaga 1. till MER-plan, Resursfördelningsmodell äldreomsorgen Lekeberg 2019 - (SON 18-

109-8)
 Internbudget SON 2019, Bilaga 2 - (SON 18-109-6)
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Tjänsteskrivelse 2018-11-28 1 (2)

Dnr: VON 15-91

   

Tjänsteskrivelse - Vård- och omsorgsplan 2019 - 2030

Ärendebeskrivning
2015-09-22 (§61) fick dåvarande förvaltningschef i uppdrag av vård- och 
omsorgsnämnden (idag socialnämnden) i uppdrag att ta fram en vård- och 
omsorgsplan för perioden 2016-2030. Av tjänsteskrivelsen, daterad 2015-09-09, 
framkommer bl.a. att:

”Lekeberg behöver planera för och utveckla kommunens vård och omsorg utifrån 
kommande behov. Krav kommer ställas på nytänkande, kvalitet och effektivt 
resursnyttjande för att hantera volymökningen men också på strategier för att 
dämpa kostnadsökningen”

Vidare kan utläsas att:

”En vård- och omsorgsplan bör utformas för att beskriva i vilken riktning Lekebergs 
kommun vill och ska arbeta inom vård- och omsorgsområdet. Planen ska ligga till 
grund för framtida ställningstaganden, kvalitetstänk och beslut om utveckling, 
oavsett politisk konstellation”

Och även:

”En sådan plan kan behandla strategier och förhållningssätt för handläggning och 
biståndsbedömning, förebyggande insatser, personalförsörjning, kost, boendeformer 
och teknik” 
 
Planen är tänkt att vara ett kunskapsunderlag för det fortsatta, strategiska arbetet 
inom socialnämndens verksamheter. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att 
planen på intet sätt är heltäckande, utan ett första steg i det strategiska arbetet som 
Socialnämnden har framför sig. Planen är tänkt att användas som ett 
kunskapsunderlag i arbetet med framtagningen av varje års MER-plan och 
budgetplaneringen.  

1 Slutsatser
Med utgångspunkt i analysdelen föreslås sammanfattningsvis följande 
strategier/prioriteringsområden för socialnämnden fram till 2030:

Förebyggande och hälsofrämjande arbete – Utöka vårt förebyggande och 
hälsofrämjande arbete inom hela socialnämndens område
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Dnr: VON 15-91

E-hälsa/välfärdsteknologi – Utöka användningen av välfärdstekning för föregås av ett 
arbete med grund i de sju stegen för en lyckad implementering enligt Välfärd&Hälsas 
vägledning. 

Kompetensförsörjning och arbetsbelastning – arbete med att attrahera, rekrytera, 
behålla och utveckla nuvarande personal. 

Delaktighet och inflytande – från såväl medborgare som medarbetare. Fortsätta 
implementeringen av IBIC och att öka medborgarnas delaktighet, barn som vuxna.

Utöka/utveckla samverkan – med såväl civilsamhället, Regionen, andra kommuner 
som övriga förvaltningar inom kommunen. Prioritera arbetet med familjecentral. 

Våga vara nytänkande – Utmana såväl gamla arbetssätt som boendeformer 

Kvalitetsutveckling - Prioritera arbetet med ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete

Och slutligen att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning 
kring det identifierade behovet av nya SÄBO-platser. 

Förslag till beslut
Socialnämnden

1. antar vård- och omsorgsplanen
2. skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen och föreslår en fortsatt hantering 

kring det identifierade behovet av SÄBO-platser.  

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Nancy Ganic-Murtic
Tillförordnad socialchef Verksamhetsutvecklare
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1 Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
2015-09-22 (§61) fick dåvarande förvaltningschef i uppdrag av vård- och 
omsorgsnämnden (idag socialnämnden) i uppdrag att ta fram en vård- och 
omsorgsplan för perioden 2016-2030. Av tjänsteskrivelsen, daterad 2015-09-09, 
framkommer bl.a. att:

”Lekeberg behöver planera för och utveckla kommunens vård och omsorg utifrån 
kommande behov. Krav kommer ställas på nytänkande, kvalitet och effektivt 
resursnyttjande för att hantera volymökningen men också på strategier för att 
dämpa kostnadsökningen”

Vidare kan utläsas att:

”En vård- och omsorgsplan bör utformas för att beskriva i vilken riktning Lekebergs 
kommun vill och ska arbeta inom vård- och omsorgsområdet. Planen ska ligga till 
grund för framtida ställningstaganden, kvalitetstänk och beslut om utveckling, 
oavsett politisk konstellation”

Och även:

”En sådan plan kan behandla strategier och förhållningssätt för handläggning och 
biståndsbedömning, förebyggande insatser, personalförsörjning, kost, boendeformer 
och teknik”  

Planen är tänkt att vara ett kunskapsunderlag för det fortsatta, strategiska arbetet 
inom socialnämndens verksamheter. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att 
planen på intet sätt är heltäckande, utan ett första steg i det strategiska arbetet som 
Socialnämnden har framför sig. Planen är tänkt att användas som ett 
kunskapsunderlag i arbetet med framtagningen av varje års MER-plan och 
budgetplaneringen.  

1.2 Avgränsning
Parallellt med framtagningen av vård- och omsorgsplanen finns pågående arbeten 
som omfattar socialförvaltningens områden. Inom LSS arbetas det med 
”Bostadskarriär” och det arbetet har landat i att Lekebergs bostäder 2018-10-01 
fattat beslut om att bevilja personer med funktionsnedsättningar som idag bor på ett 
särskilt boende förtur till bostäder inom den ordinarie bostadsmarknaden och på så 
sätt erbjuda dessa individer möjlighet till självständigt boende. 

Kommunens lokal- och upphandlingsansvarig arbetar även med att ta fram en 
lokalförsörjningsplan för hela kommunen vilket även omfattar behovet av ytterligare 
särskilda boenden för äldre och funktionshindrade. 

PWC har i maj 2018 presenterat en rapport om IFO vilket resulterat i att 
socialnämnden fattat beslut om att uppdra till förvaltningschef att göra en översyn av 
IFO. Det arbetet är pågående och har till syfte att identifiera utvecklingsområden 
inom IFO som omfattar samtliga områden och där fokus är på att ta fram åtgärder i 
syfte att arbeta mer mot nytänkande, kvalitet och effektivt resursnyttjande. 
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Det är viktigt att låta pågående arbeten ha sin gång och inte arbeta med dubbla 
processer. Vård- och omsorgsplanen kommer därför att ha sitt fokus mot 
kommunens äldre och analys av underlag som finns att presentera rörande den 
målgruppen kommer att ställas i centrum.  

De pågående processer som finns idag är följande:

Lokalförsörjningsplan – tas fram av kommunstyrelseförvaltningen
Arbete med bostadskarriär inom LSS
TSI – Tidiga och samordnade insatser, ett samarbete i Södralänsdelen (Lekeberg, 
Kumla, Askersund och Hallsberg tillsammans med Region Örebro län)
Översyn av IFO efter beslut i Socialnämnden 
Samverkansplan med skola/förskola/elevhälsa
Kompetensförsörjningsplan socialförvaltningen 2019-2023

1.3 Metod
Vid framtagningen av planen har intervjuer utförts med enhetschefer, planen har 
lyfts på kommunala pensionärsrådets träff, tillgänglighetsrådet samt anhörigråd. 
Efter dessa presentationer har enkäter delats ut som ett led i att arbeta brett och 
med fokusgrupper. Utöver detta har flertalet rapporter studerats och tillförts planen. 
Statistik har inhämtats från kommunens system Procapita och SCB 
befolkningsprognoser och hjälp med framtagandet av grafer har erhållits från lokal- 
och upphandlingsansvarig samt utredare på administrativa avdelningen, Anna Windal 
och Helen Ekman. 

2 Lagstiftning
Huvudsakligen styrs vårt arbete inom vård- och omsorg av kommunallagen, 
förvaltningslagen, socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och hälso- och sjukvårdslagen. Det är riksdagen och regeringen 
som fastställer och har beslutanderätt för de övergripande mål som finns inom vård- 
och omsorg. Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet och 
Socialstyrelsen arbetar fram stöd i form av föreskrifter till våra verksamheter. 

3 Politisk organisation och kommunens mål
Socialnämndens ordförande är Henrik Hult (C).

Ledamöter i nämnden
Partier Ledamöter

Arbetarpartiet Socialdemokraterna S 3

Centerpartiet C 2

Moderata samlingspartiet M 2

Kristdemokraterna KD 1

Sverigedemokraterna SD 1
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3.1 Mål och indikatorer
Nedan följer en sammanställning av de kommunfullmäktiges mål som brutits ned till 
nämndmål och därefter indikatorer inom socialnämndens olika verksamheter. 

3.1.1 Attraktiv kommun 
Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden 
utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Kommunfullm
äktiges mål

Nämnd
mål Indikator Utgångsv

ärde

Målvä
rde 

2018

Målvä
rde 

2019

Målvä
rde 

2020

Andel av 
medborgarna som 
tar kontakt med 
kommunen via 
telefon får ett 
direkt svar på en 
enkel fråga

46% Öka 
från 
50%

Öka 
från 
50%

Öka 
från 
50%

Lekebergs 
kommun gör 
det enkelt för 
sina 
medborgare att 
bo i Lekeberg

Andel av 
medborgarna som 
skickar in en enkel 
fråga via e-post får 
svar inom två 
arbetsdagar

80% Öka 
från 
70%

Öka 
från 
70%

Öka 
från 
70%

Värde 
medarbetarundersö
kningen (medel)

4 Öka 
från 4

Öka 
från 4

Öka 
från 4

Sjukfrånvaro 9% Minsk
a från 
9,37%

Minsk
a från 
9,37%

Minsk
a från 
9,37%

Lekebergs 
kommun växer 
och utvecklas 
på ett hållbart 
sätt

Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram

0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun

Ja Ja JaLekebergs 
kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan Miljödiplomering av 

Lekebergs kommun
Ja Ja

3.1.2 Trygghet 
I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med bibehållet oberoende och med 
möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla medborgare ska bemötas med respekt och ha 
tillgång till stöd, god vård och omsorg
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Kommunfullmä
ktiges mål Nämndmål Indikator Utgångsv

ärde

Målvär
de 

2018

Målvär
de 

2019

Målvär
de 

2020

Andel 
hemtjänstta
gare och 
hyresgäster 
som 
upplever att 
tillfälliga 
förändringar 
meddelas i 
förväg.

73% 76% 78%

Andelen 
hemtjänstta
gare och 
hyresgäster 
som anger 
att de vet 
vart de ska 
vända sig 
med 
synpunkter 
och 
klagomål

60% 65% 67%

Andelen 
hyresgäster 
på SÄBO 
som anger 
att 
möjligheter
na att 
komma 
utomhus är 
bra

55% 60% 65%

Andelen 
hemtjänstta
gare som 
anger att de 
kan påverka 
vilka tider 
de får hjälp

65% 70% 72%

Lekebergs 
kommun 
erbjuder en 
trygg och god 
omsorg för alla 
utifrån behov

Hemtjänsttag
aren och 
hyresgästen 
ska uppleva 
en god och 
trygg omsorg

Andelen 
hyresgäster 
som 
upplever ett 
brett utbud 
av 
gruppaktivit
eter

58% 60% 62%
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Kommunfullmä
ktiges mål Nämndmål Indikator Utgångsv

ärde

Målvär
de 

2018

Målvär
de 

2019

Målvär
de 

2020

Andelen 
hyresgäster 
som 
upplever 
god trivsel i 
sin lägenhet

58% 62% 65%

Andel av 
maxpoäng 
avseende 
kvalitetsasp
ekter LSS 
grupp- och 
serviceboen
de

75% 78% 82%

Andelen 
deltagares 
upplevelse 
av 
meningsfull 
daglig 
verksamhet 
i Återbruket 
Andra 
Chansen

75% 78% 80%

Serviceutbud
et inom LSS 
grupp- och 
serviceboend
e ska hålla 
hög kvalitet

Andelen av 
brukarnas 
upplevelse 
av möjlighet 
att påverka 
aktiviteter 
och miljö

4 st 4 st 4 st

Andel 
brukare som 
är 
ganska/myc
ket nöjda 
med sin 
hemtjänst

95% Bibehå
lla 95%

Bibehå
lla 95%

Bibehå
lla 95%

Andelen 
brukare på 
särskilt 
boende som 
är 
ganska/myc
ket nöjda 
med sitt 

85,5% Bibehå
lla 

85,5%

Bibehå
lla 
85,5%

Bibehå
lla 
85,5%
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Kommunfullmä
ktiges mål Nämndmål Indikator Utgångsv

ärde

Målvär
de 

2018

Målvär
de 

2019

Målvär
de 

2020

särskilda 
boende

Väntetid för 
beslut om 
försörjnings
stöd i dagar

17 dagar minska 
från 17

minska 
från 17

minska 
från 17

När planen sammanställs har samtliga resultat ovan inte kunnat inhämtas eftersom 
året inte nått sitt slut, utan det som kan lyftas fram är det som dock står klart och det 
som hittills kunnat läsas fram från socialnämndens egna prognoser. 

Vad gäller de ekonomiska ramarna så prognostiserar socialnämndens budget att 
hamna med ett underskott på – 1470 tkr. Vad gäller ekonomin finns även här en 
osäkerhetsfaktor eftersom det är två månader kvar till årets slut. 

Sjukfrånvaro är alltjämt på en hög nivå, men är per sista september sjunkit till 7 %. 

I slutskedet av planens sammanställande har resultat från ”Vad tycker äldre om 
äldreomsorgen” publicerats. Där kan utläsas att vår hemtjänst och särskilda boenden 
har fortsatt höga nöjdhetssiffror. 

4 Socialnämndens värdegrund
Socialnämnden beslutade om en ny värdegrund, ”En bra dag”, 2018-02-12. Vård och 
omsorg innebär möten mellan människor. Värdegrunden ska säkerställa den 
personliga integriteten. Det innebär att våra brukare bland annat ska känna 
självbestämmande och delaktighet. Det är viktigt att de får behålla sina tidigare 
vanor och intressen så långt det är möjligt. Värdegrunden innebär följande: 

Alla som har ett uppdrag inom socialnämndens verksamheter ska arbeta så att du får 
möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det är du som avgör vad 
det innebär för dig. Det är viktigt att all personal som du kommer i kontakt med 
frågar dig om dina synpunkter och önskemål. Du är med och påverkar hur du vill ha 
dina insatser så långt det är möjligt. Det handlar med andra ord inte bara om vad 
som ska göras utan mycket mer om när och på vilket sätt det ska göras.
Du upplever att den insats du får, planeras och genomförs tillsammans med dig 
utifrån dina behov. Dina närstående kan också vara med om du så önskar.
Du får ett gott bemötande och vi lyssnar på dina synpunkter och önskemål.
Du upplever att ditt privatliv, din integritet och dina livsval respekteras.
Du känner dig trygg. Vad som gör dig trygg avgör du. Det kan handla om att du är 
trygg i ditt hem och med det sätt vi ger dig stöd.
Du upplever meningsfullhet, du kan leva enligt din kultur, livsåskådning och tro.

5 Socialnämndens verksamheter
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5.1 Hemtjänst
Personer som har svårigheter att sköta hemmet och/eller sin egen omvårdnad, på 
grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder får beviljade hemtjänstinsatser via 
kommunen och i vissa fall enskilda företag inom ramen för lagen om valfrihetssystem 
(LOV). En individuell bedömning görs av biståndshandläggaren. Den enskilde kan få 
hjälp med service- omvårdnads- sociala-insatser, ledsagning, levarens av matlådor 
och hur det ska genomföras sker i dialog med brukaren. Inom Lekeberg tillämpas 
kvarboendeprincipen som innebär att medborgarna ska ha möjlighet att bo kvar i 
hemmet.  

Enheten för hemtjänst består idag av en yttre och en central grupp med omkring 40 
medarbetare. Enheten har utöver sin chef även en planerare. Hemtjänstens 
huvudkontor finns i Klaessons-huset, men det finns även ett litet kontor i Mullhyttan 
för att vara närmare de brukarna. Inom hemtjänsten används Lifecare mobil 
hemtjänst, dokumentation sker direkt i mobilen och personalen har nyckelfri 
hemtjänst. Registrering i Lifecare mobil hemtjänst går även direkt till den 
gemensamma Tax- och avgiftsnämnden i Hallsberg. Utmaningarna som finns inom 
hemtjänsten rör personalförsörjningen där det inom en femårsperiod kommer att 
vara stora pensionsavgångar. 

5.2 Särskilda boenden för äldre
Om man inte klarar av att bo i ordinärt boende pga. att behovet av vård- och omsorg 
är så omfattande kan man ansöka om särskilt boende, personal service, omvårdnad 
och tillsyn dygnet runt. I Lekebergs kommun finns två särskilda boenden. 

5.2.1 Oxelgården
Oxelgården är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. Lägenheterna 
hyrs ut med hyreskontrakt efter biståndsbeslut. Korttidsplatserna riktar sig till 
brukare som har ett tillfälligt behov av hjälp och inom ramen för växelvård erbjuds 
stöd till anhöriga som vårdar närstående i hemmet. Brukaren vistas växelvis i sitt hem 
och Oxelgården. I dagsläget finns det 44 platser varav 4 platser är korttids- 
växelvårdsplatser. Enheten består av ca 45 medarbetare. 
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Inom Oxelgårdens verksamhet finns även Gläntan som är en demensdagvård. De 
utmaningar med antalet platser som Oxelgården står inför har under senare delen av 
2018 visats sig. Likt hemtjänsten står Oxelgården inför utmaningar med 
kompetensförsörjning de kommande åren.

Genom statsbidrag har Oxelgården under 2018 haft möjlighet att utföra en satsning 
på välfärdstekning genom inköp av nya larm. 

5.2.2 Linden

Linden är ett särskilt boende som rymmer 40 platser för permanent boende, korttids-
/rehabilitering och växelvård. Lägenheterna hyrs ut med hyreskontrakt efter 
biståndsbeslut. Linden är en somatisk vårdavdelning. Det finns även 
rehabiliteringsplatser för att träna, bevara, förstärka sina förmågor. De utmaningar 
som finns inom Lindens verksamhet är att det i dagsläget finns ordinarie verksamhet 
som finansieras genom statsbidrag. Utmaningarna består även i 
kompetensförsörjning på sikt med flera pensionsavgångar. De flesta som arbetar på 
Linden har undersköterskeutbildning eller är vårdbiträden. Det råder en teknisk 
eftersläpning på Linden som saknar WIFI och har gamla datorer. Förvaltningen har 
ansökt om utvecklingsmedel och fått dessa beviljade och pengarna kommer bl.a. att 
användas för installation av WIFI på Linden. 

5.3 LSS-enheterna, socialpsykiatri och anhörigstöd
Det finns två små gruppbostäder i Lekebergs kommun. I gruppbostäderna får brukare 
som har funktionsnedsättning möjlighet att leva och bo i en egen bostad. Boendets 
personal stödjer brukaren i att skapa ett eget hem samt hjälper till med de dagliga 
behoven. Det finns också möjlighet till att delta i fritidsverksamhet och kulturella 
aktiviteter. Kommunen har servicelägenheter på Kastanjen. Brukarna får hjälp med 
det som de inte klarar själva, men även stöd i det som kan kännas viktigt att klara på 
egen hand. Syftet är att erbjuda en grundtrygghet i vardagen med närhet till 
stödpersonal och samtidigt göra det möjligt att bo i egen lägenhet. 
I dagsläget är LSS indelad i två enheter där en enhet har boende med särskild service, 
daglig verksamhet på Kastanjen, personlig assistans och kontaktpersoner. Den andra 
enheten har övrig daglig verksamhet såsom Återbruket och Hunddagis, 
gruppbostaden på Hasselbacken, Socialpsykiatrin – omfattar boendestöd och till 
enheten hör även kommunens anhörigstöd.
I dagsläget har även LSS kö till sina boenden, men i oktober 2018 fattade styrelsen för 
LEBO ett beslut som innebär att personer inom kommunens LSS ska få förtur till 
lägenheter på bostadsmarknaden och på så sätt få möjlighet att göra 
”Bostadskarriär”. 

5.4 HSL/nattenheten
HSL och nattenheten består av arbetsterapeuter, sjuksköterskor, hjälpmedelstekniker 
och undersköterskor som arbetar natt. Enheten har idag två distriktssköterskor varav 
en som kan förskriva läkemedel. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar uppgår till 
sjuksköterskenivå. Enheten har ständiga utmaningar med kompetensförsörjning även 
om 2018 har varit stabilt. Satsningar på att vidareutbilda personal för 
förskrivningsrätt ses som en viktig del i detta. Utmaningen kring avsaknaden av 
fysioterapeut har också lyfts upp. 
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5.5 Individ- och familjeomsorgen (IFO)
IFO:s verksamhet omfattar väldigt många olika områden:

Barn- och ungdomsvård, biståndshandläggning, missbruks- och beroendevård, 
familjehem, familjerådgivning, ensamkommande, familjerätt, föräldrastöd, arbete 
med våld i nära relation, dödsbo, faderskap, råd- och stöd, myndighetsutövning, och 
verkställighet av beslut rörande barn och unga för att nämna några.

Enheten har påbörjat sitt arbete med Individens behov i centrum (IBIC). IBIC syftar till 
att:

 Stärka individens delaktighet
 Underlätta samarbete
 Bidra till likvärdighet och rättssäkerhet
 Tydliggöra för utförare vilket stöd en individ behöver
 Underlätta uppföljning av mål för individen1

Varsamheten har som flera övriga verksamheter utmaningar kring 
kompetensförsörjning, även om enheten, likt HSL-enheten haft ett stabilt 2018. Det 
råder stor konkurrens om exempelvis socialsekreterare vilket ställer krav på 
kommunen i arbete med att behålla befintliga. Därutöver är arbetet oerhört 
påfrestande vilket medför att många inom yrket byter bana. 

PWC lämnande i maj 2018 över en rapport innehållande en utvärdering av IFO till 
kommundirektören. I den rapporten kunde bl.a. utläsas att PWC identifierat följande 
utvecklingsområden: 

 Organisation och styrning
 Ledarskap och struktur  
 Kvalitet och rättssäkerhet
 Kompetens, kontinuitet och kultur
 Samverkan ur ett barnperspektiv 
 Arbetsbelastning   

Som ett resultat av rapporten fattade socialnämnden beslut om att göra en översyn 
av IFO. Eftersom det i dagsläget finns ett uppdrag från socialnämnden till 
förvaltningen att göra en översyn kommer en djupare analys av verksamheten att 
finnas i översynsrapporten. Inom ramen för detta arbete kommer IFO därför inte att 
prioriteras eller fördjupas kring. I översynen ingår att arbeta vidare med 
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete, men som egentligen inte endast är 
en fråga för IFO utan hela socialförvaltningens område. Utöver översynen pågår ett 
projekt som heter Tidiga och samordnade insatser (TSI) som är ett länsdelssamarbete 
mellan fyra olika kommuner; Lekeberg, Kumla, Askersund, Hallsberg och Region 
Örebro län. Projektets namn är ”Förebyggande arbete mot psykisk ohälsa för flickor i 
mellanstadiet”. Även om projektet riktar in sig på en specifik målgrupp så är tanken 
att arbetet som görs i det projektet ska tas vidare på lokalnivå och utveckla 
samverkan på hemmaplan. Inom socialtjänst och elevhälsa/skola i vår kommun så 
pågår även ett arbete i syfte att öka samverkan mellan socialtjänst och 
skola/elevhälsa där målet är att stärka samverkan mellan socialnämnden och kultur- 

1 https://www.socialstyrelsen.se/individensbehovicentrumibic
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och bildningsnämnden och ta fram en samverkansplan för barns bästa. Därutöver 
finns en arbetsgrupp med representanter från såväl socialförvaltningen som kultur- 
och bildningsförvaltningen som arbetar med att starta en familjecentral i kommunen.   

6 SCB:s befolkningsprognoser och kommunens 
verksamheter i siffror

I detta kapitel kommer den senaste versionen av SCB:s befolkningsprognos (2018 – 
2033) att presenteras. Därtill även vissa verksamheter i siffror. 
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Befolkningsprognos Lekeberg

Lekebergs kommun har haft en stadig befolkningsökning sedan 2008. Det 
prognostiserade antalet invånare beräknas bli 8084 personer i slutet av 2018. 
Prognosen är tillförlitlig då kommunen i september 2018 hade 8045 invånare. För år 
2030 beräknas antalet invånare vara 9105. 
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Befolkningsförändring Lekeberg

Bilden visar befolkningsförändringar för åren 2010 tom 2033 där kommunen ökar sitt 
invånarantal samtliga år (förutom 2013). Den hösta ökningen kommer att ske 2018 
med en förväntad ökning motsvarande 216 personer. Från 2019 och framåt förväntas 
ökningen att bli mindre. 

Tabellerna visar antalet personer i åldersklasserna 80-84, 85-89 år och 90-94 år. 
Antalet 80–84-åringar är höst vid samtliga årsslut i prognosen. Den största ökningen 
80–84-åringar sker år 2029 (352 personer), därefter sker en nedåtgång. Antalet 
personer i åldern 85-89 år kommer också att öka, medan antalet 90–94-åringar 
kommer att hålla en hyfsat jämn nivå. 
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6.1 Statistik SÄBO, hemtjänst och LSS och modellen ”Allt annat 
lika”

För att på ett enkelt sätt sia om framtida behov finns en modell som kan kallas ”Allt 
annat lika” och som påvisar ett scenario där allt förväntas vara lika förutom 
befolkningsökningen. Statistik för hur det sett ut fram till oktober 2018 har hämtats 
från kommunens system Procapita och det som lagts till i beräkningarna är den 
prognostiserade befolkningsökningen. Statistiken för SÄBO innefattar både 
Oxelgården och Linden. 

6.1.1 SÄBO
Vad gäller antalet nya SÄBO-platser för Lekebergs kommun kan följande 
graf/prognos redovisas:
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Utifrån den egna statistiken från kommunens innebär prognosen att kommunen 
redan år 2020 kommer att behöva två nya platser. År 2025 handlar det om 11 platser 
och år 2030 hela 29 nya platser.

Studeras SÄBO-besluten från år 2013 ser vi i tabellen och sammanställningen nedan 
att trycket på SÄBO varit högt 2015 för att sedan de två kommande åren minska 
något. Därefter kommer en ny topp 2018 vad gäller antalet fattade beslut. 
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År Antal 
beslut 
SÄBO

Antal 
verkställda 
beslut 
SÄBO

Differens Snittid 
mellan 
beslut och 
verkställighet

Snittålder 
vid beslut

2013 17 17 0 37 84
2014 24 24 0 38 86
2015 36 27 9 54 86
2016 24 21 3 24 86
2017 26 26 0 11 82
2018 
(okt)

34 26 8 20 86

6.1.1.1 Demens
Inom området demens visar ny forskning att 130 000 – 150 000 personer i Sverige 
uppskattningsvis har en demenssjukdom. Det finns ingen motsvarande forskning 
gällande nyinsjuknade, men prognoserna pekar på att 20 000 – 25 000 insjuknar varje 
år och uppskattningarna är att antalet med demenssjukdom kommer att öka kraftigt 
efter 2020.2

6.1.2 Hemtjänst
Studerar vi kommunens hemtjänst och jämför det med vår befolkning får vi följande 
siffror:

2 Socialstyrelsen ”Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom”, s. 7
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Viktigt att poängtera är att åldersgruppen 45-64 i nuläget omfattar 0,2 % av 
Lekebergs befolkning. Den stora åldersgruppen är våra 85 och äldre som står för 30 % 
av kommunens hemtjänstinsatser. 

Utifrån den egna statistik som vi inhämtat tillsammans med den befolkningsökning 
SCB prognostiserar kommer ökningen av antalet personer med hemtjänst att se ut 
enligt följande tabell:
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Sammantaget visar prognoserna fler i antal som kommer att behöva SÄBO och fler i 
antal som kommer att behöva hemtjänst. 

6.1.3 LSS
Av socialstyrelsens statistik över personer med insatser från LSS kan det konstateras 
att antalet personer med insatser ökat i ringa omfattning mellan åren 2016 och 2017. 
Vissa insatser så som ledsagarservice (-4,2 %) och kontaktperson (-0,6) har minskat 
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marginellt, medan det skett en ökning av insatsen personlig assistans (7,2 %), daglig 
verksamhet (2,4) och boende med särskild service för vuxna (2,7).3 Hur det ser ut i 
vår kommun utifrån statistiken har inte undersökts i den vård- och omsorgsplanens 
del ett utan är tänkt att undersökas i det fortsatta utvecklings- och strategiarbetet. 
Ett avsnitt under analysdelen kommer att ägnas åt diskussion kring LSS. 

7 Sammanställning av utvalda rapporter
Övervägande del av rapporterna tar sikte på det faktum att vi idag har fler och fler 
som lever längre. Detta är en positiv utvecklingsriktning, men ställer också stora krav 
på vår äldreomsorg. Nedan följer en kort sammanställning av de rapporter som valts 
ut i framtagningen av vård- och omsorgsplanen och som ska vara till stöd i 
argumentationen för de strategier kommunen väljer.

Region Örebro län - ”Planeringsförutsättningar – bostäder för äldre” 

Region Örebro län har i en rapport ”Planeringsförutsättningar – bostäder för äldre” 
som presenterades 2016-09-25 analyserat och beskrivit olika sätt för att beräkna 
framtida behov av platser på vård- och omsorgsboenden. I detta avsnitt kommer en 
kort presentation av rapporten att ges. Författarna till rapporten framhäver att det 
finns många faktorer som påverkar behovet av antalet platser på särskilda boenden 
och att det därför är osäkra siffror, men resultatet är det som författarna anser är det 
närmaste de kunnat komma. Faktorer som upplevd hälsa, välfärdsteknik, framsteg 
inom det medicinska området, förändrade levnadsvanor, ökad medellivslängd, 
boendetider på vårdboenden, tillgänglighet på boenden har alla en påverkan på det 
framtida utfallet. Författarna till rapporten har sökt reda på evidensbaserade 
modeller för hur en beräkning för framtida behov av vårdboendeplatser kan ske, men 
erfarit att det inte finns någon modell som kan vara 100 % tillförlitlig. I 
planeringsunderlaget har därför fyra olika beräkningsmodeller tagits fram:

Befolkningsmodellen

Behovsökningsmodellen

Behovsminskningsmodellen

Huvudalternativet

Det är viktigt att i sammanhanget påpeka att ingen av dessa fyra beräkningsmodeller 
är vetenskapligt belagda utan bygger på en rad antaganden om den framtida 
utvecklingen.  Beräkningarna har sin grund i den täckningsgrad av antalet 
boendeplatser som fanns i Lekeberg 2015/2016, således 80 platser, vilket är samma 
antal som idag. 

Befolkningsmodellen 
Den första modellen är helt baserad på befolkningsstrukturen. Nuvarande antal vård- 
och omsorgsplatser räknas upp utifrån befolkningsförändring baserat på 80 år och 
äldre. Befolkningsmodellen förutsätter en oförändrad behovsutveckling av vård- och 
omsorgsboenden och är baserad på personer 80 år och äldre. 

3 Socialstyrelsen ”Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 2017”
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År Antal 
invånare 
80 år och 
äldre

Faktiskt 
antal 
SÄBO-
platser

Befintlig 
täckningsgrad 
% utifrån 80 – 
w

Prognos antal 
platser med 
samma 
täckningsgrad 
som år 2015

Förändring 
platser 
(nettoökning)

2015 376 80 21,2
2020 411 21,2 87 7
2030 666 21,2 141 61

Behovsökningsmodellen - hög alternativ 
Den andra modellen är också baserad på befolkningsförändringen avseende 80 år 
och äldre. Att vi har en ökad medellivslängd innebär att fler drabbas av sjukdomar 
och funktionsnedsättningar i livets slutskede. 

År Antal 
invånare 
80 år och 
äldre

Faktiskt 
antal 
SÄBO-
platser

Befintlig 
täckningsgrad 
% utifrån 80 – 
w

Prognos antal 
platser med 
samma 
täckningsgrad 
som år 2015

Förändring 
platser 
(nettoökning)

2015 376 80 21,2
2020 411 21,2 87 7
2030 666 Utjämning 

– 1,0 %
21,2 141 61

Behovsminskningsmodellen - låg alternativ 
Det tredje alternativet är baserat på befolkningsförändringen för personer 80 år och 
äldre, men med en förbättrad funktionsförmåga som leder till att fler äldre får 
hemtjänst eller bor på ett mellanboende. 

År Antal 
invånare 
80 år och 
äldre

Faktiskt 
antal 
SÄBO-
platser

Befintlig 
täckningsgrad 
% utifrån 80 – 
w

Prognos antal 
platser med 
samma 
täckningsgrad 
som år 2015

Förändring 
platser 
(nettoökning)

2015 376 80 21,2
2020 411 19,7 81 1
2030 666 16,2 109 29

Huvudalternativ 
Huvudalternativet är en blandning av alternativ två och tre där den 
befolkningsförändring avseende 80 år och äldre förväntas ha en förbättrad 
funktionsförmåga. Alternativet utgår även från ett antagande om en minskad 
äldreomsorgskonsumtion i takt med att dödligheten minskar, bättre 
levnadsförhållanden och moderna bostäder som anpassas efter de äldre. 
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År Antal 
invånare 
80 år och 
äldre

Faktiskt 
antal 
SÄBO-
platser

Befintlig 
täckningsgrad 
% utifrån 80 – 
w

Prognos antal 
platser med 
samma 
täckningsgrad 
som år 2015

Förändring 
platser 
(nettoökning)

2015 376 80 21,2
2020 411 21,2 87 7
2030 666 Utjämning 

- 1,0 %
19,2 128 48

Socialdepartementet - ”Den ljusnande framtiden är vård”

Med hjälp av en unik modell som heter SESIM har Socialdepartementet simulerat 
åldrandet hos 300 000 personer och undersökt hur behovet av hälso- och 
sjukvård/äldreomsorg kan påverkas av deras hälsa. 

Enligt de prognoser som finns och som SCB tagit fram finns tydliga indikationer på att 
medellivslängden kommer att öka och de totala vård- och omsorgskostnaderna 
kommer att öka. Rapportens utgångspunkt är att en god hälsa hos våra äldre 
kommer att minska dessa kostnader. Rapporten fokuserar inte på 
finansieringsmodell utan hur bilden kan förändras genom bättre hälsa, mindre 
sjuklighet, såldes en effektivisering aspekt istället för en finansiell. 

Slutsatsen som rapporten drar är att det behöver arbetas mer målinriktat, erbjuda 
närservice, modernisera hjälpmedelsanvändningen, anpassa bostäder och 
kommunikationer. Vidare bör de strategiska satsningarna omfatta utveckling, 
samverkan, ledning styrning och uppföljning.4

Folkhälsomyndigheten - ”Det är aldrig försent” 

Foklhälsomyndigheten har tagit fram rapporten i syfte att öka kunskapen om och ge
inspiration till mötesplatser som främjar social gemenskap, fysisk aktivitet och goda 
matvanor bland äldre som enligt forskningen är de främsta områdena som tonvikten 
läggs på. Detta i sin tur bidrar till ökad livskvalitet samhällsekonomiska vinster.5

Myndigheten för vårdanalys - ”Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt 
emellan? 

Ett kunskapsunderlag från Myndigheten för vårdanalys för planeringen av 
morgondagens äldreomsorg. Nedan följer myndighetens slutsatser6 med en kort 
förklarande text:

Vi står inför utmaningen att ta hand om den ökande andelen äldre
Enligt de beräkningar som rapporten presenterar förväntas äldres vård och omsorg 
att öka med 30 % år 2025. Vi står således inför finansiella utmaningar redan år 2025, 

4 Socialdepartementet - Den ljusnande framtiden är vård s. 6ff
5 Folkhälsomyndigheten - ”Det är aldrig försent” s. 5ff
6 Myndigheten för vårdanalys - ”Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan?” s. 
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vilket innebär att vi redan nu måste börja ta fram strategier för att kunna 
utmaningarna på ett hållbart sätt. 

Planeringen av morgondagens äldreomsorg måste utgå från äldres
skilda behov och anpassas till en ökad heterogenitet
Äldre är en heterogen grupp och insatser bör därför utformas på så sätt att det 
möter äldres olika behov. 

Det finns ett väsentligt underskott på mellanboenden jämfört med vad
som efterfrågas
Som en del i framtagningen av rapporten så har Myndigheten för vårdanalys skickat 
ut enkäter till ”Morgondagens äldre” och drygt hälften av dessa har svarat att de 
hade flyttat till någon form av mellanboende om de haft en lätt 
funktionsnedsättning. Uppskattningsvis bor idag 10 – 15 % av de äldre med en lätt 
funktionsnedsättning i ett mellanboende. Analyserna utifrån ett kostnadsperspektiv 
visar på en vinst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv för en ökning av antalet 
mellanboenden och anledningen till detta är att hjälpen från närstående och hälso- 
och sjukvården minskar. 

För att möta de äldres önskemål behöver antalet vård- och omsorgsboenden
öka med minst 20 procent till 2025
Utifrån de enkätsvar som myndigheten fått har 70 % av morgondagens äldre uppgivit 
att de skulle föredra vård- och omsorgsboende framför hemtjänst i det egna hemmet 
om de skulle ha mer omfattande hjälpbehov med exempelvis personlig omsorg. 
Skälet till detta har framförts vara närheten till personalen vid en uppkommen akut 
situation. Om vård- och omsorgsboendena inte prioriteras kommer antalet boenden 
understiga den kommande efterfrågan. Skälet till detta är att antalet behöver öka för 
att behålla dagens nivå. Tas hänsyn till kostnader för hälso- och sjukvård och därtill 
våra äldres närståendes omsorg kan det utifrån de kostnadsanalyser som 
myndigheten redogjort för fastställas att kostnaderna inte överstiger hemtjänst i eget 
boende något avsevärt.   

Det finns stora fördelar med att förebygga och skjuta upp behovet av
Äldreomsorg
Rapporter betonar vikten av att arbeta med förebyggande- och rehabiliterande 
åtgärder som ett effektivt sätt att få ner de prognostiserade kostnaderna för 
morgondagens äldreomsorg genom att skjuta upp de äldres funktionsnedsättningar.
I det förebyggande arbetet får de anhöriga som vårdar sina närstående inte glömmas 
bort, då förebyggandet av ohälsa för den gruppen även kan förhindra ohälsa när de i 
sin tur blir äldre.  

Den framtida utmaningen med ökade kostnader kvarstår oavsett hur
kommunerna utformar äldreomsorgen
Den ökande andelen äldre medför att kostnaderna för äldreomsorgen kommer att 
öka oavsett om en kommun väljer att förstärka hemtjänsten, bygga mellanboenden 
eller vård- och omsorgsboenden. 

Rapporten belyser även vikten av politiska satsningar och stöd nationellt i de stora 
välfärdsutmaningarna:
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För att undvika en ojämlik äldreomsorg behöver kommunerna stöd i
att planera inför morgondagen
Många kommuner står inför flera utmaningar i och med den åldrande befolkningen 
och för att kunna hantera detta behövs nationellt stöd genom långsiktiga nationella 
satsningar snarare än kortsiktiga. Kommunerna hindras ofta av tids- och 
kunskapsbrist, men det är otroligt viktigt för att få en jämlik vård- och omsorg i hela 
landet. Rapporten belyser även vikten av att det bör vara Regeringen som bidrar till 
utvecklings av kunskap gällande det förebyggande arbetet och sedermera göra den 
tillgänglig för kommunerna.  

Gränsdragningen mot sjukvården och mellan det offentligas respektive
de äldres eget ansvar kan inte avgöras av kommunerna ensamma
Till följd av de begränsade kommunala resurserna/förutsättningarna är upplevelserna 
från kommunerna att det är svårt att tillmötesgå de äldres individuella behov. 
Eftersom det råder ömsesidigt beroende kommunerna och landstingen emellan är 
samarbete och fördelning av ansvar gällande äldreomsorg en nödvändighet för att 
kvalitetssäkra och minimera de totala kostnaderna, samverkan behöver således 
förstärkas ytterligare. 

8 Välfärdsteknik
Välfärdsteknik är ”digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, 
aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd 
risk att få en funktionsnedsättning.7 Lekebergs kommun arbetar idag med 
välfärdsteknik och har bl.a. GPS-larm inom våra särskilda boenden, nattfridskameror i 
hemtjänsten, nyckelfri hemtjänst, digital medarbetare för försörjningsstöd, appar för 
ökad självständighet och vårdplanering med hjälp av ljud- och bildkommunikation.

Vision e-hälsa 2025 handlar om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens och e-hälsans möjligheter och att vi med hjälp av e-hälsa ska ha 
individer i centrum, verksamheter får hjälp med utveckling och vården och omsorgen 
är jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. För att uppnå detta har Regeringen och SKL 
tagit fram en handlingsplan för detta arbete där samverkan mellan olika aktörer ses 
som nyckeln till att nå denna vision. 

Som ett led i att försöka öka användningen av välfärdstekning har Välfärd & 
Hälsa/Västerås science Park tillsammans med Mats Rundqvist tagit fram en 
vägledning för implementering av välfärdsteknik. Vägledningen delas in i sju viktiga 
steg för en lyckad implementering av välfärdsteknik8:

1. Omvärld
2. Förändringsledning
3. Nyttorealisering
4. Förvaltning
5. Förutsättningar
6. Tjänsteutveckling

7 Socialstyrelsens termbank
8 http://www.valfardochhalsa.se/pages/Vagledning_For_Implementering_Av_Valfardsteknik 
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7. Implementering

Eftersom arbetet med digitaliseringen och implementering av välfärdstekniken är en 
så viktig del av kommunens fortsatta arbete har det lagts in i planen och en fördjupad 
argumentation kring kommunens fortsatta arbete kommer att beröras i kapitel 11 
och 12, således analysen och slutsatserna.

9 Resultat från fokusgrupperna
För att nå ut till en bredare massa har fokusgrupper valts ut. Syftet med 
fokusgrupperna har varit att få inspel från medborgare i Lekeberg, således framtidens 
äldre. Arbetet med planen har presenterats vid anhörigrådet på Oxelgården, 
kommunens tillgänglighetsråd och kommunala pensionärsrådet. Svarsfrekvensen har 
varit låg, men ändock tillfredsställande för att få en tillräckligt tydlig fingervisning. 
Svaren kommer därför att presenteras utan att tydliggöra vilken organisation/person 
som svarat vad.  

I skrivelsen till medlemmarna framkommer syftet med planen och innehåller flera 
frågor om Lekeberg kommuns vård- och omsorg. Frågor som ställdes var bl.a. Vad 
som fungerar bra inom Lekebergs vård- och omsorg, vad som fungerar mindre bra, 
vilka utvecklingsområden som är viktigaste inom vård- och omsorg, vad kan 
kommunen förbättra? Enkäten innehöll även presumtiva frågor kring vilka 
omsorgsalternativ som skulle väljas om man själv drabbades av en 
funktionsnedsättning, men även hur man ställer sig till teknologiska alternativ som 
nattfriskameror och ansökningar via nätet.  

Frågorna lämnas som en bilaga till planen.

Vad deltagarna i enkäten upplever fungerar bra inom Lekebergs vård och omsorg

Det som deltagarna lyfter som fungerar bra inom Lekebergs vård- och omsorg är 
demensvården, att par får bo tillsammans, psykvården, att demensvården är skild 
från annan vård, att kommunen har höga nöjdhetssiffror inom LSS, hemtjänst och 
särskilda boenden, att våra särskilda boenden känns som hotellverksamhet. Lekeberg 
har engagerad vårdpersonal, läkarronder utförs på våra särskilda boenden och vi har 
i dagsläget inget betalningsansvar gentemot regionen i och med den nya lagen vid 
utskrivning. Trevlig personal llyfts fram flera gånger, bra mat och bra hjälpmedel lyfts 
fram som bra egenskaper.

Vad deltagarna i enkäten upplever fungerar mindre bra inom Lekebergs vård och 
omsorg

Det som lyfts fram som mindre bra är behovet av att modernisera Linden, att IFO 
behöver mer struktur, det lyfts fram en oro kring att platserna på våra särskilda 
boenden inte ska räcka till, vi behöver bygga ut trygghetsboenden, vi behöver blir 
bättre på att följa upp beslut. Vi har hög sjukfrånvaro, delade turer för de som har 
lång resväg, högt antal medarbetare per chef. Det har även uttrycks önskemål om 
mer personal. Någon upplever att vissa saker inte meddelas till anhöriga i tillräcklig 
utsträckning. Fler aktiviteter för de äldre önskas. 

Vad deltagarna i enkäten anser kan utvecklas inom Lekebergs vård och omsorg
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Det vi behöver utveckla är satsningen på välfärdsteknik, utöka våra verksamheter på 
andra orter än Fjugesta, demensvården, vi behöver fler mellanboenden, arbeta för 
att behålla personal, utöka samverkan mellan socialtjänst och elevhälsa, kontinuerligt 
fortbilda vårdpersonal (inom exempelvis demens- och somatiskvård, men även IT). Vi 
bör motverka att de äldre känner sig ensamma, genom att exempelvis besöka de 
oftare på rummet. Utbilda vår personal lyfts också fram som ett utvecklingsområde 
att satsa på. Någon lyfter fram vikten av de sociala bitarna som stimulerar 
hjärnkapacitet och att en plats på boendet inte bara ska vara en vårdplats utan något 
mer. 

Vad deltagarna i enkäten anser kan förbättras inom Lekebergs vård och omsorg

Vi behöver förbättra möjligheten till den sociala samvaro för invånarna, bygga ut 
verksamheten så att det går i fas med hur många som behöver hjälp. Vi behöver 
arbeta med förebyggande och se ungas behov tidigt. Vi behöver spana, hänga med, 
motivera personal till nytänkande. Fortsätta att erbjuda nattfridskameror där det går 
och fortsätta ha värdinnor på våra SÄBO. 

Få personal att stanna kvar

Vad deltagarna i enkäten valde för boendealternativ om de själva skulle drabbas av 
en funktionsnedsättning:

Övervägande del av de svarande uppgav att de helst av allt skulle föredra ett 
mellanboende eller hemtjänst i det egna hemmet. Samtidigt så svarade många att de 
skulle välja särskilt boende om deras behov var för omfattande (se nedan). 

Vad deltagarna i enkäten svarade på frågan om de vid något tillfälle skulle välja 
särskilt boende som alternativ:

”Om jag blir för sjuk” 

”När vården kräver det”

”Om behovet blir för omfattande”

”Om jag blir för dålig”

”Vid demens/rörelsenedsättning”

”Om jag blir för hjälplös”

Hur de deltagande i enkäten ställer sig till teknologiska hjälpmedel:

Teknik ansökningar på nätet: Övervägande del svarade ja, även om det fanns någon 
enstaka som svarade nej och poängterade att personlig kontakt var att föredra. 

Nattfridskameror: Här var den övervägande delen positiva till nattfridskameror. 

Robot: Vad gäller robot för städning eller omvårdnad så svarade flera att de var 
positiva, men långt ifrån en övervägande del. Det var flera som var tveksamma med 
hänvisning till risken för att snubbla och det faktum att den mänskliga kontakten 
plockas bort. 

I övrigt framfördes att de svarande upplever att det är trevligt med anhörigträffar 
och att dessa borde vara fler.
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10 Analys
I detta avsnitt presenteras en analys som har sin grund i ovanstående kapitel. 
Analysen ämnar att urskönja vad för strategier som socialnämnden ska fokusera på, 
således inte hur dessa strategier ska omvandlas till faktiska aktiviteter. Vissa konkreta 
förslag på åtgärder kan dock utläsas eftersom de har grund i parallella projekt som 
pågår inom socialförvaltningen, men som är kopplade till vård- och omsorgsplanen 
eftersom de berör socialnämndens verksamheter.

Hälsofrämjande/förebyggande arbete - I de rapporter som studerats samt av de 
resultaten från fokusgrupperna finns tydliga indikationer på att kommunen behöver 
öka sina hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det kan exempelvis vara genom 
att i större utsträckning ordna sociala mötesplatser, i större utsträckning samarbeta 
med civilsamhället och arbeta med rehabiliterande åtgärder. I dagsläget har 
socialnämnden förebyggande insatser på både Oxelgården och Linden, men dessa 
finansieras av bidrag. Eftersom detta är en oerhört viktig insats behöver 
socialnämnden inför budgetarbetet prioritera detta arbete efter de tillfälliga 
anslagen efter 2019 kommer att försvinna. Genom satt satsa på förebyggande 
åtgärder kan kommunen på sikt minska kostnaderna för vård- och omsorg, men även 
stärka det friska hos våra äldre och förbättra deras livskvalité.  
I detta arbete får inte anhöriga glömmas bort eftersom ökad dagverksamhet för våra 
sjuka äldre kommer att avlasta anhöriga. Vi behöver utöka anhörigträffar och även 
samarbeta med Regionen i den frågan, som på sikt skulle generera i stora 
samhällsvinster och för att vi har ett gemensamt ansvar för våra äldre. Även 
Folkhälsomyndigheten betonar detta i sin rapport ”Det är aldrig försent”; vikten av 
att främja social gemenskap genom att exempelvis ha mötesplatser. Även resultaten i 
fokusgrupperna pekar mycket på ett utökat förebyggande arbete för de äldre, men 
även för våra yngre medborgare. Vad gäller det förebyggande arbete med barn och 
unga kommer fokus att läggas på detta i översynen av IFO, men även i arbetet med 
TSI-gruppen som pågår. Ingen djupare analys i den frågan kommer därför att 
presenteras här. Icke desto mindre är det viktigt att satsa på.  

Behovet av att utöka platser på våra särskilda boenden - Den här planen har 
fokuserat en stor del på framtida behov av platser på våra särskilda boenden för 
äldre. Vi har tydliga befolkningsprognoser från SCB som visar på en 
befolkningsökning för Lekebergs kommun fram till 2030. Använder vi oss av modellen 
”allt annat lika” kan vi konstatera att kommunen kommer att behöva två platser 
redan 2020 och 29 platser år 2030. Jämför vi detta med det beräkningar som 
Regionen gjort i sin rapport ”Planförutsättningar – bostäder för äldre” så är det 
prognostiserade behovet för modellen ”Behovsminskningsmodellen” nästan 
identiskt. Regionen beräknar fram en plats år 2020 och 29 platser 2030. Vi ser även 
att forskning pekar på att fler och fler får demens vilket också talar för ett utökat 
behov av platser. Av rapporten från myndigheten för våldanalys framgår att det finns 
ett generellt underskott på mellanboenden och drygt hälften av de tillfrågade i deras 
enkäter har uppgivit att de skulle flytta till ett mellanboende vid en lättare 
funktionsnedsättning. Samma svar får vi när vi studerar de enkätsvar vi fått från våra 
fokusgrupper, att de flesta föredrar mellanboenden, men skulle flytta till ett vård- 
och omsorgsboende om behovet blev för stort. Även detta stärks av de resultat som 
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myndigheten för vårdanalys presenterat, således att 70 % av morgondagens äldre har 
uppgivit att de skulle föredra vård- och omsorgsboende framför hemtjänst om de 
skulle ha mer omfattande vårdbehov. 
Eftersom det finns ett underskott på mellanboenden samt att utökningen av 
mellanboenden blir en stor vinst rent samhällsekonomiskt eftersom hjälp från 
anhöriga och hälso- och sjukvården troligtvis skulle minska behöver kommunen se 
över alla möjliga alternativ till de mer traditionella vård- och omsorgsboendena. 
Det är dock viktigt att i sammanhanget poängtera att vi under 2015 hade en ”topp” 
avseende beslutade kontra verkställda beslut avseende särskilda boenden och att det 
minskade 2016 och 2017 för att sedan gå upp igen under 2018. Det är en faktor som 
bör lyftas fram i sammanhanget som motiverar en viss försiktighet kring det verkliga 
behovet. Å andra sidan är rapporterna som lyfts fram i den här planen tydliga på 
punkten att om vi inte prioriterar vård- och omsorgsboendena kommer antalet 
boenden att understiga den kommande efterfrågan och att vi behöver öka antalet för 
att behålla dagens nivå. Myndigheten för vårdanalys räknar med att vi behöver utöka 
boendena med 20 % till 2025 enligt myndigheten. Ser vi till kommunens egna siffror 
så handlar det om 11 platser till 2015, vilket motsvarar 13 %. En oro kring om antalet 
platser kommer att räcka till finns även hos de som besvarat enkäterna i 
fokusgrupperna. 

Hemtjänst - Vi ser även i våra prognoser att antalet personer med hemtjänst kommer 
att öka från år till år, men det är ingen omfattande ökning. Av de som har hemtjänst 
idag är de allra flera 80+ och ser vi till befolkningsökningen för 80+ kan vi se att det 
ökar varje år, men avtar efter år 2029. Genomsnittsåldern för ett beslut om särskilt 
boende är idag 85 år och eftersom kommunen tillämpar kvarboendeprincipen kan 
det tänkas vara en anledning till att vi har de äldsta på våra särskilda boenden. Fattas 
beslut om att utöka antalet platser så kommer det möjligtvis att spela roll vilket 
alternativ som väljs för den framtida utvecklingen av trycket på hemtjänst. 

I Folkhälsomyndighetens rapport lyfts forskningen fram som ett viktigt inslag i 
diskussionerna av strategierna kring våra äldre. I den här planen har inget kapitel 
ägnats åt forskningen, men likväl är detta ett potentiellt viktigt inslag i det fortsatta 
arbetet och analyserna av de framtida behoven inom samtliga verksamhetsområden. 

För det fortsatta arbetet kan det tilläggas att hur omfattande hemtjänst våra brukare 
har inte den här planen analyserat, men det torde vara av värde att titta på i nästa 
steg, dvs., hur har antalet genomsnittstimmar inom hemtjänsten sett ut de senaste 
åren och vad får vi för prognoser om vi använder oss av ”Allt annat lika”?

LSS - Vad gäller behovet av särskilda boenden inom LSS är det troligtvis oerhört svårt 
att se tydliga samband mellan den befolkningsökning vi ser och en utveckling av 
behov hos målgruppen. Genom vårt arbete med bostadskarriär finns det mycket som 
talar för att fler kommer att kunna bo i ordinärt boende med andra insatser. Utöver 
detta finns det en pågående LSS-utredning och rätten till LSS-insatser kan då komma 
att påverkas av yttre faktorer så som lagändringar eller ändringar i rådande praxis 
från våra domstolar. Eftersom dessa faktorer kan påverka blir framtida 
behov/prognoser en aning osäkra. Inom ramen för den här planen har ingen 
djupdykning gjort i insatserna kring LSS, men prognoserna från riket i stort torde inte 
vara långt ifrån våra egna och bör därför kunna vara en första bra utgångspunkt i det 
fortsatta arbetet. 
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Samverkan – Det har i tidigare kapitel uttalats om de olika projekt som pågår kring 
samverkan. Detta är ett arbete som måste fortgå eftersom samverkan leder till att 
våra medborgares behov fångas upp och att deras ärende inte faller mellan stolarna. 
Det är viktigt att vi arbetar för att utöka samverkan, både med civilsamhället, med 
Regionen, med andra kommuner, över förvaltningsgränserna men också inom vår 
egen förvaltning. Samverkan leder till tillitsfulla relationer och skapar mervärde för 
de vi är till för. Det är viktigt att de planer och dokument som vi tar fram exempelvis 
är i harmoni med de som tagits fram av Regionen. 

Välfärdsteknik – Välfärdsteknik handlar om att behålla eller öka tryggheten hos våra 
brukare. Utöver det handlar det om att bidra till att öka aktivitet, delaktighet och 
bidra till mer självständighet.  Utifrån de rapporter och de svar som vi erhållit från 
enkäterna är det tydligt att välfärdsteknik/e-hälsa/digitalisering är viktigt att satsa på 
framöver. Det som dock är viktigt att vi gör, inför varje ny idé inom området 
välfärdsteknik, gör ordentliga förstudier/analyser innan vi beslutar att införa. 
Eftersom det finns mycket vägledning på området slår den här planen ett slag för 
Välfärd & Hälsa och Västerås Science Parks vägledning och de sju 
implementeringsstegen. Resultaten av fokusgrupperna pekar också på en positiv syn 
på ett fortsatt arbete med välfärdsteknik. Kring välfärdsteknik är det också viktigt att 
vi samverkar med andra aktörer eftersom vi ju faktiskt står inför samma utmaningar 
och arbetar mot samma vision. 

Kompetensförsörjning - Eftersom det i dagsläget pågår ett arbete med att ta fram en 
komptensförsörjningsplan för socialförvaltningen kommer inte en stor del av 
analysen att ägnas åt diskussion kring detta. Konkreta aktiviteter och åtgärder 
kopplade till kompetensförsörjning kommer att presenteras i det arbetet. Det är dock 
viktigt att påpeka att vi kommer att ha stora framtida yrkes brister kring 
kompetensförsörjning i detta arbete behöver vara nytänkande och exempelvis se 
över möjligheten att inrätta tjänster som inte finns i kommunen idag, exempelvis 
fysioterapeuter.

Arbetsbelastning – Något som har belysts under de intervjuer som genomförts med 
enhetschefer samt de resultat som presenterats i de enkätsvar som skickats in är att 
det i dagsläget är hög sjukfrånvaro inom verksamheterna. Sjukfrånvaron har sjunkit 
under 2018, men är alltjämt på en hög nivå. Vidare har det lyfts fram att 
enhetschefer har ett högt antal medarbetare. Utöver detta så har flera enheter, 
däribland IFO som berörs i rapporten från PWC, medarbetare som är hårt belastade. 
Detta tillsammans med kompetensförsörjningen behöver prioriteras och vi behöver 
arbeta för att behålla befintlig personal. Det här är också en del i det arbete som 
pågår genom komptensförsörjningsplanen. 

Överlag ska också betonas att vi framledes bör vara mer analytiska som en naturlig 
del i vårt strategiska arbete. Det är viktigt att vi fattar välgrundade beslut och att de 
stora besluten föregås av grundliga förstudier där både för- och nackdelar 
diskuterats.  
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11 Slutsatser - kortfattat
Detta får inte bli en plan som bara tas fram och inte arbetas vidare med, därav 
namnet del ett. Tanken är att det ska arbetas med dessa frågor löpande och i 
samband med varje budget. Det är viktigt att utvecklingsarbete blir en naturlig och 
ständigt återkommande del i socialnämndens arbete. 

Med utgångspunkt i ovanstående analysdel föreslås sammanfattningsvis följande 
strategier/prioriteringsområden för socialnämnden fram till 2030:

Förebyggande och hälsofrämjande arbete – Utöka vårt förebyggande och 
hälsofrämjande arbete inom hela socialnämndens område

E-hälsa/välfärdsteknologi – Utöka användningen av välfärdstekning för föregås av ett 
arbete med grund i de sju stegen för en lyckad implementering enligt Välfärd&Hälsas 
vägledning. 

Kompetensförsörjning och arbetsbelastning – arbete med att attrahera, rekrytera, 
behålla och utveckla nuvarande personal. 

Delaktighet och inflytande – från såväl medborgare som medarbetare. Fortsätta 
implementeringen av IBIC och att öka medborgarnas delaktighet, barn som vuxna.

Utöka/utveckla samverkan – med såväl civilsamhället, Regionen, andra kommuner 
som övriga förvaltningar inom kommunen. Prioritera arbetet med familjecentral. 

Våga vara nytänkande – Utmana såväl gamla arbetssätt som boendeformer 

Kvalitetsutveckling - Prioritera arbetet med ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete

Den här planen har fokuserat en stor del på framtida behov av platser på våra 
särskilda boenden för äldre. Vi har tydliga befolkningsprognoser från SCB som visar 
på en befolkningsökning för Lekebergs kommun fram till 2030. Använder vi oss av 
modellen ”allt annat lika” kan vi konstatera att kommunen kommer att behöva två 
platser redan 2020 och 29 platser år 2030. Jämför vi detta med det beräkningar som 
Regionen gjort i sin rapport ”Planförutsättningar – bostäder för äldre” så är det 
prognostiserade behovet för modellen ”Behovsminskningsmodellen” nästan 
identiskt. Regionen beräknar fram en plats år 2020 och 29 platser 2030. 
Socialnämnden föreslås därför att, utöver att anta planen, även att skicka ärendet 
vidare till kommunstyrelsen och föreslå en fortsatt hantering kring det identifierade 
behovet av SÄBO-platser.  
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12 Förslag på framtida planer
När tjänsteskrivelsen skrevs insågs nog inte svårigheterna med att sammanställa en 
vård- och omsorgsplan som omfattar socialförvaltningens samtliga verksamheter. Vid 
framtagningen av vård- och omsorgsplanen del ett som jag väljer att kalla den har 
många svårigheter identifierats. Frågor som ställt är bl.a. vad som definieras med 
vård- och omsorg, ska exempelvis individ- och familjeomsorgen ingå? Slutsatsen som 
dragits är att den här typen av planer egentligen bör utgå från målgrupp och inte 
vara ett enda dokument som omfattar samtliga sju verksamheter inom 
socialförvaltningen. Den första delen är därför tänkt att fungera som ett paraply och 
en grund inför ett fortsatt arbete med utveckling inom samtliga områden. En 
utvecklingsplan med fokus på målgrupper kan därför tas fram i framtiden:

Äldreplan som kommer att omfatta våra särskilda boenden, hemtjänst och 
hemsjukvården där målgruppen är äldre. 

Funktionshinderplan som omfattar samtliga områden inom LSS där målgruppen är 
personer med funktionshinder. 

Plan för individ- och familjeomsorgen där övrig myndighetsutövning inbegrips. 
Eftersom viss handläggning som utförs av IFO räknas in inom ramen för en äldre- och 
funktionshinderplan bör resterande delar hamna i planen för individ- och 
familjeomsorgen med en tydlig avgränsning. 

Ovanstående planer bör innehålla en nulägesbeskrivning av verksamheten och dess 
utmaningar och sedan ta sikte på följande strategiska utvecklingsområden:

Utöka vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete 
E-hälsa och välfärdsteknik
Aktivt arbeta med kompetensförsörjning
Delaktighet och inflytande 
Samverkan 
Kvalitetsarbete och resultatuppföljning
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Socialstyrelsen ”Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom”
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Välfärd & Hälsa/Västerås science Park ”Vägledning för implementering av 
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Protokoll 2018-12-05

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Tomas Andersson (Tf. förvaltningschef)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §145

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult (C)

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-12-05

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-12-05

Datum för överklagan 2018-12-06 till och med 2018-12-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-12-05

Justerare signatur

§145 - Vård- och omsorgsplan 2019 - 2030 (VON 15-91)
Ärendebeskrivning

2015-09-22 (§61) fick dåvarande förvaltningschef i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden 
(idag socialnämnden) i uppdrag att ta fram en vård- och omsorgsplan för perioden 2016-2030. 
Av tjänsteskrivelsen, daterad 2015-09-09, framkommer bl.a. att:

”Lekeberg behöver planera för och utveckla kommunens vård och omsorg utifrån kommande 
behov. Krav kommer ställas på nytänkande, kvalitet och effektivt resursnyttjande för att 
hantera volymökningen men också på strategier för att dämpa kostnadsökningen”

Vidare kan utläsas att:

”En vård- och omsorgsplan bör utformas för att beskriva i vilken riktning Lekebergs kommun 
vill och ska arbeta inom vård- och omsorgsområdet. Planen ska ligga till grund för framtida 
ställningstaganden, kvalitetstänk och beslut om utveckling, oavsett politisk konstellation”

Och även:

”En sådan plan kan behandla strategier och förhållningssätt för handläggning och 
biståndsbedömning, förebyggande insatser, personalförsörjning, kost, boendeformer och 
teknik”

Planen är tänkt att vara ett kunskapsunderlag för det fortsatta, strategiska arbetet inom 
socialnämndens verksamheter. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att planen på intet 
sätt är heltäckande, utan ett första steg i det strategiska arbetet som Socialnämnden har 
framför sig. Planen är tänkt att användas som ett kunskapsunderlag i arbetet med 
framtagningen av varje års MER-plan och budgetplaneringen.

Förslag till beslut

Socialnämnden

antar vård- och omsorgsplanen

skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen och föreslår en fortsatt hantering kring det 
identifierade behovet av SÄBO-platser.
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Protokoll 2018-12-05

Justerare signatur

Beslut

Socialnämnden

antar vård- och omsorgsplanen

skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen och föreslår en fortsatt hantering kring det 
identifierade behovet av SÄBO-platser.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Vård- och omsorgsplan 2019 - 2030 - (VON 15-91-6)
 Vård- och omsorgsplan 2019 - 2030 - (65899)
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Dnr: SON 18-237

   

Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om samverkan 
inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa 
och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och 
kommunerna i Örebro län  

Ärendebeskrivning
Syftet med överenskommelsen är att beskriva de bärande principer och 
gemensamma värderingar som är grund för hur kommuner och Regionen i Örebro 
län samverkar inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och 
kunskapsstyrning. Den ska vara kulturskapande samt trygga vidmakthållandet av den 
tradition av tillitsfull samverkan som råder mellan parterna i Örebro län. 
Överenskommelsen kan också tjäna som ett samlande ramverk för de många avtal, 
överenskommelser och riktlinjer som finns inom dessa områden.

För att överenskommelsen ska bli giltig måste den först godkännas av behöriga 
nämnder inom kommunerna. I Lekebergs kommun är det Socialnämnden samt 
Kultur- och bildningsnämnden.  

Bakgrund
I samband med arbetet med att ta fram en länsöverenskommelse kring lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft 2018-01-
01 aktualiserades behovet av att uppdatera det länsövergripande ramavtalet för 
samverkan mellan huvudmännen. Som ersättning för samverkansavtalen från 1999 
och 2011 har därför en ny samverkansöverenskommelse tagits fram. 

Syftet är att beskriva de bärande principer och gemensamma värderingar som är 
grund för hur vi i Örebro län samverkar inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning och som kan tjäna som ett samlande 
ramverk för de många avtal, överenskommelser och riktlinjer som finns inom dessa 
områden.

Den gemensamma värdegrunden 

Samarbetet mellan Region Örebro län och kommunerna kännetecknas av 
 ett gemensamt ansvarstagande för invånarnas bästa 
 en tillitsbaserad samverkan mellan kompetenta medarbetare så att 

länsinvånarna upplever insatserna som en välfungerande helhet, oavsett 
vilken av parterna som utför insatsen 

 ett respektfullt bemötande mot både länsinvånare och medarbetare som 
skapar trygghet i vårdkedjan 
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I övrigt betonar överenskommelsen områdena kunskapsstyrning, e-hälsa och 
digitalisering samt nära vård som viktiga strategiska områden för utveckling. Med 
insatser byggda på bästa tillgängliga kunskap, utnyttjande av digitaliseringens 
möjligheter och en nära vård där invånarna inte upplever någon gräns mellan region 
och kommun skapas goda förutsättningar för att leva upp till den gemensamma 
värdegrunden. 

Analys
Parternas åtagande innebär att säkerställa att denna överenskommelse 
implementeras och görs kända inom den egna organisationen samt inom de 
utförarorganisationer som parterna träffat avtal om samverkan med. Det innebär 
också ett gemensamt ansvarstagande för att följa upp efterlevnaden av 
överenskommelsen. För Lekebergs kommun blir det viktigt att upprätta rutiner för 
att kunna identifiera, dokumentera och rapportera avvikelser från 
överenskommelsen.

För att överenskommelsen ska bli giltig måste den först godkännas av behöriga 
nämnder inom kommunerna. I Lekebergs kommun är det Socialnämnden samt 
Kultur- och bildningsnämnden.  

Förslag till beslut
Socialnämnden 

1. godkänner överenskommelsen om samverkan inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro 
län och kommunerna i Örebro län. 

2. Översänder beslutet till Kultur- och bildningsnämnden samt 
kommunstyrelsen för kännedom. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Kajsa Rosén
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare
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1. Bakgrund 

Sedan ÄDEL-reformen genomfördes vid årsskiftet 1991-1992 har ett stort antal avtal, 

överenskommelser och riktlinjer tagits fram i samverkan mellan Örebro läns 

landsting/Region Örebro län och länets kommuner för att reglera samverkan kring 

främst hälso- och sjukvård men också inom socialtjänst, elevhälsa och e-hälsa. 

Hemsjukvårdsavtalet 2004 och ViSam-projektet mellan 2010 och 2013 är två 

länsövergripande exempel på överenskommelser/projekt som lett till en tryggare 

samverkan kring stora patientgrupper mellan huvudmännen. Ett länsövergripande 

samverkansavtal som berör dessa samverkansområden slöts mellan parterna 1999-08-

25 och har sedan reviderats ett antal gånger, senast 2011-03-10. 

 

I samband med arbetet med att ta fram en länsöverenskommelse kring lagen om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft 2018-01-

01 aktualiserades behovet av att uppdatera det länsövergripande ramavtalet för 

samverkan mellan huvudmännen eftersom regionbildningen och en mängd andra 

förändringar gjort det gamla avtalet inaktuellt. Som ersättning för samverkansavtalen 

från 1999 och 2011 har därför denna samverkansöverenskommelse tagits fram. Syftet 

är att beskriva de bärande principer och gemensamma värderingar som är grund för 

hur vi i Örebro län samverkar inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-

hälsa och kunskapsstyrning och som kan tjäna som ett samlande ramverk för de 

många avtal, överenskommelser och riktlinjer som finns inom dessa områden. 

2. Parter i överenskommelsen 

Parter i denna överenskommelse är Region Örebro län och var 

och en av de tolv kommunerna i Örebro län (Askersund, 

Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, 

Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro). I 

fortsättningen av denna överenskommelse benämns dessa 

parterna. Överenskommelsen är framtagen i Chefsgruppen för 

samverkan inom social välfärd och vård och Chefsgruppen för 

skola, utbildning och kompetensförsörjning och speglar de 

intentioner denna gruppering har för hur samverkan mellan 

parterna ska ske. 
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Anteckning
Övergripande paraply för alla andra överenskommelser på olika områden. Slipper upprepa principerna. Kulturskapande enbart. Ingen ekonomi inblandad i denna. Behov av revidering eftersom den tidigare övergripande överenskommelsen antogs innan regionbildningen 2015..

ian067_1
Anteckning
Parter är kommunerna och regionen.
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3. Giltighet 

Överenskommelsen skall godkännas i Specifika samverkansrådet för samverkan inom 

folkhälsa, social välfärd och vård och Specifika samverkansrådet för skola, utbildning 

och kompetensförsörjning och gäller, under förutsättning att den därefter godkänns i 

behöriga nämnder inom kommunerna och Region Örebro län, från och med 2018-xx-

xx och tills vidare. Vid större förändringar i förutsättningarna kan en part påkalla 

förändringar i delar eller hela överenskommelsen. 

4. Omfattning 

Överenskommelsen om samverkan 

utgör en central förutsättning för 

att uppfylla det uppdrag som ingår 

i uppdragsbeskrivningen för såväl 

Specifika samverkansrådet för 

samverkan inom folkhälsa, social 

välfärd och vård  och Specifika 

samverkansrådet för samverkan 

inom skola, utbildning och 

kompetensförsörjning som för 

tjänstemannastödet för 

samverkansorganisationen: Att 

initiera och samråda om frågor 

inom verksamhetsområdet som är 

strategiska och viktiga för 

regionen.  

 

Även specifika samverkansrådets uppdrag Att samordna det regionala 

utvecklingsarbetet med det lokala utvecklingsarbetet förutsätter väl fungerande 

samverkansformer för att kunna genomföras. 

 

Överenskommelsen beskriver de övergripande principer och gemensamma 

värderingar som är basen för samverkan mellan parterna inom de områden där man 

delar hälso- och sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen samt samverkan 

mellan Region Örebro län och kommunernas socialtjänst, vidare skolornas elevhälsa, 

e-hälsa och kunskapsstyrning. Det övergripande syftet med denna överenskommelse 

är att vara kulturskapande, att trygga vidmakthållandet av den tradition av tillitsfull 

samverkan som råder mellan parterna i Örebro län. Inom ett stort antal områden finns 

och tillkommer överenskommelser som mera i detalj reglerar hur samverkan inom 

dessa områden ska ske. 
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Anteckning
Beslut fattas i respektive kommun och regionstyrelsen.
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5. Principer för samverkan 

Den enskildes egna önskemål om insatser är den viktigaste utgångspunkten vid 

utformningen av samverkan. Den enskilde är expert på sitt eget liv och vet som regel 

vad den är i behov av. Därför ska all samverkan utgå från detta perspektiv och säkra 

att den enskilde inte faller mellan stolarna. Ett arbetssätt som stärker individens rätt 

till självbestämmande och delaktighet finns i bestämmelserna kring samordnad 

individuell planering (SIP). Det arbetssättet ska vara en central utgångspunkt för 

samverkan mellan parterna. Även närståendes och brukarorganisationers delaktighet i 

planering och genomförande av insatser ska säkras. 

 

Att utgångspunkten för  

samverkan är individens  

behov och önskemål  

medför att strikta gränser  

för de olika huvud- 

männens ansvarsområden  

inte kan vara avgörande för  

vem som ansvarar för att  

utföra en insats. De  

samverkande parterna måste  

vara beredda att göra avkall  

på gränsdragningen för att  

den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Detta innebär inte att huvudsakliga 

ansvarsområden ska förändras men att de i ett enskilt fall kan behöva anpassas  

utifrån den unika situationen.  

 

Tillit mellan huvudmännen är en princip som skapar goda förutsättningar för en 

fungerande samverkan. Tillit innebär i detta sammanhang att ömsesidigt lita på att 

respektive verksamhet ständigt strävar efter att leva upp till sina åtaganden och agerar 

utifrån målsättningen att skapa bästa möjliga resultat för de enskilda personer som ska 

ta del av de tjänster som utförs. Tilliten visar sig även i ett ömsesidigt erkännande av 

att respektive verksamhet har förmåga att själva ta ansvar för de insatser som faller 

inom det egna ansvarsområdet.  

 

Verksamheterna har en skyldighet att i god tid informera varandra om större 

förändringar inom den egna verksamheten som påverkar samverkan, 

samverkanspartnerns verksamhet och/eller den enskilde.  
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Anteckning
Den enskilde i centrum. Dess rätt till självbestämmande och delaktighet i de insatser som behövs. 

ian067_4
Anteckning
Zonförsvaret. -inte grändragning - punktmarkering utan gemensamt ansvar, gå in för att stötta varandra.

ian067_5
Anteckning
Tillit - självklart men ack så svårt. Lita på att vi kan våra områden och gör vårt bästa för att få det att fungera. 

ian067_6
Anteckning
Informationsskyldighet.
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De insatser som ges ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Sådan kan hämtas ur 

vedertagna metodbeskrivningar, forskning, beprövad erfarenhet hos professionen och 

i erfarenheten hos de enskilda personer som berörs. En källa till evidensbaserat arbete 

är de vägledande dokument som nationella myndigheter lämnar, exempelvis 

nationella riktlinjer. Parterna har ett gemensamt ansvar för att stödja ett 

kunskapsbaserat arbetssätt och ska samverka i dessa frågor genom den 

samverkansstruktur som finns i länet. 

6. Gemensam värdegrund 

Samarbetet mellan Region Örebro län och kommunerna kännetecknas av 

  

 ett gemensamt ansvarstagande för invånarnas bästa 

 en tillitsbaserad samverkan mellan kompetenta medarbetare så att 

länsinvånarna upplever insatserna som en välfungerande helhet, oavsett 

vilken av parterna som utför insatsen 

 ett respektfullt bemötande mot både länsinvånare och medarbetare som 

skapar trygghet i vårdkedjan 

7. Gemensamt åtagande 

Parternas gemensamma åtagande innebär att säkerställa att denna överenskommelse 

med tillhörande bilagor implementeras och görs kända inom den egna organisationen 

samt inom de utförarorganisationer som parterna träffat avtal om samverkan med. Det 

innebär också ett gemensamt ansvarstagande för att följa upp efterlevnaden av 

överenskommelsen. 
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8. Gemensam stödstruktur 

Inom Örebro län finns en samverkansstruktur på såväl politisk- som 

tjänstemannanivå. Denna samverkansstruktur ska förvalta och utveckla intentionerna i 

denna överenskommelse. På tjänstemannanivå är Chefsgruppen för samverkan inom 

social välfärd och vård och Chefsgruppen för samverkan inom skola, utbildning och 

kompetensförsörjning ytterst ansvarig för denna uppgift. Bilaga 1 till denna 

överenskommelse beskriver den aktuella politiska och tjänstemannamässiga 

samverkansstrukturen mellan parterna 
 

Formerna för elektronisk kommunikation  

och informationsöverföring mellan  

parterna ska utvecklas för att säkra  

intentionerna i denna överenskommelse.  

Alla underavtal, -överenskommelser och  

-riktlinjer som upprättas ska kunna nås av  

medarbetare från parterna på ett enkelt och  

överskådligt sätt via nätet. 

 

Avvikelser från uppgjorda samverkans- 

överenskommelser ska parterna ha  

rutiner för att identifiera, dokumentera  

och rapportera. 

9. Kunskapsstyrning 

För att varje möte mellan patienter, brukare och medarbetare ska vara 

kunskapsbaserat krävs att det finns snabb och säker tillgång till bästa möjliga kunskap 

och förutsättningar till ständigt förbättringsarbete för medarbetare inom såväl 

kommuner som regioner/landsting. Genom att insatserna för alla, oavsett kön, ålder, 

etnicitet, funktionalitet eller socioekonomisk tillhörighet, baseras på aktuell kunskap 

blir vården och omsorgen mer jämlik. 

10. E-hälsa och digitalisering 

Utnyttjande av tillämpningar inom e-hälsa och digitalisering är en förutsättning för att 

underlätta samverkan mellan parterna och även för att underlätta för den enskilde. En 

regional handlingsplan för samverkan mellan Region Örebro län och länets 

kommuner inom detta område har tagits fram. Den syftar till att stödja genomförandet 

av olika aktiviteter i samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner för 

att uppnå målen i nationell strategi för e-hälsa 2025. 

Sida 122 av 145

ian067_9
Anteckning
Viktigt att det är enkelt att hitta våra överenskommelser. VVF-sidan. Avvikelsehantering - bästa sättet att lära och förbättra i vardagen.
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Anteckning
Tre aktuella områden - kunkapsstyrning.E-hälsa och nära vård. Betonas i överenskommelsen som viktiga områden för utveckling.
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11. Nära vård 

Insatserna för de av länets invånare som har behov av sådana från både Region 

Örebro län och kommunen ska i största möjliga utsträckning ske i individens närhet, i 

hemmet eller i boenden. Tillgängliga tekniska och digitala lösningar för att kunna 

utföra insatser i individens närhet ska utnyttjas så långt det är möjligt.  

 

En förutsättning för en sådan god, nära vård är tillitsfulla relationer mellan parterna 

såväl på länsnivå som ute i länsdelarna. I länsdelarna gäller detta regionens och 

kommunernas företrädare i samverkansgrupper men också medarbetare på kliniker, 

vårdcentraler, i kommunala boenden, hemtjänst och hemsjukvård.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskap om och respekt för varandras kompetens och uppdrag och en vilja att  

hjälpas åt över huvudmannagränserna för att lösa de behov som invånarna har bidrar 

till att den som har behov av insatserna inte upplever någon gräns mellan region och 

kommun. Den gränslösa nära vården är målet för Region Örebro län och länets 

kommuner. 
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Postadress Region Örebro län, Regional utveckling, Box 1613, 701 16 Örebro, E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Besöksadress Eklundavägen 1, Örebro, Tel: 019-602 70 00, Fax: 019-602 70 08, Organisationsnummer: 232100-0164 

 

www.regionorebrolan.se 
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 www.regionorebrolan.se 

Postadress 

Region Örebro län 

Regionkansliet 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

Besöksadress 

Eklundavägen 2, Örebro 

Tel: 019-602 70 00 

Fax: 019-602 70 08 

Organisationsnummer: 232100-0164 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum  

Välfärd och folkhälsa, Ingmar Ångman 

Telefon: 019-602 60 26, ingmar.angman@regionorebrolan.se 

2018-10-19  

Till 

Regionstyrelsen Region Örebro län 

Kommunstyrelserna i Örebro läns kommuner 

  

 

Överenskommelse mellan Region Örebro 
län och kommunerna i Örebro län om 
samverkan inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och 
kunskapsstyrning  

Specifika samverkansrådet folkhälsa, välfärd och vård har vid sitt sammanträde den 4 

maj 2018 fattat beslut om att rekommendera kommunerna i Örebro län och Region 

Örebro län att anta en övergripande överenskommelse om samverkan. Specifika 

samverkansrådet utbildning och arbetsmarknad har vid sitt sammanträde den 28 

september 2018 fattat ett likalydande beslut.  

 

Överenskommelsen syftar till att ange de principiella grunderna på vilken samverkan 

mellan parterna ska utgå. Den pekar också ut några avgörande samverkansområden 

under kommande år. Tanken är att de mer konkreta överenskommelser som sluts för 

avgränsade områden ska ta sin utgångspunkt i den övergripande. I dessa behöver man 

då inte ange grundläggande utgångspunkter för samverkan utan kan hänvisa till den 

övergripande överenskommelsen. Denna överenskommelse ersätter tidigare 

motsvarande överenskommelse som utgick från de förutsättningar som fanns innan 

Region Örebro län bildades.  

 

Bilagor: 

1 Protokoll från specifika samverkansrådet folkhälsa, välfärd och vård 4 maj 2018 

2 Protokoll från specifika samverkansrådet utbildning och arbetsmarknad 28 

september 2018 
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www.regionorebrolan.se 

 

3 Förslag till: Överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i 

Örebro län om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa 

och kunskapsstyrning 

 

 

Besluten från regionstyrelsen respektive kommunerna expedieras till: 

 

Region Örebro län 

Område välfärd och folkhälsa 

Ingmar Ångman 

Box 1613 

701 16 Örebro 

Ange vårt diarienummer: 18RS7897 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Ingmar Ångman 

Områdeschef 
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Protokoll 2018-12-05

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Tomas Andersson (Tf. förvaltningschef)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §146

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult (C)

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-12-05

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-12-05

Datum för överklagan 2018-12-06 till och med 2018-12-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-12-05

Justerare signatur

§146 - Överenskommelse om samverkan inom hälso- och 
sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning 
mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län (SON 18-
237)
Ärendebeskrivning

Syftet med överenskommelsen är att beskriva de bärande principer och gemensamma 
värderingar som är grund för hur kommuner och Regionen i Örebro län samverkar inom 
hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning. Den ska vara 
kulturskapande samt trygga vidmakthållandet av den tradition av tillitsfull samverkan som 
råder mellan parterna i Örebro län. Överenskommelsen kan också tjäna som ett samlande 
ramverk för de många avtal, överenskommelser och riktlinjer som finns inom dessa områden.

För att överenskommelsen ska bli giltig måste den först godkännas av behöriga nämnder inom 
kommunerna. I Lekebergs kommun är det Socialnämnden samt Kultur- och 
bildningsnämnden.

Förslag till beslut

Socialnämnden

godkänner överenskommelsen om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro 
län.

Översänder beslutet till Kultur- och bildningsnämnden samt kommunstyrelsen för kännedom.

Beslut

Socialnämnden

godkänner överenskommelsen om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro 
län.

Översänder beslutet till Kultur- och bildningsnämnden samt kommunstyrelsen för kännedom.
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Protokoll 2018-12-05

Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

elevhälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län - 
(SON 18-237-2)

 Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa 
och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län - (SON 18-
237-1)

 Missiv - Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, 
e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län - (SON 
18-237-1.1)
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Avskrivning av osäkra 
fordringar för socialnämnden 

2018

10

SON 18-263
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Tjänsteskrivelse 2018-11-23 1 (1)

Dnr: SON 18-263

   

Tjänsteskrivelse – Avskrivning av osäkra fordringar för 
socialnämnden 2018

Ärendebeskrivning
Fordringar, med förfallodag den 31 december 2017 och äldre, är att betrakta som 
osäkra fordringar och skall därmed skrivas av i bokföringen. Fordringarna är dock 
fortfarande aktuella och försök görs, att genom olika åtgärder få dem reglerade. 
Avskrivning för Socialnämnden uppgår till 571 kronor.

Förslag till beslut
Socialnämnden avskriver osäkra fordringar för socialnämnden uppgående till 571 kr. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Gunilla Ljungstedt
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare
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Uppföljning av sjukfrånvaro på 
Socialförvaltningen 2018

12

SON 18-89
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Socialförvaltningen
Sjukfrånvaro januari till oktober
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
0

2

4

6

8

10

7,16

8,21

7,72 7,79 7,63
7,36

7,08 6,92 7,04
7,4

Socialförvaltningen totalt Sjukfrånvaro %
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

10

8

6

4

2

0

7,53

6,26 6,18

7,28
7,05

6,6

6,11

5,64 5,73

6,26

Oxelgården Sjukfrånvaro %
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
0

2

4

6

8

10
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14

9,05

10,43

11,82

10,77 11,05 10,81
10,43 10,22 10,38 10,51

Linden Sjukfrånvaro %
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
0

2

4

6

8
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7,41

10,46

8,29

7,51

6,45

5,8
5,4

5,03 5,16
5,38

Hemtjänst Sjukfrånvaro %
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
0
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4
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8,84 8,68 8,76

HSL/Natt Sjukfrånvaro %
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
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0

3,2
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4,92
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9,14 9,05

IFO Sjukfrånvaro %
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

8

6

4
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0
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2,21

1,81 1,67
1,9

2,81 2,67
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Socialpsykiatri Sjukfrånvaro %
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
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Hasselbacken Sjukfrånvaro %
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
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Daglig verksamhet Sjukfrånvaro %
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
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Kastanjen Sjukfrånvaro %
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Anmälan av delegationsbeslut 
för perioden 181101 - 181130 

(Sekretess) 

15

SON 18-266
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