
Kallelse 2019-12-18

Socialnämnden
Tid Plats
13:00-17:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta

Övriga

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
Gun-Britt Grimsell (C)
Margareta Thorstensson (C)
Håkan Trygg (S)
Margareta Carlsson (V)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C), ordförande
Kjell Edlund (S), vice ordförande
John Hägglöf (M), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Barbro Göransson (C)
Yvonne Hagström (S)
Gerry Milton (SD)
Olle Leijonborg (FL)
Lena Fagerstedt (KD)
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
sammanträdesprotokoll.
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2 – Ekonomisk månadsrapport november 
2019 socialnämnden 
(SON 19-233)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat en månadsrapport över den ekonomiska redovisningen mellan 
januari och november. Det ekonomiska utfallet per 30 november är 149 024 tkr och motsvarar en 
förbrukning på 92 % av den totala budgeten för året. Det innebär ett överskott mot budget på 1 
900 tkr.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport för november 2019.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §147 SONAU Ekonomisk månadsrapport november 2019 socialnämnden
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk månadsrapport november socialnämnden
 Ekonomisk rapport socialnämnden nov 2019
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3 – MER-plan 2020 med plan 2021-2022 
(SON 19-232)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på MER-plan (mål, ekonomi och resultat) för 2020. 
Denna plan innehåller avsnitten: sammanfattning, ansvar enligt reglementet, utmaningar 2020, 
beskrivning av organisation, mål och indikatorer, driftbudget och investeringsbudget.

Ur sammanfattningen går det att utläsa att socialnämndens budgetram har av kommunfullmäktige 
fastställts till 166 931 tkr (netto). Det är en ökning med 2 283 tkr eller 1 % från 2019. 
Internbudgeten bygger på 2019 års ram med justeringar för 2020. En central lönepott för den 
förväntade lönerevisionen 2020 finns i kommunstyrelsen budgetram. I budgetramen för 2020 ingår 
helårseffekt av löneökningar för 2019 samt höjd arbetsgivaravgift 2020, höjning av politiska 
arvoden samt hyresökningar. De 2 500 tkr för tillfällig ramförstärkning för förebyggande 
verksamhet 2019 tas bort till 2020. För 2020 finns ett tillfälligt anslag på 1 000 tkr för förebyggande 
verksamhet. Ett riktat tillskott på 230 tkr för korttidsvård samt en ramförstärkning på 2 047 tkr för 
att det blir fler äldre i kommunen. En omfördelning görs mellan socialnämnd och kultur- och 
bildningsnämnden för hyra av träffen.

Under 2020 kommer arbetet med att implementera IBIC, individens behov i centrum fortskrida. 
Detta för att säkerställa alla individers behov och delaktighet i sin rehabilitering och omvårdnad. 
Trygg hemgång planeras att starta i mars 2020, då förstärkt hemtjänst och riktad rehabilitering ska 
kunna erbjuda kommuninvånarna kvarboende så långt det är möjligt. Det kommer ske en 
förstärkning av 50 % fysioterapeut från vårdcentralen, finansierat av utvecklingsmedel. Målet är att 
utveckla arbetssätt, höja rehabiliteringskunskapen och utveckla samarbetet med primärvården för 
de invånare som är i behov av rehabilitering. En utmaning är att möta behovet av särskilda 
boenden och korttidsplatser i närtid då prognosen är ett ökande behov. Vård- och omsorgsplanen 
ligger till grund för den fortsatta planeringen. Ytterligare ett utvecklingsprojekt handlar om att 
fortsätta med den schemaanalys som är påbörjad för att optimera schemaläggningen utifrån 
brukarnas behov och öka återhämtningstiden för medarbetarna. I den digitala tekniken finns 
möjligheter till utveckling av trygghet men också en utmaning i att kunna implementera och sköta 
tekniken.

Det fortsatta arbetet med prioriterade områdena genomsyras i det löpande arbetet kring 
handlingsplan för "Framtidens socialnämnd" som presenteras i delmålen rehabiliterande 
arbetssätt, mot egen försörjning och översyn av organisation. Utöver de områden som beskrivs i 
framtidens handlingsplan fortsätter förvaltningen arbeta aktivt med de prioriterade områdena; 
uppbyggnad av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt samverkan om barns bästa 
med kultur och bildningsnämnden.

Mål och indikatorer
Vad gäller målen, indikatorerna och aktiviteterna har följande förändringar gjorts från föregående 
års MER-plan:

- Två indikatorer som berörde både hyresgäster och hemtjänsttagare har brutits upp i fyra 
indikatorer. I gällande plan redovisas hyresgäster för sig och hemtjänsttagare för sig.

- Nya målvärden har tagits fram och kategoriseras i ett av alternativen: ”öka från”, ”minska från”, 
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”bibehålla eller minska” eller ”bibehålla eller öka” utifrån utgångsvärde (nuvärde). Målvärden för 
indikatorerna budgetram, miljödiplomering samt brukarnas upplevelse av möjlighet att påverka 
aktiviteter och miljö behåller sina målvärden som redovisas i ”tkr”, ”ja/nej” och ”st”.

- Nytt nämndmål har tagits fram: ”Individ- och familjeomsorgen ska verka för ett så självständigt liv 
som möjligt, med gott bemötande och individens behov i centrum”. Under detta mål tillkommer tre 
indikatorer som berör hushåll mer försörjningsstöd, fria samtal på öppenvården samt samtal med 
barn i barnutredningar. Målvärden för dessa redovisas i ”minska från” eller ”öka från” utifrån 
utgångsvärdet. I indikatorn metod för att mäta genomförda samtal med barn är målvärdet att finna 
en metod, vilket redovisas i ”1 st”.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar MER-plan 2020 för socialnämnden.

Anmälan om icke deltagande

John Hägglöf (M) avstår från att delta i beslutet.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §146 SONAU MER-plan 2020 med plan 2021-2022
 Internbudget socialnämnden 2020
 Resursfördelningsmodell äldreomsorgen Lekeberg 2020 populärutgåva
 MER-plan 2020 med plan 2021-2022 Socialnämnden
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4 – Ersättningsnivå 2020 för utförd 
hemtjänst LOV 
(SON 19-227)

Föredragande  

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, arbetsgivaravgifter, 
arbetskläder, kompetensutveckling, lokaler samt övrigt.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att justera ersättningsnivån för LOV enligt bifogat förslag. Ersättningen ska 
gälla from 1 januari 2020.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §145 SONAU Ersättning för utförd hemtjänst
 Tjänsteskrivelse - Ersättningsnivå för utförd hemtjänst 2020
 Ersättning för utförd hemtjänst hemma hos kund 2020
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5 – Revidering av avgift för riktad 
dagverksamhet 
(SON 19-181)

Föredragande  

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.

Vid nämndsammanträdet 13/11 2019 fattades ett beslut om avgifter för socialnämndens område. 
När det gäller avgiften för måltid i riktad dagverksamhet har det blivit ett fel i beloppet för rehab. I 
år är avgiften för måltid för rehab 79 kr/dag, samma som för demensinriktad dagvård. Beloppet 
behöver därför korrigeras tillbaka till 79 kr/dag.

Förslag till beslut

Nämnden justerar avgiften för måltid i riktad dagverksamhet rehab till 79 kr/dag från och med 1/1 
2020.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - revidering av avgift för riktad dagverksamhet
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6 – Beslutsattestanter för socialnämnden 
2020 
(SON 19-239)

Föredragande  

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 2020.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för Socialnämndens verksamheter 2020 
enligt den uppdaterade attestförteckningen.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §149 SONAU Beslutsattestanter för socialnämnden 2020
 Tjänsteskrivelse - beslutsattestanter för socialnämnden 2020
 Beslutsattestanter 2020 - SON
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7 – Revidering av delegationsordning för 
socialnämnden 2020 
(SON 19-255)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Socialförvaltningen har tagit fram ett reviderat förslag på delegationsordning för socialnämnden 
2020.

Ändringar som föreslås är i huvudsak för att uppnå liknande formuleringar och delegater som i 
kommunstyrelsens delegationsordning som antogs 15 oktober 2019. Bland annat så har 
förvaltningschefen fått delegation för remissyttranden av mindre vikt för socialnämndens 
verksamhetsområden. För yttrande på remisser som är av större vikt så delegeras det till AU att 
avge svar på remiss. Dessa ärenden har tidigare behövt beslutas av nämnden med AU som delegat 
vid remisser med tidsfrist som löper ut innan nämndens sammanträde.

Andra ändringar som föreslås är att delegat för yttrande till tillsynsmyndighet har ändrats från IFO-
chef till förvaltningschef, att utförande enhetschefer läggs till som delegat till beslut om anmälan 
om behov av god man/förvaltare samt att formulering för § 221 och § 231 ändras från ”efter 
samråd med ordföranden” till ”efter föredragning för ordförande”.

En ny punkt har lagts till gällande beslut om förenklat bistånd gällande trygghetslarm där 
enhetschef inom hemtjänst samt biståndshandläggare får delegation att fatta sådana beslut. Denna 
punkt tillkommer till följd av nämndens 2 oktober 2019 beslut om förenklat beslutsfattande om 
trygghetslarm.

Förändringarna är markerade med rött i dokumentet.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar delegationsordning för 2020.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §153 SONAU Revidering av delegationsordning för socialnämnden 2020
 Tjänsteskrivelse - Revidering av socialnämndens delegationsordning 2020
 Delegationsordning för socialnämnden 2020 - förslag med rödmarkerade ändringar
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8 – Intern kontrollplan för socialnämnden 
2020 
(SON 19-237)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd fastställa 
en kontrollplan för varje budgetår. Interna kontrollplanen visar vilka områden och risker som ska 
omfattas av granskningen under en viss period.

Valet av risker som ska kontrolleras motiveras utifrån en bedömning av hur sannolikt det är att 
risken faller ut och i så fall vad det får för konsekvenser. Utifrån bedömningen räknas ett riskvärde 
ut som anger om risken är låg, medium eller kritisk. Samtliga risker redovisas i en 
riskbedömningsmatris.

I kontrollplanen finns också en planering för hur kontrollmomentet ska utföras, ansvarig, metod 
och frekvens. Kontrollplanen ska antas inför varje år. Resultat av uppföljning enligt kontrollplanen 
ska årligen redovisas till nämnd i samband med bokslut.

I intern kontrollplan för 2020 finns förändringar sedan föregående års kontrollplan. Risken: att vi 
inte följer riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag har tagits bort och riskerna: att journal enligt SoL, 
LSS och HSL ej förs enligt författningskrav samt att narkotika försvinner från patienternas 
läkemedelsskåp har tagits fram. Uppföljningar/sammanställningar görs av MAS genom 
journalgranskningar och kontroller, 2 gånger per år. Bedömningen är att dessa risker är kritiska, 
med det höga riskvärdet 12.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar intern kontrollplan 2020.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §150 SONAU Intern kontrollplan för socialnämnden 2020
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2020
 Intern kontrollplan 2020
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9 – Översyn av personligt ombud 
(SON 19-170)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Verksamheten personligt ombud jobbar med insatsen till personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Verksamheten bedrivs sedan flera år tillsammans med övriga
Sydnärkekommuner, Kumla kommun är huvudman.

En översyn har gjorts som visar att verksamheten fyllt sitt syfte och att man inte längre arbetar med 
den målgrupp som avsågs när verksamheten startades. Utifrån att de personer man nu arbetar 
med omhändertas i ordinarie verksamhet föreslår förvaltningarna i Sydnärkekommunerna att 
avtalet sägs upp och verksamheten läggs ner. Beslut i ärendet kommer tas i Kumla kommun den 21 
november 2019. Kumla kommuns handlingar bilägges detta ärende.

Förslag till beslut

Socialnämnden säger upp avtalet med Kumla kommun gällande verksamheten personligt
ombud.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §144 SONAU Översyn av verksamheten personligt ombud
 Expediering - Avslut av verksamheten personligt ombud
 VB: Beslut i ärende SN 2019/371 (4/6)
 VB: Beslut i ärende SN 2019/371 (2/6)
 VB: Beslut i ärende SN 2019/371 (3/6)
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10 – Analys av Oxelgårdens resultat i 
undersökningen "Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?" 
(SON 19-192)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

En fördjupad analys av Oxelgårdens resultat i undersökningen "Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?" ska presenteras för nämnden.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott frångår ärendet.

Beslutsunderlag
 §154 SONAU Analys av Oxelgårdens resultat i undersökningen "Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen?"
 Presentation - Äldre om SÄBO-verksamheter, Lekeberg, Oxelgården
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11 – Val av ny ordförande till 
socialnämndens arbetsutskott 
(SON 19-5)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Inför årsskiftet 2019/2020 ska socialnämnden välja en ny ordförande till arbetsutskottet. Sedan 
mandatperioden inleddes i januari 2019 så har Johan Niklasson (C) varit ordförande i 
arbetsutskottet. Han har nu lämnat in en ansökan om att lämna uppdraget som ordförande i 
socialnämndens arbetsutskott till den 1/1-2020. Denna ansökan har godkänts av 
kommunfullmäktige.

Inga övriga fyllnadsval behöver göras, så sammansättningen av arbetsutskottet kommer i övrigt att 
vara densamma som beslutades i början av mandatperioden.

Förslag till beslut

Socialnämnden utser Annica Zetterholm (C) till ordförande i socialnämndens arbetsutskott för
mandatperioden 2019-2022 med tillträde 1 januari 2020.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §151 SONAU Val av ny ordförande till socialnämndens arbetsutskott
 Tjänsteskrivelse - Val av ny ordförande till socialnämndens arbetsutskott
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12 – Val av ny ordförande till kommunala 
pensionärsrådet 
(SON 19-2)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Inför årsskiftet 2019/2020 ska socialnämnden välja en ny ordförande till kommunala 
pensionärsrådet. Sedan socialnämndens sammanträde 30 januari 2019 så har Johan Niklasson (C) 
varit ordförande i kommunala pensionärsrådet. Han har nu lämnat in en ansökan om att lämna 
uppdraget som ordförande i kommunala pensionärsrådet till den 1/1-2020.

Inga övriga fyllnadsval behöver göras, så sammansättningen av kommunala pensionärsrådet i övrigt 
kommer att vara densamma.

Förslag till beslut

Socialnämnden utser Annica Zetterholm (C) till ordförande i socialnämndens arbetsutskott för
mandatperioden 2019-2022 med tillträde 1 januari 2020.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §152 SONAU Val av ny ordförande till kommunala pensionärsrådet
 Val av ersättare till kommunala pensionärsrådet
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13 – Översyn av riktlinjer för krishantering 
(SON 19-256)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På socialnämndens sammanträde i november så fick förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 
vilka riktlinjer som finns för krishantering i socialförvaltningens olika boendeformer ifall 
kommunens vatten är förorenat. Resultatet av denna översyn skulle sedan presenteras för 
socialnämnden i december.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §158 SONAU Översyn av riktlinjer för krishantering
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14 – Boendekarriär 
(SON 19-257)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enhetschef Andreas Hill kommer och föredrar för nämnden om socialförvaltningens arbete med 
"Boendekarriär".

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott frångår ärendet.

Beslutsunderlag
 §159 SONAU Boendekarriär
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15 – Information och svar angående 
oanmäld inspektion vid det särskilda 
boendet Oxelgården, Lekeberg 
(SON 19-143)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) har genomfört en oanmäld inspektion av verksamheten på 
Oxelgården, Lekebergs kommun och funnit vissa brister. IVO begär att nämnden redovisar sin 
inställning till de brister som konstaterats. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till socialnämnden.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar svar till IVO med åtgärdsplan.

Beslutsunderlag
 §157 SONAU Information och svar angående oanmäld inspektion vid det särskilda boendet 

Oxelgården, Lekeberg
 Svar på ärende Dnr 8.5-21598/2019-12 gällande oanmäld inspektion på Oxelgården natten 

4-5 juli 2019
 Beslut från IVO angående oanmäld inspektion av Oxelgården
 Underrättelse från IVO angående oanmäld inspektion
 Information om oanmäld inspektion vid det särskilda boendet Oxelgården, Lekeberg

Page 17 of 262



Kallelse 2019-12-18

16 – Rapportering Lex Sarah, IVO och 
överklaganden 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får socialnämnden information om aktuella ärenden hos IVO, Lex Sarah och
överklaganden.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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17 – Förvaltningschefen informerar Föredragande  

Ärendebeskrivning

·         Klart med fysioterapeut från 200101 på 50%. Höja rehab kompetensen och delta i 
framtagande av Trygg hemgång

·         Statliga medel hösten 2019 har använts till chefsstöd, medicintekniska produkter och 
telefoner

·         Inköp av digital signering

·        Samverkansplan för Barns bästa

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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18 – Översyn av IFO 
(SON 18-194)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På socialnämndens sammanträde den 27 mars 2019 redovisades slutrapporten Översyn av individ 
och familjeomsorgen. I samband med redovisningen fick förvaltningschefen i uppdrag att göra en 
prioriteringsordning och redovisa vidtagna åtgärder från rapporten löpande för nämnden. Det 
beslutades då att återrapporteringen för 2019 skulle ske på nämndens sammanträde i augusti och i 
december.

I rapporten framkom en mängd olika förbättringsförslag som enheten jobbat med under året. Det 
har varit till stor nytta i det utvecklingsarbete som kontinuerligt pågår. Många av de föreslagna 
förbättringsåtgärderna är åtgärdade och implementerade utifrån en prioriteringsordning men 
några områden kvarstår.

Framtida prioriterade områden är:

·         Revidera riktlinjen gällande LVU

·         Utvärdera samtalen inom Öppenvården

·         Fortsätta att arbete med Kvalitetsledningssystemet

·         Arbeta för att implementera Barnkonventionen i ordinarie verksamhet

·         Fortsätta att utveckla samverkan med kultur- och bildningsförvaltningen

Förslag till beslut

Socialnämnden

1.       lägger informationen till handlingarna.

2.       ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med de angivna prioriterade åtgärderna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återrapportering av IFO-översyn dec-19
 §161 SONAU Översyn av IFO
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19 – Uppföljning av sjukfrånvaron på 
socialförvaltningen 2019 
(SON 19-33)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får nämnden en uppföljning av sjukfrånvaron inom socialförvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Sjukfrånvaro jan-okt19
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Kallelse 2019-12-18

20 – Informationsärende - Delegationsbeslut 
avseende beslut om korttidsplatser 
(SON 19-196)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I delegationsordningen har nämnden delegerat uppgifter åt socialförvaltningen att fatta beslut å 
nämndens vägnar.

För att öka nämndens kunskap om socialförvaltningens verksamhet och vilka beslut 
tjänstepersonerna tar på delegation har socialnämndens presidium i samband arbetsutskottets 
sammanträde i oktober valt ut delegationsbeslut avseende korttidsplatser.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott frångår ärendet.

Beslutsunderlag
 §156 SONAU Informationsärende - Delegationsbeslut avseende beslut om korttidsplatser
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Kallelse 2019-12-18

21 – Anmälan av delegationsbeslut (SoL, 
LSS, IFO) för perioden 2019-10-01 - 2019-
11-30 
(SON 19-260)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Här redovisas fattade delegationsbeslut enligt LSS, SoL och IFO.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §163 SONAU Anmälan av delegationsbeslut (SoL, LSS, IFO) för perioden 2019-10-01 - 2019-

11-30
 Delegeringslista för perioden 2019-10-01 - 2019-11-30
 Delegeringslista för perioden 2019-10-01 - 2019-11-30
 Delegeringslista för perioden 2019-10-01 - 2019-11-30
 Delegationsbeslut 191001-191130
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Kallelse 2019-12-18

22 – Redovisning av delegationsbeslut 
Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Kallelse 2019-12-18

23 – Meddelanden för kännedom 
Lista på meddelanden

 SON 19-3-20 - §190 KS Intern kontroll för Lekebergs nämnder - uppföljning 3, 2019
 SON 19-221-6 - §89 KF Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun 2019
 SON 19-246-2 - Svar på föreläggande Dnr 2019-1136 Delegationsnummer 2019-587 

gällande Rengöring och rutin om rengöring på livsmedelsanläggning Lindens vårdboende, 
Fjugesta 46:2 i Lekebergs kommun

 SON 19-64-6 - §97 KF Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 
2019

 SON 19-193-2 - Beslut från IVO i ärende angående anmälan enligt lex Sarah

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Kallelse 2019-12-18

24 – Protokoll från socialnämndens 
samverkansgrupp 

Föredragande  

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad SON-SAM 2019-11-11 09.11.38
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Ekonomisk månadsrapport 
november 2019 
socialnämnden

2

SON 19-233
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Protokoll 2019-12-10

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Ilina Losund (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §147

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-10

Datum för överklagan 2019-12-11 till och med 2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

§147 - Ekonomisk månadsrapport november 2019 socialnämnden 
(SON 19-233)
Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat en månadsrapport över den ekonomiska redovisningen 
mellan januari och november. Det ekonomiska utfallet per 30 november är 149 024 tkr och 
motsvarar en förbrukning på 92 % av den totala budgeten för året. Det innebär ett överskott 
mot budget på 1 900 tkr.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport för november 2019.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk månadsrapport november socialnämnden - (82733)
 Ekonomisk rapport socialnämnden nov 2019 - (82735)
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Tjänsteskrivelse 2019-12-03 1 (1)

Dnr: SON 19-233

   

Tjänsteskrivelse – Ekonomisk månadsrapport 
november 2019 socialnämnden 

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat en månadsrapport över den ekonomiska 
redovisningen mellan januari och november. Det ekonomiska utfallet per 30 
november är 149 024 tkr och motsvarar en förbrukning på 92 % av den totala 
budgeten för året. Det innebär ett överskott mot budget på 1 900 tkr. 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport för november 2019. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare
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Ekonomisk månadsrapport

Nämnd: Socialnämnden 

Period: november 11

Riktvärde: 92%
Rapporten visar det ekonomiska utfallet i jämförelse mot budget för innevarande period. 

Samt en helårsprognos i jämförelse mot budget

Socialnämnden Budget helår Utfall period

Procent 

förbrukat

Avvikelse 

period

Prognos 

helår

Avvikelse 

helår

Gemensamt inkl nämnd 15 045 10 908 72,5% 2 883 12 944 2 101

LSS vuxna 34 314 31 490 91,8% -35 34 415 -100 

Socialpsykiatri 3 427 2 494 72,8% 647 3 227 200

Hemtjänsten 20 646 19 505 94,5% -580 21 146 -500 

HSL och nattenheten 23 082 21 305 92,3% -146 23 282 -200 

Särskilt boende 39 338 36 586 93,0% -527 39 738 -400 

IFO/LSS barn o unga 28 798 26 736 92,8% -338 28 698 100

Summa Socialnämnden 164 649 149 024 90,5% 1 904 163 450 1 200
Tagit ur LOV - sälj och köpverksamhet, där intäkt ligger på Hemvård och kostnad ligger på Socialchef

Budget och utfall, kostnad och intäkt tar ut varandra och blir 0 kr.
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Den ekonomiska rapporten för november månad visar att utfallet för hela förvaltningen är 1 900 tkr lägre än budgeterat. 

Under gemensamt finns budget för bland annat nämndens ledamöter, förvaltningsledning, LOV (lagen om valfrihet), arbetskläder och 
bostadsanpassningsbidrag. Överskottet här beror främst på att budgeten för arbetskläder som utökats i årets budget för ett tä tare byte inte 
hinner förbrukas med anledning av en ny upphandling som pågår. Hela förvaltningens budget för kompetensutveckling finns samlad här och 
har inte använts upp då förvaltningen har beviljats medel från kommunstyrelsen för kompetensutveckling 2019. Kapitalkostnader för årets 
reinvesteringsbudget ger också ett överskott då den inte förbrukats under året. Här finns också nämdens planeringsreserv och motsvarar ett 
överskott på 1 500 tkr för perioden. 

LSS vuxna har underskott inom assistans då felaktiga anställningsavtal sedan flera år tillbaka har korrigerats i år med högre personalkostnader 
som följd. Även kontaktpersoner genererar ett mindre underskott med anledning av nytillkomna ärenden under året. Överskott på 
gruppbostad Hasselbacken. Kastanjen och daglig verksamhet i balans. 

Socialpsykiatri har haft en vakant tjänst under del av året. Budget för vikarier är för hög och lämnar överskott. I Utfallet finns ett 
stimulansbidrag inom området psykisk hälsa med på 270 tkr. 

Hemtjänstens underskott beror till största del på personalkostnader. Under sommaren har det varit höga kostnader för bland annat övertid. En
bidragande orsak är också en mindre felbudgetering av lokalhyran samt reparationskostnader för enhetens bilgarage. 

HSL och nattenhetens underskott beror på att personalkostnaderna för nattenheten överstiger budget, bland annat på grund av extrainsatta 
resurser på Oxelgården i början på året men sjuklönekostnaderna är höga och då blir även vikariekostnaden hög. totalt undersk ott för natten 
är: - 500 tkr. Även förvaltningens budget för omvårdnadshjälpmedel överskrids då behovet av att byta ut och köpa in nya hjälpmedel varit stort 
under året.  För Arbetsterapeuter är det istället överskott och detsamma gäller för sjuksköterskor. Det med anledning av lägr e 
personalkostnader för tjänster som inte varit helt tillsatta under året samt. 

På särskilt boende inkl. dagvård och rehab har Oxelgården ett överskott på ca 90 tkr som beror på högre intäkter än budgeterat. Linden har ett 
underskott på ca 600 tkr som nästan uteslutande rör personalkostnader som är högre än budget, hög sjukfrånvaro genererar höga kostnader 
för sjuklön och vikarier.

IFO och LSS BoU har ett underskott på 338 tkr, anledningen är högre kostnader för glappet och EKB än vad intäkterna för detta är. I dagsläget
är det inga placeringar inom missbruksvård för perioden eller institutionsvård unga. Inom LSS har kostnaderna för externt boe nde minskat med 
anledning av förändrad boendeplacering. Underskott finns dock inom familjehemsvård, öppenvård barn och unga samt ekonomiskt b istånd. I 
utfallet ingår kostnad för ett personligt assistans ärende som ska återsökas från Migrationsverket vilket då kommer förbättra enhetens 
ekonomi ytterligare.
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Utbetalt ekonomiskt bistånd 2019 (tkr) Månad 11

Riktpunkt 91,67%

Förbrukat 106,50%

Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad

2015 2016 2017 2018 2019

Budget 

2019

Jan 360 363 412 304 386 360

Feb 340 335 350 321 339 360

Mar 357 489 469 376 479 360

Apr 339 287 327 376 422 360

Maj 364 329 289 360 387 360

Jun 372 298 380 305 416 360

Jul 380 366 483 346 483 360

Aug 352 306 450 342 457 360

Sep 321 296 296 258 487 360

Okt 555 417 271 449 307 360

Nov 325 175 359 339 438 360

Dec 491 517 378 385 360

Summa period 4065 3661 4086 3776 4601 3240

Budget period 3501 3501 3872 4048 3960 4320

Avvikelse perioden -641 
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MER-plan 2020 med plan 
2021-2022

3

SON 19-232
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Protokoll 2019-12-10

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Ilina Losund (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §146

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-10

Datum för överklagan 2019-12-11 till och med 2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

§146 - MER-plan 2020 med plan 2021-2022 (SON 19-232)
Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på MER-plan (mål, ekonomi och resultat) för 
2020. Denna plan innehåller avsnitten: sammanfattning, ansvar enligt reglementet, 
utmaningar 2020, beskrivning av organisation, mål och indikatorer, driftbudget och 
investeringsbudget.

Ur sammanfattningen går det att utläsa att socialnämndens budgetram har av 
kommunfullmäktige fastställts till 166 931 tkr (netto). Det är en ökning med 2 283 tkr eller 1 
% från 2019. Internbudgeten bygger på 2019 års ram med justeringar för 2020. En central 
lönepott för den förväntade lönerevisionen 2020 finns i kommunstyrelsen budgetram. I 
budgetramen för 2020 ingår helårseffekt av löneökningar för 2019 samt höjd arbetsgivaravgift 
2020, höjning av politiska arvoden samt hyresökningar. De 2 500 tkr för tillfällig 
ramförstärkning för förebyggande verksamhet 2019 tas bort till 2020. För 2020 finns ett 
tillfälligt anslag på 1 000 tkr för förebyggande verksamhet. Ett riktat tillskott på 230 tkr för 
korttidsvård samt en ramförstärkning på 2 047 tkr för att det blir fler äldre i kommunen. En 
omfördelning görs mellan socialnämnd och kultur- och bildningsnämnden för hyra av träffen.

Under 2020 kommer arbetet med att implementera IBIC, individens behov i centrum 
fortskrida. Detta för att säkerställa alla individers behov och delaktighet i sin rehabilitering 
och omvårdnad. Trygg hemgång planeras att starta i mars 2020, då förstärkt hemtjänst och 
riktad rehabilitering ska kunna erbjuda kommuninvånarna kvarboende så långt det är möjligt. 
Det kommer ske en förstärkning av 50 % fysioterapeut från vårdcentralen, finansierat av 
utvecklingsmedel. Målet är att utveckla arbetssätt, höja rehabiliteringskunskapen och utveckla 
samarbetet med primärvården för de invånare som är i behov av rehabilitering. En utmaning 
är att möta behovet av särskilda boenden och korttidsplatser i närtid då prognosen är ett 
ökande behov. Vård- och omsorgsplanen ligger till grund för den fortsatta planeringen. 
Ytterligare ett utvecklingsprojekt handlar om att fortsätta med den schemaanalys som är 
påbörjad för att optimera schemaläggningen utifrån brukarnas behov och öka 
återhämtningstiden för medarbetarna. I den digitala tekniken finns möjligheter till utveckling 
av trygghet men också en utmaning i att kunna implementera och sköta tekniken.

Det fortsatta arbetet med prioriterade områdena genomsyras i det löpande arbetet kring 
handlingsplan för "Framtidens socialnämnd" som presenteras i delmålen rehabiliterande 
arbetssätt, mot egen försörjning och översyn av organisation. Utöver de områden som 
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

beskrivs i framtidens handlingsplan fortsätter förvaltningen arbeta aktivt med de prioriterade 
områdena; uppbyggnad av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt samverkan 
om barns bästa med kultur och bildningsnämnden.

Mål och indikatorer
Vad gäller målen, indikatorerna och aktiviteterna har följande förändringar gjorts från 
föregående års MER-plan:

- Två indikatorer som berörde både hyresgäster och hemtjänsttagare har brutits upp i fyra 
indikatorer. I gällande plan redovisas hyresgäster för sig och hemtjänsttagare för sig.

- Nya målvärden har tagits fram och kategoriseras i ett av alternativen: ”öka från”, ”minska 
från”, ”bibehålla eller minska” eller ”bibehålla eller öka” utifrån utgångsvärde (nuvärde). 
Målvärden för indikatorerna budgetram, miljödiplomering samt brukarnas upplevelse av 
möjlighet att påverka aktiviteter och miljö behåller sina målvärden som redovisas i ”tkr”, 
”ja/nej” och ”st”.

- Nytt nämndmål har tagits fram: ”Individ- och familjeomsorgen ska verka för ett så 
självständigt liv som möjligt, med gott bemötande och individens behov i centrum”. Under 
detta mål tillkommer tre indikatorer som berör hushåll mer försörjningsstöd, fria samtal på 
öppenvården samt samtal med barn i barnutredningar. Målvärden för dessa redovisas i 
”minska från” eller ”öka från” utifrån utgångsvärdet. I indikatorn metod för att mäta 
genomförda samtal med barn är målvärdet att finna en metod, vilket redovisas i ”1 st”.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar MER-plan 2020 för socialnämnden.

Anmälan om icke deltagande 

John Hägglöf (M) avstår från att delta i beslutet.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2020 - (82242)
 Internbudget socialnämnden 2020 - (82716)
 Resursfördelningsmodell äldreomsorgen Lekeberg 2020 populärutgåva - (82715)
 MER-plan 2020 med plan 2021-2022 Socialnämnden - (82714)
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur
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SOCIALNÄMNDENS INTERNBUDGET 2020

ANSVAR VERKSAMHET SLAG ÅR 2020

BUDGET

530000 SOCIALCHEF 10000000 NÄMND- OCH STYRELSE 401000 ARVODEN TILL FÖRTROEND 695 tkr

530000 SOCIALCHEF 10000000 NÄMND- OCH STYRELSE 411100 PO-PÅLÄGG 31,42% 219 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 993 tkr

530000 SOCIALCHEF 51110000 VÅRD O OMS I ORD BO 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 552 tkr

530000 SOCIALCHEF 51110000 VÅRD O OMS I ORD BO 411100 PO-PÅLÄGG 222 tkr

51110000 Summa 774 tkr

530000 SOCIALCHEF 51112200 HEMTJÄNST-LOV 315200 HEMTJÄNSTAVGIFT -2 180 tkr

530000 SOCIALCHEF 51112200 HEMTJÄNST-LOV 315210 INTÄKTER MAT -508 tkr

530000 SOCIALCHEF 51112200 HEMTJÄNST-LOV 444100 KÖP MATLÅDOR 442 tkr

530000 SOCIALCHEF 51112200 HEMTJÄNST-LOV 448000 NYCKELFRI HEMSERVICE 200 tkr

530000 SOCIALCHEF 51112200 HEMTJÄNST-LOV 459000 KÖP AV HEMTJÄNSTTIMMAR INTERNT 21 078 tkr

530000 SOCIALCHEF 51112200 HEMTJÄNST-LOV 459000 KÖP AV HEMTJÄNSTTIMMAR EXTERNT 302 tkr

530000 SOCIALCHEF 51112200 HEMTJÄNST-LOV 464500 MATTRANSPORTER 310 tkr

530000 SOCIALCHEF 51112200 HEMTJÄNST-LOV 469510 LARMABONNEMANG 353 tkr

530000 SOCIALCHEF 51112200 HEMTJÄNST-LOV 470200 ANHÖRIGBIDRAG 116 tkr

51112200 Summa 20 113 tkr

530000 SOCIALCHEF 51120000 VÅRD O OMS I SÄRSK BO 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 157 tkr

530000 SOCIALCHEF 51120000 VÅRD O OMS I SÄRSK BO 411100 PO-PÅLÄGG 465 tkr

51120000 Summa 1 622 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 2 694 tkr

530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, SON 409100 SEM.LÖNESKULDENS FÖRÄND 335 tkr

530000 SOCIALCHEF 51190000 GEM INT/KOSTN, SON 411100 PO-PÅLÄGG 1 083 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 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 129 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  2020 1 296 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 462400 KORTTIDSVÅRD 230 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 689 tkr

51190000 Summa 8 638 tkr

530000 SOCIALCHEF 51193000 ANHÖRIGSTÖD 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 280 tkr

530000 SOCIALCHEF 51193000 ANHÖRIGSTÖD 411100 PO-PÅLÄGG 113 tkr

530000 SOCIALCHEF 51193000 ANHÖRIGSTÖD 466100 LOKALHYROR 7 tkr

530000 SOCIALCHEF 51193000 ANHÖRIGSTÖD 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER 10 tkr

51193000 Summa 410 tkr

530000 SOCIALCHEF 51300000 ENHETSCHEF LSS 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 600 tkr

530000 SOCIALCHEF 51300000 ENHETSCHEF LSS 411100 PO-PÅLÄGG 643 tkr

51300000 Summa 2 243 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 33 tkr

52600000 Summa 522 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 600 tkr

530000 SOCIALCHEF 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 411100 PO-PÅLÄGG 241 tkr

55900000 Summa 841 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51115300 DEMENSDAGVÅRD 315210 INTÄKTER MAT -72 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51115300 DEMENSDAGVÅRD 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 351 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51115300 DEMENSDAGVÅRD 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 7 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51115300 DEMENSDAGVÅRD 411100 PO-PÅLÄGG 144 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51115300 DEMENSDAGVÅRD 444000 LIVSMEDEL 50 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51115300 DEMENSDAGVÅRD 454600 KURSER 2 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51115300 DEMENSDAGVÅRD 454900 NÄMNDMÅL 15, Pedagogisk måltid, måltidsmiljö 30 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51115300 DEMENSDAGVÅRD 466100 LOKALHYROR 165 tkr

51115300 Summa 677 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 315200 HEMTJÄNSTAVGIFT -552 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 315210 INTÄKTER MAT -2 013 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 315212 INTÄKTER MAT KORTTID -313 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 315220 HEMTJÄNSTAVGIFT KORTTID -163 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 321100 EXTERNA HYROR -2 487 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 338100 LÖNEBIDRAG FRÅN AMS -100 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 356100 STATSBIDRAG MOMS HYROR -971 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 12 699 tkr
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530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 255 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 403020 AB-AVTALET, OB (GR1+2) 1 528 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 411100 PO-PÅLÄGG 5 819 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 442000 STÄD OCH RENGÖRINGSART 80 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 445100 HYGIENART 100 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 445500 INKONTINENSMATERIAL 220 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 447000 KONTORSMATERIAL 40 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 448000 ÖVRIGT MTRL 94 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 451000 TELE 19 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 454600 KURSER 70 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 454900 NÄMNDMÅL 15, Pedagogisk måltid, måltidsmiljö 70 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 466100 LOKALHYROR 5 502 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 95 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 469200 LOKALVÅRD 360 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 469510 LARMABONNEMANG 130 tkr

530100 ENH CHEF OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 51123100 OXELGÅRDEN 493000 KAPITALKOSTNADER 226 tkr

51123100 Summa 20 708 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51300000 GEM INT/KOSTN 460000 PLANERINGSRESERV  2020 500 tkr

51300000 Summa 500 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51313000 KASTANJEN 321100 EXTERNA HYROR -917 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51313000 KASTANJEN 321200 INTERNA HYROR -60 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 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 4 403 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51313000 KASTANJEN 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 80 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51313000 KASTANJEN 403020 AB-AVTALET, OB (GR1+2) 600 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51313000 KASTANJEN 411100 PO-PÅLÄGG 2 043 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 454600 KURSER 25 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 3 640 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 34 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51313000 KASTANJEN 469200 LOKALVÅRD 128 tkr

51313000 Summa 9 737 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51315000 BOENDE BARN OCH UNGA 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -68 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51315000 BOENDE BARN OCH UNGA 462000 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET 1 400 tkr

51315000 Summa 1 332 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51322000 KORTTIDSVISTELSE B O U 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -6 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51322000 KORTTIDSVISTELSE B O U 462000 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET 2 100 tkr

51322000 Summa 2 094 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 202 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 219 tkr

51325000 Summa 516 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51325100 KONTAKTPERSONER LSS B O U 405000 UPPDRAGSTAGARE 61 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51325100 KONTAKTPERSONER LSS B O U 411100 PO-PÅLÄGG - 31,42 % 19 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51325100 KONTAKTPERSONER LSS B O U 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 24 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51325100 KONTAKTPERSONER LSS B O U 469700 OMKOSTNADSERSÄTTNING 53 tkr

51325100 Summa 157 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51327000 PERS ASS 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 331 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 171 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51327000 PERS ASS 454600 KURSER 2 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51327000 PERS ASS 462000 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET 1 044 tkr

51327000 Summa 1 642 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51327100 PERS ASS B O U 335500 DRIFTBIDRAG MIGRATIONSVERKET -500 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51327100 PERS ASS B O U 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 357 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51327100 PERS ASS B O U 411100 PO-PÅLÄGG 143 tkr

51327100 Summa 0 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51331000 ASS.ERS 319200 ERS FR FÖRS.KASSA -3 932 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51331000 ASS.ERS 340000 BUDGETDIFF -943 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51331000 ASS.ERS 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 2 782 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51331000 ASS.ERS 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 42 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51331000 ASS.ERS 403020 AB-AVTALET, OB (GR1+2) 500 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51331000 ASS.ERS 411100 PO-PÅLÄGG 1 336 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51331000 ASS.ERS 462300 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET (SJUKLÖN EXTERNT) 65 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51331000 ASS.ERS 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER 215 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51331000 ASS.ERS 479200 ERS FÖRS.KA,PERS ASS 2 165 tkr

51331000 Summa 2 230 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51332000 ASS.ERS BARN 462300 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET (SJUKLÖN EXTERNT) 50 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 51332000 ASS.ERS BARN 479200 ERS FÖRS.KA,PERS ASS 585 tkr

51332000 Summa 635 tkr
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530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 52010000 KONTAKTPERS SOL 405000 UPPDRAGSTAGARE 114 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 52010000 KONTAKTPERS SOL 411100 PO-PÅLÄGG 36 tkr

530200 ENH CHEF  LSS KASTANJEN, ASS MM 52010000 KONTAKTPERS SOL 469700 OMKOSTNADSERSÄTTNING 98 tkr

52010000 Summa 248 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 968 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 38 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 403020 AB-AVTALET, OB (GR1+2) 64 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 411100 PO-PÅLÄGG 832 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 443000 BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 20 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 448000 ÖVRIGT MTRL 10 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 451000 TELE 10 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 453000 BILERS O. RESOR 10 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 454600 KURSER 11 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 466100 LOKALHYROR 259 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51115200 SOCIALPSYK/BO.ST 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER 29 tkr

51115200 Summa 3 251 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51300000 GEM INT/KOSTN 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER 29 tkr

51300000 Summa 29 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51311000 GRUPPBOSTAD 315210 INTÄKTER MAT -390 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51311000 GRUPPBOSTAD 321100 EXTERNA HYROR -951 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51311000 GRUPPBOSTAD 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -140 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51311000 GRUPPBOSTAD 356100 MOMSBIDRAG HYROR -100 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51311000 GRUPPBOSTAD 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 5 591 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51311000 GRUPPBOSTAD 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 102 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51311000 GRUPPBOSTAD 403020 AB-AVTALET, OB (GR1+2) 867 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51311000 GRUPPBOSTAD 411100 PO-PÅLÄGG 2 637 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51311000 GRUPPBOSTAD 443000 BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 15 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51311000 GRUPPBOSTAD 444000 LIVSMEDEL 165 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51311000 GRUPPBOSTAD 444100 KÖP CENTRALKÖK 97 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51311000 GRUPPBOSTAD 448000 ÖVRIGT MTRL 40 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51311000 GRUPPBOSTAD 451000 TELE 7 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51311000 GRUPPBOSTAD 453900 ÖVRIGA RESOR 10 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51311000 GRUPPBOSTAD 454600 KURSER 32 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51311000 GRUPPBOSTAD 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 46 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51311000 GRUPPBOSTAD 462100 SANNA GÅRD 2 327 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51311000 GRUPPBOSTAD 466100 LOKALHYROR 2 280 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51311000 GRUPPBOSTAD 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 104 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51311000 GRUPPBOSTAD 469200 LOKALVÅRD 146 tkr

530210 ENH CHEF  LSS GRUPPB, SOCIALPSYK 51311000 GRUPPBOSTAD 493000 KAPITALKOSTNADER 47 tkr

51311000 Summa 12 932 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51321000 UNGDOMSFRITIDS 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 20 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51321000 UNGDOMSFRITIDS 462000 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET 205 tkr

51321000 Summa 225 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328000 DAGL VERKS 309000 ÖVRIG FÖRSÄLJNING -130 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328000 DAGL VERKS 338100 LÖNEBIDRAG FRÅN AMS -588 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328000 DAGL VERKS 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 4 381 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328000 DAGL VERKS 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 80 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328000 DAGL VERKS 411100 PO-PÅLÄGG 1 793 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328000 DAGL VERKS 442000 STÄD OCH RENGÖRINGSART 10 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328000 DAGL VERKS 443000 BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 45 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328000 DAGL VERKS 444000 LIVSMEDEL 27 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328000 DAGL VERKS 447000 KONTORSMATERIAL 10 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328000 DAGL VERKS 448000 ÖVRIGT MTRL 93 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328000 DAGL VERKS 448200 ARBETSKLÄDER 20 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328000 DAGL VERKS 451000 TELE 13 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328000 DAGL VERKS 454600 KURSER 24 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328000 DAGL VERKS 466100 LOKALHYRA 212 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328000 DAGL VERKS 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 17 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328000 DAGL VERKS 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER 79 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328000 DAGL VERKS 470400 HABILITERINGSERSÄTTNING 351 tkr

51328000 Summa 6 437 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328100 HUNDDAGIS 319000 ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -200 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328100 HUNDDAGIS 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 694 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328100 HUNDDAGIS 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 13 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328100 HUNDDAGIS 411100 PO-PÅLÄGG 284 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328100 HUNDDAGIS 448000 ÖVRIGT MTRL 10 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328100 HUNDDAGIS 448200 ARBETSKLÄDER 10 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328100 HUNDDAGIS 451000 TELE 2 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328100 HUNDDAGIS 454600 KURSER 4 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328100 HUNDDAGIS 466100 LOKALHYRA 155 tkr

530220 ENH CHEF  LSS DAGLIG VERKSAMHET 51328100 HUNDDAGIS 467100 EL-KOSTNAD 12 tkr

51328100 Summa 984 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51115100 DAGREHAB 315210 INTÄKTER MAT -30 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51115100 DAGREHAB 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 124 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51115100 DAGREHAB 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 21 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51115100 DAGREHAB 411100 PO-PÅLÄGG 461 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51115100 DAGREHAB 444000 LIVSMEDEL 5 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51115100 DAGREHAB 444100 KÖP CENTRALKÖK 25 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51115100 DAGREHAB 454600 KURSER 6 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51115100 DAGREHAB 466100 LOKALHYROR 323 tkr
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530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51115100 DAGREHAB 493000 KAPITALKOSTNADER 3 tkr

51115100 Summa 1 938 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 315200 HEMTJÄNSTAVGIFT -380 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 315210 INTÄKTER MAT -1 499 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 315212 INTÄKTER MAT KORTTID -251 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 315220 HEMTJÄNSTAVGIFT KORTTID -154 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 321100 EXTERNA HYROR -1 400 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 338100 LÖNEBIDRAG FRÅN AMS -126 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 356100 STATSBIDRAG MOMS HYROR -657 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 9 944 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 197 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 403020 AB-AVTALET, OB (GR1+2) 1 181 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 411100 PO-PÅLÄGG 4 551 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 442000 STÄD OCH RENGÖRINGSART 70 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 444000 LIVSMEDEL 30 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 445100 HYGIENART 80 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 445500 INKONTINENSMATERIAL 184 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 448000 ÖVRIGT MTRL 100 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 451000 TELE 20 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 454600 KURSER 54 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 54 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 460000 NÄMNDMÅL 15, Pedagogisk måltid, måltidsmiljö 100 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 466100 LOKALHYROR 3 718 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 469200 LOKALVÅRD 286 tkr

530300 ENH CHEF LINDEN OCH REHAB 51125100 LINDEN 493000 KAPITALKOSTNADER 5 tkr

51125100 Summa 16 107 tkr

530400 ENH CHEF HEMTJÄNST 51112300 HEMTJÄNST 319000 ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -21 078 tkr

530400 ENH CHEF HEMTJÄNST 51112300 HEMTJÄNST 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN o VIK 12 077 tkr

530400 ENH CHEF HEMTJÄNST 51112300 HEMTJÄNST 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 282 tkr

530400 ENH CHEF HEMTJÄNST 51112300 HEMTJÄNST 403020 AB-AVTALET, OB (GR1+2) 1 443 tkr

530400 ENH CHEF HEMTJÄNST 51112300 HEMTJÄNST 411100 PO-PÅLÄGG 5 549 tkr

530400 ENH CHEF HEMTJÄNST 51112300 HEMTJÄNST 420000 FASTIGH O. INV 30 tkr

530400 ENH CHEF HEMTJÄNST 51112300 HEMTJÄNST 443000 BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 340 tkr

530400 ENH CHEF HEMTJÄNST 51112300 HEMTJÄNST 443004 EL 10 tkr

530400 ENH CHEF HEMTJÄNST 51112300 HEMTJÄNST 445100 HYGIENART 167 tkr

530400 ENH CHEF HEMTJÄNST 51112300 HEMTJÄNST 448000 ÖVRIGT MTRL 10 tkr

530400 ENH CHEF HEMTJÄNST 51112300 HEMTJÄNST 451000 TELE 24 tkr

530400 ENH CHEF HEMTJÄNST 51112300 HEMTJÄNST 454600 KURSER 68 tkr

530400 ENH CHEF HEMTJÄNST 51112300 HEMTJÄNST 466100 LOKALHYROR 869 tkr

530400 ENH CHEF HEMTJÄNST 51112300 HEMTJÄNST 466300 NYCKELSKÅP 50 tkr

530400 ENH CHEF HEMTJÄNST 51112300 HEMTJÄNST 467100 EL 36 tkr

530400 ENH CHEF HEMTJÄNST 51112300 HEMTJÄNST 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 66 tkr

530400 ENH CHEF HEMTJÄNST 51112300 HEMTJÄNST 469200 LOKALVÅRD 35 tkr

530400 ENH CHEF HEMTJÄNST 51112300 HEMTJÄNST 493000 KAPITALKOSTNADER 23 tkr

51112300 Summa 0 tkr

530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112500 HEMVÅRD SSK 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN o VIK 6 197 tkr

530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112500 HEMVÅRD SSK 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 132 tkr

530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112500 HEMVÅRD SSK 403020 AB-AVTALET, OB (GR1+2) 438 tkr

530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112500 HEMVÅRD SSK 411100 PO-PÅLÄGG 2 705 tkr

530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112500 HEMVÅRD SSK 451000 TELE 25 tkr

530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112500 HEMVÅRD SSK 454600 KURSER 38 tkr

51112500 Summa 9 535 tkr

530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112600 HEMVÅRD ARBETST 403000 AB-AVTALET 2 297 tkr

530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112600 HEMVÅRD ARBETST 411100 PO-PÅLÄGG 938 tkr

530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112600 HEMVÅRD ARBETST 451000 TELE 10 tkr

530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112600 HEMVÅRD ARBETST 454600 KURSER 16 tkr

51112600 Summa 3 261 tkr

530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112900 NATTPERSONAL 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN o VIK 5 868 tkr

530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112900 NATTPERSONAL 403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 74 tkr

530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112900 NATTPERSONAL 403020 AB-AVTALET, OB (GR1+2) 1 583 tkr

530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112900 NATTPERSONAL 411100 PO-PÅLÄGG 3 025 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 31 tkr

530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51112900 NATTPERSONAL 469510 LARMABONNEMANG 72 tkr

51112900 Summa 10 683 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 160 tkr

530500 ENH NATT OCH SJUKSKÖT 51190000 GEM INT/KOSTN, Von 445500 INKONTINENSMATERIAL 184 tkr

51190000 Summa 574 tkr

530800 ENH CHEF IFO 51192000 BISTÅNDSHANDL 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 168 tkr

530800 ENH CHEF IFO 51192000 BISTÅNDSHANDL 411100 PO-PÅLÄGG 469 tkr

530800 ENH CHEF IFO 51192000 BISTÅNDSHANDL 453000 BILERS O. RESOR 2 tkr

530800 ENH CHEF IFO 51192000 BISTÅNDSHANDL 454600 KURSER 15 tkr

51192000 Summa 1 654 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55111000 INST.VÅRD, VUXNA 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -20 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55111000 INST.VÅRD, VUXNA 462000 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET 1 100 tkr
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55111000 Summa 1 080 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55133000 ÖPPENVÅRD MISSBR 459000 TJ.KÖP "TNE" 45 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55133000 ÖPPENVÅRD MISSBR 462000 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET 121 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55133000 ÖPPENVÅRD MISSBR 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER 89 tkr

55133000 Summa 255 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55134000 ÖPPENVÅRD ÖVRIGT 459000 TJ.KÖP LAXÅ BUDG/SKULDRÅD 90 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55134000 ÖPPENVÅRD ÖVRIGT 462000 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET 35 tkr

55134000 Summa 125 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55211000 INST.VÅRD, BARN- O UNGDOM 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -30 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55211000 INST.VÅRD, BARN- O UNGDOM 462000 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET 1 825 tkr

55211000 Summa 1 795 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55221000 FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -150 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55221000 FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG 405000 UPPDRAGSTAGARE 1 240 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55221000 FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG 411100 PO-PÅLÄGG - 31,42 % 402 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55221000 FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 66 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55221000 FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG 462000 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET 3 300 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55221000 FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG 469700 OMKOSTNADSERSÄTTNING 490 tkr

55221000 Summa 5 348 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55231000 KONTAKTPERSONER SOL Barn 405000 UPPDRAGSTAGARE 108 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55231000 KONTAKTPERSONER SOL Barn 411100 PO-PÅLÄGG - 31,42 % 34 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55231000 KONTAKTPERSONER SOL Barn 440000 ÖVRIGT MATERIAL 10 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55231000 KONTAKTPERSONER SOL Barn 469700 OMKOSTNADSERSÄTTNING 84 tkr

55231000 Summa 236 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55232000 KONTAKTFAMILJER SOL 405000 UPPDRAGSTAGARE 30 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55232000 KONTAKTFAMILJER SOL 411100 PO-PÅLÄGG - 31,42 % 10 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55232000 KONTAKTFAMILJER SOL 440000 ÖVRIGT MATERIAL 10 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55232000 KONTAKTFAMILJER SOL 469700 OMKOSTNADSERSÄTTNING 34 tkr

55232000 Summa 84 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55234000 ÖPPENVÅRD ÖVRIGT 459000 TJ.KÖP BARNAHUS ÖREBRO 41 tkr

55234000 Summa 41 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55235000 FÖREBYGGANDE 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 0 tkr

55235000 Summa 0 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55237000 FÖRSTÄRKT ÖPPENVÅRD 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -6 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55237000 FÖRSTÄRKT ÖPPENVÅRD 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 100 tkr

55237000 Summa 94 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55238000 STÖDBOENDE 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -10 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55238000 STÖDBOENDE 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 160 tkr

55238000 Summa 150 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55310000 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 339100 ÅTERBET., SOCIALBIDRAG -80 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55310000 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 470100 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 5 000 tkr

55310000 Summa 4 920 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55410000 FAMILJERÄTT 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 50 tkr

55410000 Summa 50 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55430000 KONTAKTPERSON UMGÄNGE 462300 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET 50 tkr

55430000 Summa 50 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 331000 SPECIALDESTINERADE STATSBIDRAG -500 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 5 238 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 411100 PO-PÅLÄGG 2 106 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 448000 ÖVRIGT MTRL 50 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 451000 TELE 40 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 453000 BILERS O. RESOR 15 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 454600 KURSER 71 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 455000 DATABEHANDLING 236 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 460000 PLANERINGSRESERV  2020 500 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 463000 KONSULTATIONER 100 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 463500 TOLKUPPDRAG 75 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 466100 LOKALHYROR 62 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 469510 LARMABONNEMANG 70 tkr

530800 ENH CHEF IFO 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 493000 KAPITALKOSTNADER 27 tkr

55900000 Summa 8 090 tkr

530800 ENH CHEF IFO 60020000 ENSAMKOMMANDE 335500 DRIFTBIDRAG MIGRATIONSVERKET -1 951 tkr

530800 ENH CHEF IFO 60020000 ENSAMKOMMANDE 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 192 tkr

530800 ENH CHEF IFO 60020000 ENSAMKOMMANDE 411100 PO-PÅLÄGG 78 tkr

530800 ENH CHEF IFO 60020000 ENSAMKOMMANDE 448000 ÖVRIGT MATERIAL 5 tkr

530800 ENH CHEF IFO 60020000 ENSAMKOMMANDE 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP SPRI 427 tkr

530800 ENH CHEF IFO 60020000 ENSAMKOMMANDE 462300 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET 1 177 tkr

530800 ENH CHEF IFO 60020000 ENSAMKOMMANDE 463500 TOLKUPPDRAG 10 tkr

530800 ENH CHEF IFO 60020000 ENSAMKOMMANDE 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER 62 tkr

60020000 Summa 0 tkr

530800 ENH CHEF IFO 60050000 ENSAMKOMMANDE 335500 DRIFTBIDRAG MIGRATIONSVERKET -150 tkr

530800 ENH CHEF IFO 60050000 ENSAMKOMMANDE 472400 GLAPPET 150 tkr

60050000 Summa 0 tkr

Totalsumma 166 931 tkr
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Socialförvaltningens resursfördelningsmodell för äldre-
omsorgen i Lekebergs kommun  
 

Modellen för att fördela resurser till äldreomsorgen (boende och hemtjänst) syftar 

till att skapa likvärdiga och tydliga förutsättningar för personalbemanning och budge-

tering 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.  

Vårdinriktningar 

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

tidsplatser samt rehabiliteringsplatser. Totalt finns 88 vårdplatser.  

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 per yrkeskategori. Demensplat-

serna har en något 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: 0,680 årsarbetare/vårdplats 

 Demensboende: 0,733 årsarbetare/vårdplats 
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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 

till exempel undersköterska genererar lika mycket i budget. De kostnadsvariabler 

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 

 Pålägg för ersättning av vikariebesättning vid semester  

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

penning, avslut pension mm.  

 Pålägg för PO (ska motsvara gällande PO för den aktuella perioden.)  
 

Vikariebudget 

Kategori Sjukdom Semester Övrigt 

Omvårdnadspersonal 
dag 

6 dagar 25 dagar 1 dag 

Omvårdnadspersonal 
natt 

4 dagar 25 dagar 1 dag 

Sjuksköterska 
Sjuksköterska natt 

6 dagar 
6 dagar 

25 dagar 1 dag 

Arbetsterapeut Ersätts ej Ersätts ej - 

Ledning och adm Ersätts ej  Ersätts ej - 

 

Övriga kostnader 

Förutom personalresurs kompletteras budgetram per 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.   
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Lokalkostnader (lokalhyra, vaktmästeri och lokalvård) och kapitalkostnader budgete-

ras utanför modellen.  

Intäkter 

Hyresintäkter, mat- och omsorgsintäkter budgeteras efter förväntad nivå 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 planering av beslutade timmar. Den 

behovsbedömda och utförda tiden utmynnar i en resurstilldelning uttryckt i årsarbe-

tare för omvårdnadspersonal 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.  
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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: 

 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 

 Pålägg för ersättning av vikariebesättning vid semester  

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

penning, avslut pension mm.  

 Pålägg för PO (ska motsvara gällande PO för den aktuella perioden.)  

 

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.  

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

ras utanför modellen.  

Intäkter 

Mat- och omsorgsintäkter budgeteras efter förväntad nivå och räknas av modellen.  
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Ställningstaganden  
 

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. 

 

 

Ann-Mari Gustafsson   Sandra Magnusson 

Förvaltningschef   Ekonomicontroller

   

Page 52 of 262



   
 

1 

 

 

 

 

 

 

MER-plan 2020 med plan  

2021-2022 

Socialnämnden 
 

  

Page 53 of 262



   
 

2 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................... 3 

2 Organisation ......................................................................................................... 5 

3 Mål och indikatorer ............................................................................................... 6 

4 Driftbudget ........................................................................................................... 9 

5 Investeringsbudget ............................................................................................. 13 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Resursfördelningsmodell äldreomsorgen Lekeberg 2020 

populärutgåva 

Bilaga 2: Internbudget socialnämnden 2020 

  

Page 54 of 262



   
 

3 

 

1 Inledning 
 

1.1 Sammanfattning 
 

Socialnämndens budgetram har av kommunfullmäktige fastställts till 166 931 tkr 
(netto). Det är en ökning med 2 283 tkr eller 1 % från 2019. Internbudgeten bygger på 
2019 års ram med justeringar för 2020. En central lönepott för den förväntade 
lönerevisionen 2020 finns i kommunstyrelsen budgetram. I budgetramen för 2020 
ingår helårseffekt av löneökningar för 2019 samt höjd arbetsgivaravgift 2020, höjning 
av politiska arvoden samt hyresökningar. De 2 500 tkr för tillfällig ramförstärkning för 
förebyggande verksamhet 2019 tas bort till 2020. För 2020 finns ett tillfälligt anslag på 
1 000 tkr för förebyggande verksamhet. Ett riktat tillskott på 230 tkr för korttidsvård 
samt en ramförstärkning på 2 047 tkr för att det blir fler äldre i kommunen. En 
omfördelning görs mellan socialnämnden och kultur- och bildningsnämnden för hyra 
av träffen. 
 
Under 2020 kommer vi att fortsätta arbetet med att implementera IBIC, individens 
behov i centrum. Detta för att säkerställa alla individers behov och delaktighet i sin 
rehabilitering och omvårdnad. Vi planerar att starta Trygg hemgång i mars 2020, där vi 
med förstärkt hemtjänst och riktad rehabilitering ska kunna erbjuda kommun-
invånarna kvarboende så långt det är möjligt. Vi kommer att ha förstärkning av 50 % 
fysioterapeut från vårdcentralen, finansierat av utvecklingsmedel. Målet är att 
utveckla arbetssätt, höja rehabiliteringskunskapen och utveckla samarbetet med 
primärvården för de invånare som är i behov av rehabilitering. En utmaning är att möta 
behovet av särskilda boenden och korttidsplatser i närtid då vi ser ett ökande behov. 
Vård- och omsorgsplanen ligger till grund för den fortsatta planeringen. Ytterligare ett 
utvecklingsprojekt handlar om att fortsätta med den schemaanalys som är påbörjad 
för att optimera schemaläggningen utifrån brukarnas behov och öka 
återhämtningstiden för medarbetarna. I den digitala tekniken ser vi möjligheter till 
utveckling av trygghet men också en utmaning i att kunna implementera och sköta 
tekniken. 
 
1.2 Ansvar enligt reglementet 
 

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som stadgas i 
allmänna nämndreglementet fullgör socialnämnden kommunens uppgifter inom 
följande områden; 

 Vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende för 
de individer som på grund av ålder, sjukdom eller fysiska funktionshinder har 
behov av insatser.  

 Stöd och service till vissa funktionshindrade. 

 Socialtjänst och familjerätt. 

Utöver ovanstående har socialnämnden också ansvar för olika kriterier gällande 
färdtjänst, bostadsanpassning, dödsbo, budget och skuld samt alkoholhantering. 
Yttranden ska ges gällande spelhantering, körkort och pass. 
  
1.3 Utmaningar 2020 
 

Prognoser i framtagen vård och omsorgsplan (som antogs i socialnämnd december 
2018) visar att nämnden står inför flera utmaningar de kommande åren. Lekebergs 
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kommun är en tillväxtkommun med en stadigt ökande befolkning. År 2030 beräknas 
kommunen ha 9105 invånare, vilket ställer krav på många verksamheter inom 
nämndens ansvarsområde. I föregående års MER-plan framhävdes ett antal 
utmaningar som nämnden har behövt fokusera på under 2019. Flera av dessa 
utmaningar är långtgående processer som kommer finnas kvar som prioriterade 
områden även år 2020. Det gäller behovet av utökat antal platser inom särskilt boende, 
kvalitetsarbete på särskilt boende för äldre nattetid, trygg hemgång, översyn och 
åtgärder inom individ- och familjeomsorgen, hälsofrämjande- och förebyggande 
arbete, utökat användande av välfärdsteknik samt aktivt arbete inom personal-och 
kompetensförsörjning. Behov av boendeplatser inom LSS har under året varit stabilt 
och blir därmed inte ett prioriterat område 2020. Det fortsatta arbetet med de 
prioriterade områdena genomsyras i det löpande arbetet kring handlingsplan för 
"Framtidens socialnämnd". 
 
I augusti 2019 tilldelades förvaltningen ett uppdrag att utforma en handlingsplan för 
"Framtidens socialnämnd". I denna handlingsplan presenteras strategier som 
nämnden ska arbeta mot för att kunna möta framtidens välfärdsbehov utifrån bästa 
möjliga förutsättningar. Strategierna delas in i tre delmål: införande av rehabiliterande 
arbetssätt, mot egen försörjning samt översyn av organisation. Delområdena beskrivs 
närmare i följande avsnitt: 
 
Rehabiliterande arbetssätt  
Ett införande av rehabiliterande arbetssätt syftar till att skapa förutsättningar för 
individen att styra över sitt eget liv, bli stärkt och själv kunna genomföra så mycket av 
de dagliga bestyren som möjligt. Det kommer ske ett aktivt arbete inom förvaltningens 
processer för individens behov i centrum. Strategier kommer utformas inom ramen för 
trygg hemgång samt hälsofrämjande- och förebyggande arbete. Användandet av 
välfärdsteknik kommer utredas och prövas och vi förstärker med nödvändig 
kompetens. 
 
Mot egen försörjning  
Inom detta område ska strategier utformas för alla individers självständighet. Det ska 
finnas förutsättningar för individer/grupper som har behov av mer stöd att nå egen 
försörjning och förvaltningens organisation och samverkansarbeten ska möjliggöra ett 
inträde till den öppna arbetsmarknaden. 
 
Översyn av organisation  
Förvaltningens organisation, personal- och kompetensförsörjning behöver ses över 
och anpassas efter de framtida utmaningar som nämnden står inför. Det ska finnas en 
bra planering i gällande personal- och kompetensförsörjningsplan, arbetsroller 
behöver ses över och scheman analyseras. Inom detta delmål behöver det också finnas 
en planering för det ökade behovet av platser på våra särskilda boenden. 
 
Utöver ovanstående uppdrag fortsätter förvaltningen arbeta aktivt med de 
prioriterade områdena; uppbyggnad av ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete samt samverkan om barns bästa med kultur och bildningsnämnden. 
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2 Organisation 
 

2.1 Politiskt styre 
 

Efter valet 2018 förhandlade och beslutade Centerpartiet och Socialdemokraterna i 
Lekebergs kommun om ett formellt samarbete som skulle gälla under mandatperioden 
2019 – 2022. I socialnämnden finns nio ordinarie ledamöter och fem ersättare. Johan 
Niklasson (C) har varit ordförande under 2019. Från år 2020 kommer Annica 
Zetterholm (C), vara socialnämndens ordförande. 
  

Partier  Ledamöter 

Centerpartiet C 3 

Socialdemokraterna S 2 

Moderaterna M 1 

Framtidspartiet FL 1 

Kristdemokraterna KD 1 

Sverigedemokraterna SD 1 

 

 

2.2 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 
 

Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Indikator 
Utgångs-
värde 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Målvärde 
2022 

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 

57 % Öka från  

57 % 

Öka från  

57 % 

Öka från  

57 % 

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

70 % Öka från  

70 % 

Öka från  

70 % 

Öka från  

70 % 

Lekebergs kommun växer 
och utvecklas på ett 
hållbart sätt 

 Värde medarbetar-
undersökningen   

Medarbetarengagemang 
(HME) 

72,5 Öka från 

72,5 

Öka från  

72,5 

Öka från  

72,5 

 Sjukfrånvaro 8,18 % Minska från 

8,18 % 

Minska från  

8,18 % 

Minska från  

8,18 % 

 

 Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram 

0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

Lekebergs kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan 

 Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun 

Ja 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 

 

Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Indikator 
Utgångs-

värde 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde  

2022 

Lekebergs kommun 
erbjuder trygg vård och 
omsorg som värnar 
individens behov, samt 
syftar till så självständigt 
liv som möjligt 

Hemtjänsttaga
ren och 
hyresgästen 
ska uppleva 
en god och 
trygg omsorg 

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

 

39 % Öka från  

    39 % 

Öka från 

39 % 

Öka från  

39 % 

Andelen 
hemtjänsttagare som 

63 % Öka från 

      63 % 

Öka från  

63 % 

Öka från  

63 % 
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Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Indikator 
Utgångs-

värde 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde  

2022 

anger att de kan 
påverka vilka tider de 
får hjälp 

Andelen hyresgäster 
som upplever ett brett 
utbud av 
gruppaktiviteter 

     59 % Öka från 

59 % 

Öka från  

59 % 

Öka från  

59 % 

Andelen hyresgäster 
som upplever god 
trivsel i sin lägenhet 

60 % Öka från 

60 % 

Öka från  

60 % 

Öka från  

60 % 

Andelen 
hemtjänsttagare som 
upplever att tillfälliga 
förändringar meddelas 

63 % Öka från  

      63 % 

Öka från  

63 % 

Öka från  

63 % 

Andelen hyresgäster 
som upplever att 
tillfälliga förändringar 
meddelas 

48 % Öka från  

      48 % 

Öka från  

48 % 

Öka från  

48 % 

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

57 % Öka från  

   57 % 

Öka från  

57 % 

Öka från  

57 % 

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

52 % Öka från  

   52 % 

Öka från  

52 % 

Öka från  

52 % 

Serviceutbude
t inom LSS 
grupp- och 
serviceboende 
ska hålla hög 
kvalitet 

Andel av maxpoäng 
avseende 
kvalitetsaspekter LSS 
grupp- och 
serviceboende 

96 % Bibehålla 
eller öka 
från 96 % 

Bibehålla 
eller öka 
från 96 % 

Bibehålla 
eller öka 
från 96 % 

Andelen av brukarnas 
upplevelse av 
möjlighet att påverka 
aktiviteter och miljö 

3 st 3 st 3 st 3 st 

Individ- och 
familjeomsorg
en ska verka 
för ett så 
självständigt 
liv som 
möjligt, med 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd 

76 st Minska från  

 76 st 

Minska från  

76 st 

Minska från  

76 st 

 

Antal fria samtal på 
öppenvården 

53 st Öka från 

       53 st 

Öka från  

53 st 

Öka från  

53 st 
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Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Indikator 
Utgångs-

värde 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde  

2022 

gott 
bemötande 
och individens 
behov i 
centrum 

Upprätta en metod för 
att mäta att samtal 
med barn genomförs i 
samtliga 
barnutredningar 

      0 st     1 st 1 st 1 st 

 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda 
med sin hemtjänst 

91 % Öka från  

       91 % 

Öka från  

91 % 

Öka från  

91 % 

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

83 % Öka från  

       83 % 

Öka från  

83 % 

Öka från  

83 % 

 Väntetid för beslut om 
försörjningsstöd i 
dagar 

8 dagar Bibehålla 

       eller 
minska    

       från 8 

       dagar 

Bibehålla  

eller minska  

från 8 

dagar 

Bibehålla  

eller minska  

från 8 

dagar 
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4 Driftbudget 

4.1 Ramförändringar 

Socialnämndens budgetram har av kommunfullmäktige fastställts till 166 931 tkr 
(netto). Det är en ökning med 2 283 tkr eller 1 % från 2019. Internbudgeten bygger på 
2019 års ram med justeringar enligt tabellen nedan. En central lönepott för den 
förväntade lönerevisionen 2020 finns i kommunstyrelsen budgetram. I budgetramen 
för 2020 ingår helårseffekt av löneökningar för 2019 samt höjd arbetsgivaravgift 2020, 
höjning av politiska arvoden samt hyresökningar. De 2 500 tkr för tillfällig 
ramförstärkning för förebyggande verksamhet 2019 tas bort till 2020. För 2020 finns 
ett tillfälligt anslag på 1 000 tkr för förebyggande verksamhet. Ett riktat tillskott på 
230 tkr för korttidsvård samt en ramförstärkning på 2 047 tkr för att det blir fler äldre 
i kommunen. En omfördelning görs mellan socialnämnd och kultur- och 
bildningsnämnden för hyra av träffen. 

Förändringar i ram 2020 belopp i tkr 

Budgetram 2019 164 648 

Tillfällig ramförstärkning förebyggande verksamhet 2019 -2 500 

Löneökning 2019 3% (3 månader) 736 

Ökade arbetsgivaravgifter 2020 424 

Arvoden - förväntad ökning 3% 2020 29 

Uppräkning - Lokalkostnader förväntad ökning 2% 336 

Tillfälligt anslag SON, förebyggande verksamhet 1 000 

Korttidsvård och omsorg, SON 230 

Fördelningsmodell - Förändring i antal äldre (SON) 2 047 

Omfördelning mellan nämnder - hyra "Träffen" (Linden) fr SON till 
KUB 

-19 

Budgetram 2020 166 931 

Utökad ram 2 283 

4.2 Internbudget 2020 

Internbudgeten för 2020 bygger på 2019 års budgetram med justeringar enligt ovan 
med en utökad ram på 2 283 tkr samt interna omfördelningar inom ram motsvarande 
ca 1 500 tkr. 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 årsarbetare som sedan sätts ihop till 
en personalbudget. Utöver detta tillkommer en budget för övriga kostnadsslag. För 
2020 är bemanningsnormen 0,680 årsarbetare per vårdplats på Lindens boende och 
0,733 årsarbetare på Oxelgårdens boende. 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 
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sysselsättningsgrader. 

Internbudgeten budgeteras ett statsbidrag för att stärka upp bemanning inom den 
sociala barn- och ungdomsvården på 2,0 tjänst på socialtjänsten, 2020 halveras 
bidraget och innebär en minskning med 1,0 tjänst. 

I budgeten finns en planeringsreserv om 2 300 tkr, 1 300 tkr finns i socialchefens 
budget och 500 tkr vardera under chefen för IFO och chefen för LSS Kastanjen mm. 

4.2.1 Förändringar i internbudgeten  

Utöver ramtillskottet har ett utrymme på ca 1 500 tkr skapats internt genom 
omfördelningar av bland annat lönekostnader för 20 % pension av enhetschef, under 
2019 budgeterades det för dubbla verksamhetscontroller under två månader för 
kunskapsöverföring vid pensionsavgång som inte är aktuellt längre. 
Resursfördelningsmodellen ger ett utrymme för ytterligare 20 % enhetschef inom 
särskilda boenden som omfördelas under 2020. Under 2019 avsattes medel för en 
tjänst på 50 % för familjecentral, den tjänsten är inte tillsatt då ny familjecentral inte 
är startad ännu. När det sker kommer den tjänsten rymmas inom befintlig 
personalstyrka istället. Vikariebudgeten för socialpsykiatri är för högt budgeterad och 
korrigeras till 2020 och ger därmed ett utrymme. Kostnad för personligt ombud 
försvinner då Kumla kommun som vi köpt tjänsten ifrån lägger ner verksamheten. 
Berörda individer kommer istället erbjudas stöd inom andra verksamheter i 
kommunen. Planeringsreserven minskas till 1 300 tkr och ger ett utrymme på 300 tkr 
och inom LSS så omfördelas budget för att finansiera del av enhetschef. 

Nämnda utrymme används för att återinföra en enhetschef till förvaltningen som 
drogs in 2018 i budgeten av besparingsskäl. Samt korrigera för underbudgeterade 
kostnader 2019 som rör bland annat kontaktpersoner för vuxna, lokalhyra på 
hemtjänst och hunddagis, vikarietillägg på nattenheten, omvårdnadshjälpmedel, höjt 
pris för köp av boendeplatser på Sanna gård samt löneglidningar. 

Ramtillskottet för fler äldre personer i kommunen används för att fortsatt finansiera 
förebyggande verksamhet inom äldreomsorgen som under 2019 finansierats med ett 
tillfälligt anslag. Det handlar om verksamheterna dagrehab, hemrehab, 
demensdagvård samt aktivitetstimme på särskilt boende som fortsätter i samma form 
som tidigare. 

Till 2020 kommer all budget för verksamhet inom LSS barn och unga som legat under 
chefen för IFO vara placerad under chefen för Kastanjen och assistans samt daglig 
verksamhet. Det innebär att LSS för både vuxna och barn- och unga kommer finnas 
där. Och ingen LSS verksamhet kommer vara kvar under chef för individ- och 
familjeomsorg. 
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Förändringar i internbudgeten Tkr 

Ramförändring förebyggande och volymökning äldre -550 

Pension enhetschef 20 % -160 

Dubbla verksamhetscontroller 2 mån 2019 -125 

20 % enhetschef resursfördelningsmodell ÄO -160 

Familjecentral 50 % 6 mån -100 

Vikariebudget socialpsykiatri -150 

Personligt ombud -75 

Omfördelning LSS -260 

Planeringsreserv -300 

Tolkkostnader IFO -25 

Äldreomsorg:  

Hyra hemtjänsten 50 

Lönetillägg SSK natt 160 

Korrigering budget nyckelfritt, tillsynskameror 110 

Ökat LOV hemtjänst försäljning -634 

Motsvarande ökning på tjänsteköp 634 

Ökat vikarietillägg nattenhet 100 

Omvårdnadshjälpmedel 60 

LSS:  

Korrigering budget Sanna gård 210 

Hyra hunddagis 45 

Individ- och familjeomsorg:  

Korrigering budget tjänsteköp 90 

Kontaktpersoner enligt SOL:  

Uppräkning budget 130 

Förvaltningsgemensamt:  

Löneglidning 170 

Enhetschef 1,0 tjänst 780 

Avskrivna inventarier -69 

Utökning investeringsbudget 20 69 

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. 

Ansvarsnivå (chef) 
Nettobudget 
2019 tkr 

Nettobudget 
2020 tkr 

Förändring 

SOCIALNÄMND 993 964 29 

SOCIALCHEF 35 474 34 726 748 

OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN 21 385 20 971 414 

LSS KASTANJEN, PERSA MM 19 151 14 139 5 012 

LSS GR.BOSTAD, OCH SOCIALPSYK. 16 212 16 508 -296 

LSS DAGLIG VERKSAMHET 7 646 7 094 552 

LINDEN OCH REHAB 18 045 18 366 -321 

HEMTJÄNST 0 0 0 

NATT OCH SSK/AT 24 053 23 082 971 

IFO 23 972 28 798 -4 826 

Totalt 166 931 164 648 2 283 

  

4.3 Osäkra faktorer i internbudgeten  

De osäkerhetsfaktorer som finns för 2020 är ärenden inom individ- och familjeomsorg 
och LSS som kan vara svåra att prognostisera i förväg. När det gäller IFO och LSS så är 
budgeten beräknad på pågående placeringar i november 2019 med korrigering för 
kända placeringar som tillkommer 2020. Planeringsreserv finns på totalt 1 mnkr. En 
ytterligare osäkerhetsfaktor är hur kostnaderna för ekonomiskt bistånd som har ökat 
under 2019, anledningen är bland annat personer ur etableringen som inte kommit i 
egen försörjning samt förändring av arbetsförmedlingen. I internbudgeten är 
lönebidrag budgeterat vilket är en risk om bidraget avslutas eller de anställda slutar 
och inte kan ersättas med nya lönebidragstagare. För 2020 är budgeten för lönebidrag 
1 245 tkr. 
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5 Investeringsbudget 

Nämndens investeringsbudget uppgår totalt till 3 580 tkr för 2020, i driftbudgeten 
motsvarar det en budgeterad kostnad på 698 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 det nya gruppboendet Hasselbacken återstår 
investeringsbudget för att anlägga trädgården. 

INVESTERINGAR SON Kapitalkostnad Investeringsutgift 

Reinvesteringar SON 690 tkr 3 400 tkr 

Trädgårdsanläggning nytt gruppboende 8 tkr 180 tkr 

SUMMA 698 tkr 3 580 tkr 
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Protokoll 2019-12-10

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Ilina Losund (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §145

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-10

Datum för överklagan 2019-12-11 till och med 2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

§145 - Ersättning för utförd hemtjänst (SON 19-227)
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, 
arbetsgivaravgifter, arbetskläder, kompetensutveckling, lokaler samt övrigt.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att justera ersättningsnivån för LOV enligt bifogat förslag. 
Ersättningen ska gälla from 1 januari 2020.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ersättningsnivå för utförd hemtjänst 2020 - (81958)
 Ersättning för utförd hemtjänst hemma hos kund 2020 - (82368)
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Dnr: SON 19-227

   

   

Tjänsteskrivelse - Ersättningsnivå för utförd hemtjänst 
enligt LOV 2020

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, arbetsgivaravgifter, arbetskläder, 
kompetensutveckling, lokaler samt övrigt. 

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 för 2020 justeras enligt nedan:

-Uppräkning löner 3 %
-Uppräkning höjda arbetsgivaravgifter 1 procentenhet
-Justerad lokalhyra ombyggnation samt indexuppräkning 2 %
-Uppräkning av arbetskläder
-Justering av kompetensutveckling utifrån ny fördelningsprincip från och med 2020
-Justering av övriga kostnader utifrån budgeterad nivå 2020

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att justera ersättningsnivån för LOV enligt bifogat förslag. 
Ersättningen ska gälla from 1 januari 2020. 

LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare
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Ersättning för utförd hemtjänst hemma hos kund 2020 
 

 

 

 Tätort-omvårdn Landsbygd-omv Vak/pall.vård Service 

 internt externt internt externt internt externt Tätort Landsb 

Personalkostnad 297,83 297,83 297,83 297,83 340,28 340,28 240,25 240,25 

OB, sem, sjuk och arbgiv.avg         

         

Övriga omkostnader 53,74 53,74 76,4 76,4 22,48 22,48 53,74 76,4 

lokal, utbildn, arb.kläd,          

transportkostn.         

data/tele, kap.tjänst och övrigt        

         

Administrativa kostnader 42,03 42,03 42,03 42,03 0 0 42,03 42,03 

Ledning och adm         

         

Kringtid 104,24 104,24 134,02 134,02 29,78 29,78 60,06 84,09 

restid, planering, dok. och         

övrigt ej kundrelaterad tid         

         

Ersättning "bomtid" 2,98 2,98 2,98 2,98 0 0 2,4 2,4 

         

Momskompensation 0 8,45 0 14,12 0 0 0 0 

bara omvårdn extern         

         

Total ersättning per timma 501 509 553 567 393 393 398 445 
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Dnr: SON 19-181

   

Tjänsteskrivelse – revidering av avgift för riktad 
dagverksamhet

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.

Vid nämndsammanträdet 13/11 2019 fattades ett beslut om avgifter för 
socialnämndens område. När det gäller avgiften för måltid i riktad 
dagverksamhet har det blivit ett fel i beloppet för rehab. I år är avgiften för 
måltid för rehab 79 kr/dag, samma som för demensinriktad dagvård. Beloppet 
behöver därför korrigeras tillbaka till 79 kr/dag.

Förslag till beslut
Nämnden justerar avgiften för måltid i riktad dagverksamhet rehab till 79 kr/dag från 
och med 1/1 2020.  

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2019-12-10

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Ilina Losund (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §149

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-10

Datum för överklagan 2019-12-11 till och med 2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

§149 - Beslutsattestanter för socialnämnden 2020 (SON 19-239)
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 2020.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för Socialnämndens verksamheter 2020 
enligt den uppdaterade attestförteckningen.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - beslutsattestanter för socialnämnden 2020 - (82371)
 Beslutsattestanter 2020 - SON - (82554)
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Dnr: SON 19-239

   

Tjänsteskrivelse – beslutsattestanter för socialnämnden 
2020

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 2020. 

Förslag till beslut
Socialnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för Socialnämndens 
verksamheter 2020 enligt den uppdaterade attestförteckningen.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare
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SOCIALNÄMNEDNS BESLUTSATTESTANTER ÅR 2020
Socialchef har övergripande attesträtt för Socialnämndens verksamheter. I socialchefens frånvaro har stf socialchef samma attesträtt som ordinarie 
socialchef. Kommundirektören har övergripande attesträtt för Socialnämndens verksamheter. Socialchef har på delegation rätt att besluta om aktuella 
revideringar av föreliggande attestförteckning under året.

ANSVAR BESLUTSATTESTANT ERSÄTTARE VERKSAMHET ANSVARSOMRÅDEN

53 Ann-Mari Gustafsson, Socialchef Maria Eck, Stf. socialchef Alla verksamheter

Socialnämnden, gemensamma intäkter/kostnader. 
Bostadsanpassningsbidrag. Hemtjänst LOV, dagvårdsresor, 
anhörigstöd

     

5301 Anna Gunnarsson, enhetschef Kristina Michaelsen Alla verksamheter Särskilt boende, demensdagvård Oxelgården

     

5302 Andreas Hill, enhetschef  Beatrice Fagerdal/ Helena Henriksson Alla verksamheter

Boende Kastanjen och barn, Ledsagare, kontaktpersoner, 
avlösarservice, personliga assistenter, assistans ersättning, 
korttidsvistelse

     

53021 Beatrice Fagerdal, enhetschef Andreas Hill/ Helena Henriksson Alla verksamheter LSS Gruppbostad, socialpsykiatri, boendestöd. 

53022 Helena Henriksson Beatrice Fagerdal/Andreas Hill Alla verksamheter LSS daglig verksamhet, ungdomsfritids/korttidstillsyn LSS

5303 Kristina Michaelsen, enhetschef Anna Gunnarsson Alla verksamheter Särskilt boende Linden. Dagrehab 

5304 Daniel Lindberg, enhetschef Dafina Hasani Alla verksamheter Hemtjänst 
     

5305 Dafina Hasani, enhetschef Daniel Lindberg Alla verksamheter
HSL, nattbemanning, Sjukvårdsmaterial, 
Omvårdnadshjälpmedel

5308 Tina Jansson, enhetschef Susanna Andersson, Ida Husa. Alla verksamheter

Psykiatri, SOL, biståndshandläggning, 
institutionsvård/öppenvård för vuxna och barn, 
försörjningsstöd, gemensamt (försörjningsstöd, 
missbrukarvård för vuxna) familjehemsvård 

5308 Monika Lindén, Malin Sjögren
Monika Lindén, Malin Sjögren, Camilla 
Lindqvist

Gäller endast för förladdade kort EKB 6002 
och 6005 Nyanlända
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Protokoll 2019-12-10

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Ilina Losund (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §153

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-10

Datum för överklagan 2019-12-11 till och med 2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

§153 - Revidering av delegationsordning för socialnämnden 2020 
(SON 19-255)
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Socialförvaltningen har tagit fram ett reviderat förslag på delegationsordning för 
socialnämnden 2020.

Ändringar som föreslås är i huvudsak för att uppnå liknande formuleringar och delegater som 
i kommunstyrelsens delegationsordning som antogs 15 oktober 2019. Bland annat så har 
förvaltningschefen fått delegation för remissyttranden av mindre vikt för socialnämndens 
verksamhetsområden. För yttrande på remisser som är av större vikt så delegeras det till AU 
att avge svar på remiss. Dessa ärenden har tidigare behövt beslutas av nämnden med AU som 
delegat vid remisser med tidsfrist som löper ut innan nämndens sammanträde.

Andra ändringar som föreslås är att delegat för yttrande till tillsynsmyndighet har ändrats från 
IFO-chef till förvaltningschef, att utförande enhetschefer läggs till som delegat till beslut om 
anmälan om behov av god man/förvaltare samt att formulering för § 221 och § 231 ändras 
från ”efter samråd med ordföranden” till ”efter föredragning för ordförande”.

En ny punkt har lagts till gällande beslut om förenklat bistånd gällande trygghetslarm där 
enhetschef inom hemtjänst samt biståndshandläggare får delegation att fatta sådana beslut. 
Denna punkt tillkommer till följd av nämndens 2 oktober 2019 beslut om förenklat 
beslutsfattande om trygghetslarm.

Förändringarna är markerade med rött i dokumentet.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar delegationsordning för 2020.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av socialnämndens delegationsordning 2020 - (82770)
 Delegationsordning för socialnämnden 2020 - förslag med rödmarkerade ändringar - (82769)
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Dnr: SON 19-255

   

Tjänsteskrivelse - Revidering av socialnämndens 
delegationsordning 2020

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en 
ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden.

Socialförvaltningen har tagit fram ett reviderat förslag på delegationsordning för 
socialnämnden 2020.

Ändringar som föreslås är delvis för att uppnå likhet med kommunstyrelsens 
delegationsordning som antogs 15 oktober 2019. Bland annat så har 
förvaltningschefen fått delegation för remissyttranden av mindre vikt för 
socialnämndens verksamhetsområden. För yttrande på remisser som är av tyngre 
vikt så delegeras det till AU att avge svar på remiss. Dessa ärenden har tidigare 
behövt beslutas av nämnden med AU som delegat vid remisser med tidsfrist som 
löper ut innan nämndens sammanträde.

Andra ändringar som föreslås är att delegat för yttrande till tillsynsmyndighet har 
ändrats från IFO-chef till förvaltningschef, att utförande enhetschefer läggs till som 
delegat till beslut om anmälan om behov av god man/förvaltare samt att formulering 
av kommentarer till § 221 och § 231 i delegationsordningen ändras från ”efter 
samråd med ordföranden” till ”efter föredragning för ordförande”.

En ny punkt har lagts till gällande beslut om förenklat bistånd gällande trygghetslarm 
där enhetschef inom hemtjänst samt biståndshandläggare får delegation att fatta 
sådana beslut. Denna punkt uppstår till följd av nämndens beslut om förenklat 
beslutsfattande om trygghetslarm som fattades på socialnämndens sammanträde 2 
oktober 2019.

Förändringarna är markerade med rött i dokumentet.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar delegationsordning för 2020.

LEKEBERGS KOMMUN
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Ann-Mari Gustafsson Emil Pettersson
Socialchef Handläggare
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Delegationsordning för 
socialnämnden 2020 - förslag 
med rödmarkerade ändringar

Antagen av socialnämnden 2019-12-18
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1. Delegation
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 och 7 kap. 
Lagrum anges i delegationsordningen enbart när annan lagstiftning är aktuell.   
Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller 
ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Beslutanderätten i följande ärenden får, enligt kommunallagen 6 kap 38 §, inte 
delegeras: 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats, 

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 

 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden, eller

 ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

När en delegat är frånvarande övergår delegationen till den person som utsetts att 
vara ersättare. Om ingen ersättare finns utsedd för tjänsteperson övergår 
delegationen till överordnad. 

Rätten att fatta delegationsbeslut innebär inte en skyldighet att fatta sådana beslut. 
Om en delegat anser att ärendet är svårbedömt eller av annan anledning anser att 
beslutet inte bör fattas av delegaten ska ärendet överlämnas till nämnden för beslut. 

1.1 Anmälan av delegationsbeslut

Enligt kommunallagen 6 kap 40 ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som 
har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som inte 
anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna 
i 13 kap.

Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Den som enligt delegationsordningen fått rätten att besluta i socialnämndens ställe 
ska anmäla de fattade besluten till socialnämnden vid nästa planerade sammanträde. 
Anmälan ska ske genom en skriftlig sammanställning innehållande:

 vilken delegation som ligger till grund för beslutet,
 kort beskrivning av ärendet samt fattade besluts innehåll,
 namn på den beslutande, samt 
 beslutsdatum. 

1.2 Vidaredelegation 
Om nämnden med stöd av 6 kap 37 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde att fatta beslut får förvaltningschefen, om nämnden medgivit 
det, enligt kommunallagen 7 kap 6 § vidaredelegera beslutanderätten till annan 
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anställd inom kommunen. Delegaten ska anmäla fattade beslut till 
förvaltningschefen, som i sin tur anmäler beslutet till nämnden. 

1.3 Brådskande ärenden
Enligt kommunallagen 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en annan 
ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är 
så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

1.4 Jäv
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kap 28-32 §§ gäller också vid delegationsbeslut. 
Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut i ärende där delegaten är jävig. 
Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig delegat eller till nämnden för 
beslut. 

1.5 Delegering och ren verkställighet
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I 
delegationsordning ska endast upptas beslut i kommunallagens mening.
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för 
alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och 
bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning 
eller genom förvaltningsbesvär. 

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och 
beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering 
enligt en fastställd taxa. 

1.6 Delegering av rätt att överklaga
Beslut att överklaga domslut av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom 
beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är 
delegerbart.

1.7 Beslut utan delegation
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant 
beslut inte överklagas eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens 
mening. Beslutet är ogiltigt. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet 
om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. 
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2. Allmänna delegationsregler för socialnämnden i 
Lekebergs kommun  

2.1 Vid förfall för socialnämndens ordförande
Vid förfall för socialnämndens ordförande inträder förste vice ordföranden och vid 
förfall för både ordföranden och förste vice ordföranden inträder andre vice 
ordföranden, om ej annat anges.

2.2 Vid förfall för övriga delegater
Delegation till anställd gäller i princip innehavare av viss tjänst, inte en namngiven 
person. Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat, 
om ej annat anges i delegationsordningen eller särskilt har beslutats.

För att säkerställa att ordinarie delegaters tillfälliga frånvaro inte förhindrar ett 
nödvändigt ärendeflöde har överordnad tjänsteperson, förordnad vikarie, eller annan 
tjänsteperson inom verksamhetsområdet med samma funktion rätt att fatta beslut i 
stället för ordinarie tjänstperson. Detsamma gäller när ordinarie delegat är jävig. 

2.3 Ersättare för förvaltningschefen
Vid förvaltningschefens frånvaro vikarierar, automatiskt och utan särskilt 
förordnande för det enskilda tillfället, ställföreträdare som förvaltningschef med de 
beslutsbefogenheter som förvaltningschef har enligt delegationsordningen.

2.4 Ärenden av principiell betydelse m.m.
Om delegaten finner att ett ärende är principiellt eller annars av större vikt ska 
ärendet hänskjutas till nämnden för avgörande. Delegerad beslutanderätt får 
utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets budget eller inom ramen för 
godkänd kostnadskalkyl för visst projekt.

2.5 Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökningar 
och yttranden

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också:

 Rätt att ompröva beslutet
 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens 

beslut.
 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition.

2.6 Redovisning av delegationsbeslut i protokoll
Vid socialnämndens sammanträde redovisas besluten genom en förteckning över 
fattade delegationsbeslut.

Page 91 of 262



 2019-12-0309 6 (23)

Delegation till arbetsutskottet (AU)
Nr Delegation Delegat Lagar/Kommentar
1. Svar på skrivelser och remisser från andra 

myndigheter och samråd för detaljplan, där 
sista svarsdatum ligger före nästkommande 
nämndsammanträde

AU

2. Avskrivning av bokföringsmässiga fodringar AU

Delegation till nämndordförande
Nr Delegation Delegat Lagar/Kommentar
3. Beslut på nämndens vägnar i så brådskande 

ärenden att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas

Nämndordförande 6 kap. 39 § KL 

4. Kurser och utbildningar för förtroendevalda Nämndordförande
Barn och unga (SoL)
5. Öppenvårdsinsatser i kommunens verksamhet Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL
6. Öppenvårdsinsatser övrigt, bedömd kostnad 

upp till 10 000 kr för en period max 6 mån
Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

7. Öppenvårdsinsatser inom ramavtal Teamledare 4 kap. 1 § SoL
8. Ledsagarservice Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL
9. Kontaktperson Teamledare 4 kap. 1 § SoL
10. Beslut om särskild kvalificerad kontaktperson 

för person under 21 år
Teamledare 4 kap. 1 § SoL

11. Kontaktfamilj Teamledare 4 kap. 1 § SoL
12. Vård och fostran av barn i jourhem eller tillfällig 

vård och fostran i ett annat enskilt hem
IFO-chef 4 kap. 1 § SoL

13. Beslut om bistånd i form av vård av 
ensamkommande asylsökande barn i jourhem, 
stödboende eller i annat enskilt hem (HVB)

IFO-chef 4 kap. 1 § SoL

14. Beslut om bistånd placering av barn och 
ungdom i familjehem

AU 4 kap. 1 § SoL
6:6 SoL

15. Beslut om biståndsplacering av barn och 
ungdom på HVB-institution och stödboende

AU 4 kap. 1 § SoL

16. Beslut om biståndsplacering av barn och 
ungdom på HVB-institution och stödboende – 
Inom ramavtal

Teamledare 4 kap. 1 § SoL

17. Upphörande av bistånd familjehem eller HVB-
institution på den enskildes begäran

Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

18. Upphörande av bistånd familjehem eller HVB-
institution mot den enskildes begäran

IFO-chef 4 kap. 1 § SoL

19. Handläggning av anhörigbidrag Biståndshandläggare 4 kap. 2 § SoL
20. Fastställa arbetsplan och utse handledare vid 

påföljden ungdomstjänst, ska verkställas senast 
2 mån efter att domen vunnit laga kraft

Socialsekreterare 5 kap 1b § SoL 
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21. Medgivande att ta emot barn/ungdom för 
stadigvarande vård/fostran i enskilt hem som 
inte tillhör någon av föräldrarna eller annan 
vårdnadshavare (Privat placering)

AU 6 kap 6 § SoL

22. Överväga om fortsatt vård i annat hem än det 
egna fortfarande behövs och hur vården bör 
inriktas och utformas

AU 6 kap 8 § 1 st SoL

23. Särskilt övervägande om det finns skäl att 
ansöka om vårdnadsöverflytt till 
familjehemsföräldrar

AU 6 kap 8 § 2 st SoL

24. Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare 
som tidigare varit familjehemsförälder

Socialsekreterare 6 kap 11 § SoL

25. Medgivande att ta emot ett utländskt barn i 
syfte att adoptera det

AU 6 kap 12 § SoL

26. Återkallande av medgivande att ta emot 
adoptivbarn

AU 6 kap 13 § SoL

27. Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande, med samtycke

Socialsekreterare 6 kap 14 § SoL

28. Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande, ej samtycke

AU 6 kap 14 § SoL

29. Ersättning från föräldrar vars barn får vård i 
annat hem än det egna samt skälig ersättning 
för andra stödinsatser

Teamledare 8 kap 1 § SoL, SoF 6:2

30. Ersättning för vissa insatser enl SoL 5:1, 5:5 och 
5:7

IFO-chef 8 kap 2 § SoL

31. Besluta att inleda utredning Socialsekreterare 11 kap 1 § SoL
32. Beslut att inte inleda utredning eller att inledd 

utredning ska avslutas utan åtgärd
Teamledare 11 kap 1 § SoL

33. Beslut att fullföljd utredning ej ska föranleda 
någon åtgärd

Teamledare 11 kap 2 § SoL

34. Förlängd utredningstid i barnavårdsutredningar AU 11 kap 2 § SoL
35. Beslut om uppföljning efter att 

barnavårdsutredning avslutats utan beslut om 
insats

Teamledare 11 kap 4a § SoL

36. Beslut om uppföljning efter att en placering i 
familjehem eller HVB-institution har upphört

Teamledare 11 kap 4b § SoL

37. Underrättelse till åklagarmyndigheten när 
någon som dömts till ungdomsvård eller 
ungdomstjänst 
- underlåter att göra vad som honom ålagts i 
väsentlig grad
- den planerade vården inte kommer till stånd
- att vård kommer i väsentlig grad att avvika 

Teamledare 12 kap 8 § SoL

38. Yttrande till tillsynsmyndighet IFO-chef 13 kap 2 § SoL
39. Rapportera gynnande beslut som inte har 

verkställts inom 3 månader
Teamledare 15 kap 6 § f-h SoL
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40. Ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om överflyttning av ärende till annan 
kommun

IFO-chef 2 kap 11 § SoL

Barn och unga  - lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
41. Beslut att hos Förvaltningsrätten ansöka om 

vård enligt LVU
AU LVU 4 §

42. Beslut om omedelbart omhändertagande av 
barn och unga under 20 år

Nämndordförande LVU 6 §

43. Begäran hos Förvaltningsrätten om medgivande 
till förlängd tid för utredning eller annan 
särskild omständighet, för ansökan om vård 

Teamledare LVU 8 §

44. Beslut att omedelbart omhändertagande ska 
upphöra

Nämndordförande LVU 9 § 

45. Beslut om hur vården skall ordnas och var den 
unge ska vistas

AU LVU 11 §, st 1-2

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

IFO-chef LVU 11 §, st 4
(T ex kortare vistelse 
utom familjehemmet 
eller HVB)

47. Övervägande om vård enligt LVU § 2 
fortfarande behövs och hur vården bör inriktas 
och utformas

AU LVU 13 § 1 st.

48. Prövning om vård enligt LVU § 3 ska upphöra AU LVU 13 §
49. Särskilt överväga om det finns skäl att ansöka 

om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8 § FB
AU LVU 13 § 2 st

6:8 SoL
50. Beslut om hur den unges umgänge med 

föräldrar/vårdnadshavare ska utövas när 
umgängesrätt är reglerad genom dom, beslut 
eller avtal 
(begränsning av umgänge)

AU LVU 14 § 2 st 1 p

51. Beslut om att den unges vistelseort inte ska 
röjas för föräldrar/vårdnadshavare
(hemlighållande av vistelseort)

AU LVU 14 § 2 st

52. Överväga om beslut om inskränkning 
beträffande umgänge eller
hemlighållande av vistelseort 

AU LVU 14 §, 3 st

53. Beslut att vården ska upphöra AU LVU 21 §
54. Beslut om förebyggande insats i form av

- Regelbunden kontakt med särskild 
kvalificerad kontaktperson,

- -deltagande i öppenvårdsbehandling

AU LVU 22 § 1 st

55. Prövning om beslut enligt LVU 22§ 1 st ska 
upphöra att gälla

AU LVU 22 § 3 st

56. Beslut att ansöka om förflyttningsförbud AU LVU 24 §
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57. Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 
behövs, beslut om att flyttningsförbud skall 
upphöra

AU LVU 26 § st 1-2 

58. Tillfälligt flyttningsförbud AU LVU 27 § st 1-2
59. Beslut att tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § 

LVU ska upphöra
AU LVU 30 §

60. Beslut om hur umgänge med föräldrar/ 
vårdnadshavare som har umgängesrätt reglerad 
genom dom, beslut eller avtal, efter beslut om 
flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud 
ska utövas 

Teamledare LVU 31 §

61. Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt 
plats för undersökningen

Teamledare LVU 32 § 1 st

62. Beslut att begära polishandräckning för att 
bereda en läkare tillträde till den unges hem 
eller att föra den unge till läkarundersökning på 
plats som nämnden bestämt

Teamledare LVU 43 §, punkt 1

63. Begäran om polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt LVU

Teamledare LVU 43 §, punkt 2

64. Beslut ang. anmälan av behov av offentligt 
biträde

Socialsekreterare 3 § Lag om offentligt 
biträde

Socialtjänstförordningen (SoF)
65. Framställning hos domstol i fråga om vårdnad, 

umgänge, förmyndarskap eller 
målsägandebiträde

Teamledare SoF 5:2

66. Anmälan till överförmyndare om behov av god 
man/förvaltare

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

SoF5:3, punkt 1

67. Anmälan till överförmyndare att behov av god 
man/förvaltare ej längre föreligger

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

SoF 5:3, punkt 2

68. Anmälan till överförmyndare om förvaltning av 
underårigs egendom

Socialsekreterare SoF 5:3, punkt 3
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Föräldrabalken (FB)
69. Godkänna bekräftelse av faderskap där 

parterna är sammanboende, överens och inga 
tveksamheter finns (S-protokoll)

Handläggare FB 1:4
Se Soc. styrelsens 
föreskrifter och 
allmänna råd SOSFS 
2011:2 (S)

70. Godkänna bekräftelse av faderskap övriga 
ärenden

Socialsekreterare FB 1:4

71. Godkänna bekräftelse av föräldraskap Socialsekreterare FB 1:9
72. Inleda/ Återuppta faderskapsutredning Teamledare FB 2:1
73. Inleda utredning om att kvinna ska anses som 

förälder till ett barn
Socialsekreterare FB 2:8

74. Inleda utredning om någon annan än den man 
som är gift med barnets mor kan vara far till 
barnet

Socialsekreterare FB 2:9
Beslut om att inte 
påbörja utredning eller 
att lägga ned påbörjad 
utredning fattas av 
nämnden.

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

Socialsekreterare FB 3:5 

76. Godkänna avtal om vårdnad, boende eller 
umgänge

Socialsekreterare FB 6:6, FB 6:14a, 
FB 6:15a

77. Beslut att ej godkänna avtal om vårdnad, 
boende eller umgänge

AU FB 6:6, FB 6:14a, 
FB 6:15a

78. Lämna upplysningar till domstol i mål om 
vårdnad, boende eller umgänge

Socialsekreterare FB 6:19, FB 6:20

79. Utse utredare i ärenden om vårdnad, boende 
eller umgänge

Teamledare FB 6:19

80. Godkänna avtal om underhållsbidrag för längre 
period än tre månader

Socialsekreterare FB 7:7

81. Yttrande till domstol i fråga om godmanskap 
eller förmyndarskap

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

FB 11:16, 2 st

Ekonomiskt bistånd (SoL)
82. Beslut i ärenden om försörjningsstöd enligt 

riksnorm och riktlinjer
Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

83. Beslut i ärenden om försörjningsstöd över 
riksnorm och riktlinjer

Teamledare 4 kap. 1 § SoL

84. Beslut om praktik eller kompetenshöjande 
åtgärder

Socialsekreterare 4 kap. 4 § SoL

85. Beslut i ärenden om försörjningsstöd med 
vägrande av eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd

Teamledare 4 kap. 5 § SoL
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86. Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 
medel

Teamledare 4 kap. 1 § SoL

87. Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare 9 kap. 2 § SoL

88. Beslut om ekonomiskt bistånd till livsföring i 
övrigt enligt riktlinjer 

Socialsekreterare 4 kap. 1 och 2 §§ SoL

89. Beslut om ekonomiskt bistånd till livsföring i 
övrigt utanför enligt riktlinjer. 
Över 50 % av ett prisbasbelopp per tillfälle

Teamledare 4 kap. 1 och 2 §§ SoL

90. Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 
försörjningsstöd - övrigt 
Över 50 % av ett prisbasbelopp per tillfälle

IFO-chef 4 kap. 1 och 2 §§ SoL

91. Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 
försörjningsstöd - övrigt 
Över ett prisbasbelopp per tillfälle 

AU 4 kap. 1 och 2 §§ SoL

92. Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap. 1 § eller 4 kap. 2 § som utgått 
obehörigen eller med för högt belopp

IFO-chef 9 kap. 1 § SoL

93. Beslut om ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader och utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet 

Socialsekreterare 4 kap. 2 § SoL

94. Beslut om att underrätta försäkringskassa om 
att nämnden ska uppbära ersättning enligt AFL 
som ersättning för ekonomiskt bistånd som 
utgivits som förskott på förmån

Socialsekreterare 17 kap. 1 § AFL
9 kap. 2 § SoL

95. Beslut om att föra talan om ersättning hos 
förvaltningsrätten om återkrav enligt 9 kap 2 § 
och 8 kap. 1 § SoL

IFO-chef 9 kap. 3 § 1 st. SoL

96. Beslut om att betala ut LMA-ersättning enligt 17 
§ LMA.

Socialsekreterare 17 § LMA

97. Beslut om att betala ut ersättning till nyanlända 
under perioden som uppstår mellan LMA-
ersättning och etableringsersättning, s.k. 
”glappetersättning”.

Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

Vuxna (SoL) 
98. Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 

(placering/omplacering) i hem för vård eller 
boende eller i familjehem upp till fyra månader 
inom ramavtal 

IFO-chef 4 kap. 1 § SoL

99. Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller 
boende eller i familjehem över fyra månader 
eller utanför ramavtal.

AU 4 kap. 1 § SoL

100. Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser 
i kommunens regi

Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL
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101. Beslut om bistånd åt vuxna i form av 
öppenvårdsinsatser upp till fyra månader 

IFO-chef 4 kap. 1 § SoL

102. Beslut om bistånd åt vuxna i form av 
öppenvårdsinsatser över fyra månader

AU 4 kap. 1 § SoL

103. Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) enligt norm och 
riktlinjer

Socialsekreterare 

104. Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) över norm och riktlinjer

IFO-chef

105. Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/familj

Teamledare 4 kap. 1 § SoL

106. Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj enligt norm och riktlinjer

Socialsekreterare

107. Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj utöver norm och riktlinjer

Teamledare

108. Beslut om bistånd i form av socialt kontrakt Teamledare 4 kap. 1 § SoL

109. Beslut om egenavgift för missbruksvård när 
bistånd ges i form av plats i hem för vård eller 
boende eller i familjehem (vuxna)

Socialsekreterare 8 kap. 1 § 1 st. SoL
och 6 kap. 1 § SoF

110. Beslut om eftergift av egenavgift enligt 9 kap. 2 
§, 9 kap. 1 § och 8 kap. 1 § SoL

Teamledare 9 kap. 4 § SoL

111. Beslut om framställan till försäkringskassan 
gällande egenavgift för den som bereds vård i 
sådant hem för vård eller boende eller 
familjehem enligt SoL

Socialsekreterare 3 kap. 15 § AFL

112. Beslut om att inleda utredning vid ansökan Socialsekreterare / 
Biståndshandläggare

11 kap. 1 § SoL

113. Beslut om att inleda utredning vid anmälan eller 
övrig kännedom inom verksamheten 

Teamledare 11 kap. 1 § SoL

114. Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 
inledd utredning ska avslutas utan åtgärd

Teamledare 11 kap. 1 § SoL

115. Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
behov av god man/förvaltare

Socialsekreterare / 
Biståndshandläggare

5 kap. 3 § SoF

116. Beslut om anmälan till överförmyndare om att 
behov av god man/förvaltare inte längre 
föreligger

Socialsekreterare / 
Biståndshandläggare

5 kap. 3 § SoF

117. Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
förhållanden beträffande förvaltningen av 
underårings egendom 

Teamledare 5 kap. 3 § SoF

Vuxna (LVM)
118. Beslut om att inleda LVM-utredning Teamledare 7 § LVM

119. Beslut om att påbörjad utredning ska avslutas Teamledare 7 § LVM
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120. Beslut om läkarundersökning samt utse läkare 
för undersökningen

Socialsekreterare 9 § LVM

121. Beslut om att begära polishandräckning vid 
läkarundersökning

Teamledare 45 § 1 p LVM

122. Beslut om att begära polishandräckning för 
inställelse vid LVM-hem eller sjukhus

Teamledare 45 § 2 p LVM

123. Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård 
enligt LVM

AU 11 § LVM

124. Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 
LVM

Nämndordförande 13 § LVM

125. Beslut om upphävande av omedelbart 
omhändertagande enligt LVM

Nämndordförande 18 b § LVM

SoL – Äldreomsorg
126. Beslut om att inleda utredning Biståndshandläggare 11 kap. 1 § SoL
127. Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
128. Beslut om bistånd i form av särskilt boende Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
129. Beslut om parboende Biståndshandläggare 4 kap. 1C § SoL
130. Beslut om bistånd i form av boendestöd Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
131. Beslut med anledning av ansökan om insatser Biståndshandläggare 2a kap. 3 § SoL och 4 

kap. 1 § SoL
132. Beslut om bistånd i form av avlastningsplats/ 

växelvård mm
Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL

133. Beslut om bistånd i form av plats på 
dagverksamhet och dagvård

Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL

134. Beslut om ledsagarservice Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
135. Beslut om bistånd i form av kontaktperson Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
136. Beslut om nedsättning av eller befrielse från 

avgift inom äldre- och funktionshinderområdet.
IFO-chef 4 kap. 2 § SoL

137. Beslut i form av hemhjälp till barnfamiljer Biståndshandläggare 4 kap. 2 § SoL
138. Beslut om köp av plats i annan kommun eller 

hos annan vårdgivare
AU
Förvaltningschef

Efter samråd med 
ordförande 

139. Beslut om framställning om överflyttning av 
ärende till nämnd i annan kommun

IFO-chef 2a kap. 10 § SoL

140. Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
behov av god man/förvaltare

Utförande 
enhetschef/bistånds
handläggare

11 kap 4§ 
föräldrabalken

141. Beslut om anmälan till överförmyndaren om att 
behov av förvaltare inte längre föreligger

Biståndshandläggare 5 kap. 3 § SoF

142. Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 
inledd utredning ska läggas ned

Teamledare 11 kap. 1§ SoL

143. Beslut om upphörande av biståndsinsats IFO-chef 4 kap. 1 § SoL
144. Beslut om bistånd i form av socialpsykiatrins 

boendestöd 
Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL

145. Beslut om förenklat bistånd gällande 
trygghetslarm

Enhetschef inom 
hemtjänst/Biståndsh
andläggare

4 kap. 2 § SoL
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LSS – Stöd och service till vissa funktionshindrade
146. Beslut om personkretstillhörighet Biståndshandläggare

/LSS-handläggare 
1, 7 §§ LSS

147. Biträde av personlig assistent Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 2 p LSS

148. Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig 
assistent vid tillfälligt utökade behov

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 2 p LSS

149. Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 
personlig assistent

Teamledare 9 § 2 p LSS

150. Ledsagarservice Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 3 p LSS

151. Biträde av kontaktperson Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 4 p LSS

152. Ersättning till kontaktperson enligt SKL:s 
riktlinjer

/LSS-handläggare
LSS-handläggare

153. Avlösarservice i hemmet Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 5 p LSS

154. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet  Teamledare 9 § 6 p LSS
155. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet i 

form av extern vistelse
Upp till ett prisbasbelopp

IFO-chef 9 § 6 p LSS

156. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet i 
form av extern vistelse
Över ett prisbasbelopp 

AU 9 § 6 p LSS

157. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år i 
anslutning till skoldagen

LSS-handläggare 9 § 7 LSS

158. Beslut om boende i familjehem, bostad med 
särskild service

AU 9 § 8 LSS

159. Beslut om boende för vuxna i bostad med 
särskild service (intern placering)

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare

9 § 9 p LSS

160. Beslut om boende för vuxna i bostad med 
särskild service (extern placering)

AU 9 § 9 p LSS

161. Boende för vuxna i familjehem, bostad med 
särskild service mm. Internt

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 8 p LSS 

162. Beslut om daglig verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete 
och inte utbildar sig

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 10 p LSS

163. Beslut om att utbetala kostnader för personlig 
assistans till annan än den som är berättigad till 
insatsen

IFO-chef (barn)
Enhetschef LSS 
(vuxen)

11 § LSS

164. Beslut om upphörande av insats enligt LSS Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

165. Beslut om återbetalningsskyldighet IFO-chef (barn)
Enhetschef LSS 
(vuxna)

12 § LSS
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166. Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för 
person som inte är bosatt i kommunen

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare

16 § 2 st. LSS
Förhandsbesked om 
rätt till insatser enligt 
LSS 9 § punkterna 8-9 
får lämnas enbart av 
IFO-chef

167. Beslut om att utreda behoven för enskild på 
tillfälligt besök i kommunen och besluta om 
insatser enligt LSS

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare

16 § 3 st. LSS

168. Beslut om att anmäla behov av ersättning för 
personlig assistent till Försäkringskassan

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

15 § 8 st. LSS

169. Anmälan till överförmyndare att person som 
omfattas av LSS är i behov av förmyndare, 
förvaltare eller god man

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

15 § 6 p LSS

170. Anmälan till överförmyndare att förmyndare, 
förvaltare eller god man inte längre behövs

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

15 § 6 p LSS

171. Ersättning från föräldrar vars barn får vård i 
annat hem än det egna samt skälig ersättning 
för andra stödinsatser

Teamledare 20 § LSS

Lex Sarah
172. Ta emot anmälan om missförhållande eller 

påtaglig risk för missförhållande från enskild 
verksamhet eller annan nämnd (Lex Sarah)

Chef 4 kap. SOSFS 2011:5

173. Beslut att utreda/avsluta utredning (Lex Sarah) Chef 14 kap. 6 § SoL 24 e § 
LSS

174. Beslut att anmäla missförhållande eller påtaglig 
risk för missförhållande till IVO (Lex Sarah)

Förvaltningschef 14 kap. 7 § SoL 24 f § 
LSS

Lex Maria
175. Beslut att utreda/avsluta utredning (Lex Maria) MAS 3 kap. 5 § 

patientsäkerhetslag 24 
§ HSL

176. Beslut att anmäla en vårdskada eller risk för 
vårdskada till IVO (Lex Maria)

MAS 3 kap. 5 § 
patientsäkerhetslag 24 
§ HSL

 Övrigt
177. Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit in för 
sent

Delegat i 
ursprungsbeslutet

45 § FL

178. Ansökan om överflytt av ärende till annan 
kommun. Ansökan skall ske skriftligen

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

2a kap. 10 § SoL

179. Beslut i fråga om mottagande av ärende från 
annan kommun

AU 2a kap. 10 § SoL
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180. Ansökan till IVO om överflyttning av ärende till 
annan kommun när;

 det föreligger kommunbeslut att inte ta 
emot ett ärende

 annan kommun inte svarat på 
överflyttningsbegäran inom en månad 

IFO-chef 2a kap 11 § SoL

181. Beslut om att föra nämndens talan i ärenden 
eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol

Förvaltningschef 10 kap. 2 § SoL

182. Utse ombud att föra nämndens talan Förvaltningschef 10 kap. 2 § SoL

183. Beslut huruvida omprövning ska ske Delegaten i 
ursprungsbeslutet

38 FL

184. Beslut huruvida omprövning ska ske
av beslut samt yttrande i ärenden avseende
8 kap. 4-9 §§ SoL

IFO-chef 38 § FL

185. Omprövning av beslut och yttrande i ärenden 
där ursprungsbeslutet fattats av delegat

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

38 § FL

186. Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltningsdomstol ändrat nämndens beslut 
och detta beslut ursprungligen fattats av 
delegaten samt avgivande av yttrande i SoL-, 
LVU- och LVM-ärenden där ursprungsbeslutet 
fattats av delegat

IFO-chef 10 kap. 1 och 2
§§ SoL, 
3 kap. 10 §, 6 kap.33 § 
och 34 § 3 p KL

187. Överklagande och yrkande om inhibition när 
LSS-ärenden beslut och detta beslut 
ursprungligen fattats av delegaten samt 
avgivande av yttrande i förvaltningsdomstol 
ändrat nämndens beslut

IFO-chef 27 § LSS, 
6 kap. 33 § och 34 § 3 p 
KL

188. Överklagande, yrkande om inhibition samt 
yttrande till förvaltningsdomstol i SoL, LVU- och 
LVM-ärenden när ursprungsbeslutet fattats av 
nämnd/AU

AU 10 kap. 4 SoL

189. Överklagande, yrkande om inhibition samt 
yttrande till förvaltningsdomstol i LSS-ärenden 
där ursprungsbeslutet fattats av nämnd/AU

AU 27 § LSS,
6 kap. 36 § KL

190. Avvisande av ombud Förvaltningschef 14 § FL
191. Yttrande till åklagare vid åtalsprövning Socialsekreterare 46 § LVM
192. Yttrande till tillsynsmyndighet Förvaltningschef 13 kap. 5 § SoL, 16 kap. 

6a § SoL, 27c § LSS
193. Lämnande av upplysningar och förslag på 

åtgärder till åklagaren
Socialsekreterare 6 § Lag om särskild

personutredning i 
brottmål m m
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194. Lämnande av upplysningar och förslag på 
åtgärder till domstol

Socialsekreterare 6 § Lag om särskild
personutredning i
brottmål m m

195. Lämnande av upplysningar och förslag på 
åtgärder till frivårdsmyndigheten

Socialsekreterare 6 § Lag om särskild
personutredning i
brottmål m m

196. Yttrande i brottmål                              Socialsekreterare 6 § Lag om särskild
personutredning i
brottmål m m

197. Yttrande till allmän domstol när den som begått 
brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård

Socialsekreterare 31 kap. 2 § 1 st.
BrB

198. Yttrande till domstol i brottmål IFO-chef Brottsbalken 31:1
199. Yttrande till åklagare Teamledare Lag om unga 

lagöverträdare 11, 31 
och 33 §§

200. Anmälan om behov av offentligt biträde Socialsekreterare 3 § lagen om offentligt 
biträde

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

IFO-chef 3 § lagen om 
offentligt biträde
och 7 § förordningen 
om offentligt biträde

202. Yttrande i körkortsärende Socialsekreterare/Bis
tåndshandläggare

3 kap. 8 § och 5 kap. 2 § 
KörkF

203. Yttrande till passmyndighet IFO-chef Passförordningen 3 § 2 
st

204. Yttrande i ärenden om förordnande av god man 
eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år

Socialsekreterare/Bis
tåndshandläggare

11 kap. 16 § 2 st. FB

205. Upplysningar i vapenärenden Socialsekreterare JO 1983/84 188f
206. Upplysning till Försvarsmakten vid 

säkerhetsprövning 
Socialsekreterare 5 § 

hemvärnsförordningen 
(1997:146)

207. Dödsboanmälan Handläggare 20 kap. 8 a § ÄB
208. Yttrande beträffande äktenskaps-

dispens
IFO-chef Äktenskapsbalken 15 

kap 1 §
209. Beslut att ordna gravsättning Socialsekreterare 5 kap. 2 § BL
210. Beslut om att ersätta enskild person för 

egendomsskada vid myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp till självrisken

Förvaltningschef 3 kap. 2 § 
Skadeståndslag

211. Lämna uppgift till smittskyddsläkare IFO-chef Smittskyddslagen, 29 §
212. Anmälningsskyldighet enl. smittskyddslagen IFO-chef Smittskyddslagen, 31 §
213. Övriga yttrande till Förvaltningsrätten och 

Kammarrätten som inte finns under andra 
punkter i delegationsordningen

Förvaltningschef
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214. Beslut om anmälan till IVO om det finns skälig 
anledning att misstänka att en person som har 
legitimation för ett yrke inom hälso- och 
sjukvård och är verksam eller har varit verksam 
hos vårdgivaren, kan ut göra en fara för 
patientsäkerheten

Förvaltningschef 3 kap. 7 § 
patientsäkerhetslag

215. Anmälan till IVO av personskada i verksamhet 
enligt LSS

Förvaltningschef 11 § LSS-förordningen

216. Beslut om polisanmälan angående misstanke 
om vissa brott samt vissa grövre brott

IFO-chef 12 kap. 10 § SoL 
10 kap. 2 § OSL

217. Beslut om polisanmälan angående brott mot 
den egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, 
avgifter m m)

Förvaltningschef 12 kap. 10 § SoL och 10 
kap. 2 § OSL

218. Rekvirering – rätt att begära polisregisterutdrag Socialsekreterare 21 § polisregister-
kungörelsen

219. Försäljning av plats/tjänst inom vård och 
omsorgsförvaltningen till extern part

Förvaltningschef

220. Avge yttrande på remisser som ej faller in under 
§ 221

AU

221. Beslut om godkännande av yttrande vid 
remisser av mindre vikt för socialnämndens 
verksamhetsområden samt beslut att avstå från 
avlämnande av yttrande i dessa fall

Förvaltningschef Efter föredragning för 
ordförande

Personalärenden
222. Beslut om tillsvidareanställning Chef Anställning av 

enhetschef 
Förvaltningschef

223. Beslut om visstidsanställning längre än sex 
månader

Chef

224. Beslut om entledigande på ansökan av den 
anställde samt ev förkortning av 
uppsägningstiden

Chef

225. Beslut om avsked samt uppsägning från 
arbetsgivarens sida 

Förvaltningschef Samråd med 
personalchef

226. Beslut om disciplinpåföljd och avstängning Chef
227. Beslut om tjänstledighet med/utan lön längre 

än tre månader
Chef Övriga. Gäller ej 

lagstadgad rätt till 
ledighet

228. Beslut om ledighet med bibehållna 
löneförmåner enligt lagen om facklig 
förtroendeman

Personalchef Beträffande 
löneförmåner

229. Lönesättning av övriga vid enstaka lönebeslut Chef Samråd med 
personalchef

230. Förbud av bisyssla gällande övriga medarbetare Chef
231. Beslut om hur förvaltningen ska organiseras, 

inom de ekonomiska ramar och politiska mål 
som nämnden beslut om

Förvaltningschef Efter föredragning för 
ordförande
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232. Ansvar för arbetsmiljöuppgifter samt 
brandskydd enligt gällande lag och regelverk 

Förvaltningschef med 
rätt till 
vidaredelegation
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Ekonomi, upphandling m.m.
233. Rätt att ingå och säga upp avtal som inte är av 

principiell betydelse eller i övrigt av större vikt 
och som avser den löpande verksamheten hos 
förvaltning

Ansvarig chef (Inom resp. 
ansvarsområde)

234. Upphandlingar och antagande av anbud upp till 
10 prisbasbelopp

Förvaltningschef

235. Beslut att utse/ändra beslutsattestant samt 
ersättare för dessa

Förvaltningschef 

Offentliga handlingar
236. Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till enskild

Förvaltningschef 2 kap. 
Tryckfrihetsförordninge
n

237. Prövning av fråga om utlämnande av allmän 
handling

Ärendets handläggare

Fondmedel
238. Utdelning av medel ur:

J Sundbergs donation
J D Broms donation
G Claessons donation
E Åqvists fond för blygsamma fattiga
Social samfond I
Social samfond II
Social samfond III
Social samfond IV

AU Delas ut efter ansökan 
från enskild.
(110607 § 47)

Alkohollagen - Alkoholhandläggning samt yttrande över värdeautomater 
239. Beslut om serveringstillstånd till förening, 

företag eller annat slutet sällskap under enstaka 
tidsperiod eller enstaka tillfälle

Alkoholhandläggare 8 kap 2§ alkohollagen
Ansökan om 
permanent 
alkoholtillstånd tas av 
nämnd

240. Beslut om serveringstillstånd till allmänheten 
under enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle

Alkoholhandläggare 8 kap 2§ alkohollagen

241. Beslut om utökat serveringstillstånd till 
allmänheten (utökad serveringsyta)

Alkoholhandläggare 8 kap 2§ alkohollagen

242. Ändring av serveringstid inom normtid Alkoholhandläggare 8 kap 19§ 
alkohollagen
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243. Tillfälligt utökad serveringstid vid enstaka 
tillfälle

Alkoholhandläggare 8 kap 19§ 
alkohollagen

244. Beslut att pröva lämplighet av 
egentillsynsprogram för folköl

Alkoholhandläggare 5 kap 5§ alkohollagen

245. Beslut att låta konkursbo fortsätta med 
serveringsrörelse (behandlas med förtur)

Alkoholhandläggare 9 kap 12§ 2 st 
alkohollagen

246. Beslut att omedelbart återkalla 
serveringstillstånd då nämndens beslut inte kan 
avvaktas

Nämndordförande 9 kap 18§ p.2-3 st 
alkohollagen

247. Beslut att meddela tillståndshavare erinran Alkoholhandläggare 9 kap 17§ 
alkohollagen

248. Beslut att utlämna uppgifter på begäran av 
annan tillsynsmyndighet, skatteverket och 
tullverket

Alkoholhandläggare 9 kap 8§ alkohollagen

249. Framställan till tillståndshavare om tillträde till 
driftställe, tillhandahavande av handlingar som 
rör verksamheten, biträde vid tillsyn, 
utlämnande av varuprover och tillgång till 
verksamhetsredovisning

Alkoholhandläggare 9 kap 13§ 
alkohollagen

250. Begäran av biträde av polismyndighet för 
utövande av tillsyn

Alkoholhandläggare 9 kap 9§ alkohollagen

251. Beslut att återkalla serveringstillstånd på grund 
av att tillståndet inte längre utnyttjas

Alkoholhandläggare 9 kap 18§ 1 p 
alkohollagen

252. Beslut att förordna extra tillsynspersonal Alkoholhandläggare 9 kap 6§ alkohollagen

253. Beslut att anföra besvär över beslut av 
besvärsmyndighet

Alkoholhandläggare 23§ förvaltningslagen
Gäller endast där 
delegat fattat det 
ursprungliga beslutet

254. Avvisning av för sen inkommen överklagan Alkoholhandläggare 24§ förvaltningslagen
Gäller endast där 
delegat fattat det 
ursprungliga beslutet

255. Omprövning av överklagat beslut Alkoholhandläggare 27§ förvaltningslagen
Gäller endast där 
delegat fattat det 
ursprungliga beslutet
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256. Beslut att begära inhibition Alkoholhandläggare 29§ förvaltningslagen
Gäller endast där 
delegat fattat det 
ursprungliga beslutet

257. Yttrande till förvaltningsdomstol över 
överklagat beslut samt överlämnande av 
handlingar i ärendet

Alkoholhandläggare 25§ förvaltningslagen

258. Yttrande gällande ansökan Värdeautomater Alkoholhandläggare Lotterilagen, 
Lotteriinspektionen

Lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt 
Förordningen (2017:249) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

259. Kontroll av efterlevnad avseende lag och 
föreskrift

Alkoholhandläggare 5-10 samt 14, 17, 18, 
20 och 23 §§

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

260. Beslut att bevilja tillstånd för tobaksförsäljning Tillståndshandläggare 5 kap. 3 § 

261. Beslut att bevilja tillstånd för tobaksförsäljning 
efter ansökan om konkursbo

Tillståndshandläggare 5 kap. 9 §

262. Beslut att återkalla tillstånd för 
tobaksförsäljning när tillståndet inte längre 
nyttjas.

Tillståndshandläggare 7 kap. 10 § 1 p.

263. Beslut att meddela varning avseende 
tobaksförsäljning 

Tillståndshandläggare 7 kap 11 § 

264. Beslut att meddela varning avseende 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Tillståndshandläggare 7 kap 13 §

265. Begäran att få in upplysningar, handlingar, 
varuprover och liknande

Tillståndshandläggare 7 kap 17 §
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Bostadsanpassningsärenden
266. Beslut om bostadsanpassningsbidrag m.m. upp 

till ett prisbasbelopp
Handläggare 4-16 §§ lag om 

bostadsanpassnings- 
bidrag

267. Beslut om bostadsanpassningsbidrag m.m. upp 
till tre prisbasbelopp

Förvaltningschef 4-16 §§ lag om 
bostadsanpassnings-
bidrag

268. Beslut om bostadsanpassningsbidrag m.m. över 
tre prisbasbelopp

AU 4-16 §§ lag om 
bostadsanpassnings-
bidrag

269. Beslut om återbetalning av erhållet 
bostadsanpassningsbidrag

AU 17 § lag om 
bostadsanpassnings-
bidrag
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Protokoll 2019-12-10

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Ilina Losund (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §150

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-10

Datum för överklagan 2019-12-11 till och med 2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

§150 - Intern kontrollplan för socialnämnden 2020 (SON 19-237)
Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd 
fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Interna kontrollplanen visar vilka områden och 
risker som ska omfattas av granskningen under en viss period.

Valet av risker som ska kontrolleras motiveras utifrån en bedömning av hur sannolikt det är 
att risken faller ut och i så fall vad det får för konsekvenser. Utifrån bedömningen räknas ett 
riskvärde ut som anger om risken är låg, medium eller kritisk. Samtliga risker redovisas i en 
riskbedömningsmatris.

I kontrollplanen finns också en planering för hur kontrollmomentet ska utföras, ansvarig, 
metod och frekvens. Kontrollplanen ska antas inför varje år. Resultat av uppföljning enligt 
kontrollplanen ska årligen redovisas till nämnd i samband med bokslut.

I intern kontrollplan för 2020 finns förändringar sedan föregående års kontrollplan. Risken: 
att vi inte följer riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag har tagits bort och riskerna: att journal 
enligt SoL, LSS och HSL ej förs enligt författningskrav samt att narkotika försvinner från 
patienternas läkemedelsskåp har tagits fram. Uppföljningar/sammanställningar görs av MAS 
genom journalgranskningar och kontroller, 2 gånger per år. Bedömningen är att dessa risker 
är kritiska, med det höga riskvärdet 12.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar intern kontrollplan 2020.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2020 - (81835)
 Intern kontrollplan 2020 - (82548)
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Tjänsteskrivelse 2019-12-10 1 (1)

Dnr: SON 19-237

   

Tjänsteskrivelse – Intern kontrollplan 
           för socialnämnden 2020

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive 
nämnd fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Interna kontrollplanen visar vilka 
områden och risker som ska omfattas av granskningen under en viss period.

Valet av risker som ska kontrolleras motiveras utifrån en bedömning av hur sannolikt 
det är att risken faller ut och i så fall vad det får för konsekvenser. Utifrån 
bedömningen räknas ett riskvärde ut som anger om risken är låg, medium eller 
kritisk. Samtliga risker redovisas i en riskbedömningsmatris.

I kontrollplanen finns också en planering för hur kontrollmomentet ska utföras, 
ansvarig, metod och frekvens. Kontrollplanen ska antas inför varje år. Resultat av 
uppföljning enligt kontrollplanen ska årligen redovisas till nämnd i samband med 
bokslut. 

I intern kontrollplan för 2020 finns förändringar sedan föregående års kontrollplan. 
Risken: att vi inte följer riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag har tagits bort och 
riskerna: att journal enligt SoL, LSS och HSL ej förs enligt författningskrav samt att 
narkotika försvinner från patienternas läkemedelsskåp har tagits fram. 
Uppföljningar/sammanställningar görs av MAS genom journalgranskningar och 
kontroller, 2 gånger per år. Bedömningen är att dessa risker är kritiska, med det höga 
riskvärdet 12.  

Förslag till beslut
Socialnämnden antar intern kontrollplan 2020

LEKEBERGS KOMMUN
Ann-Mari Gustafsson Jenny Ardell
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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1 Lekebergs internkontrollarbete 
 

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det 
yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen vid 
behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta 
dokumenteras och antas av nämnd. 

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha 
med i sin interna kontroll för det kommande året. Kontrollplanerna ska innehålla: 

 

 Vilka risker samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 

 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 

 När rapportering ska ske 

 Genomförd riskbedömning 

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid 
att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att egler och anvisningar antages för den interna kontrollen. Varje nämnd 
ska minst ha en fastställd rutin för hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till samt introduktion av nyanställda om vad 
intern kontroll innebär. 

 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden: 

1. Administration 
2. Ekonomi 
3. Personal 
4. Verksamhet 
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1.1 Riskbedömningsmatris 
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1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket 

troligt att fel ska uppstå) 

Allvarlig 

(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

3 Möjlig (det finns risk för 
att fel ska uppstå) 

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 

påtagliga) 

2 Mindre sannolik (risken 

är mycket liten att fel 
ska uppstå) 

Lindrig 

(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

1 Osannolik (risken är 
praktiskt taget obefintlig 
att fel ska uppstå) 

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 

försumbar och kan 
negligeras) 

 

 

Kritisk Medium Totalt: 9 

  

8 7 4 

6 3 2 9 1 

5 

4 5 
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Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Administration  1  Att vi inte följer upp biståndsbeslut 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

2  Att styrdokument som socialnämnden tagit 
beslut om inte upprättas eller uppdateras 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Ekonomi  3  Verksamheterna håller inte sin budgetram 3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Personal  4  Hög sjukfrånvaro i förvaltningen 4. Sannolik 3. Kännbar 12 

5  Arbetet med att följa upp och vidta 
åtgärder avseende hög sjukfrånvaro i 
förvaltningen uteblir 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

Verksamhetsspecifik  6  Klagomål och förbättringsförslag i 
verksamheten förs inte vidare utan stannar 
hos mottagaren 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

7  Att genomförandeplaner inte upprättas 
och följs upp enligt författningskrav och 
framtagna riktlinjer 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 

8  Att journal enligt SoL, LSS, HSL ej förs enligt 
författningskrav 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 

9  Att narkotika försvinner från patienternas 
läkemedelsskåp 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 
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2 Intern kontrollplan 
 

2.1 Administration 

Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

Att vi inte följer upp 
biståndsbeslut 

 Avstämning av antal beslut 
som inte är omprövade i 
tid. 

Verksamhetscontroller Underlag tas fram från 
Procapita över fattade 
biståndsbeslut enl. SoL. 

4 ggr/år 

Att styrdokument som 
socialnämnden tagit beslut 
om inte upprättas eller 
uppdateras 

 Översyn av de 
styrdokument nämnden 
ansvarar för. 

Verksamhetsutvecklare Kontroll att alla nämndens 
styrdokument är aktuella 
och gällande, samt 
uppdaterats eller 
reviderats enligt beslut. 

1 ggr/år 

2.2 Ekonomi 

Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

Verksamheterna håller inte 
sin budgetram 

 Kontroll av verksamhetens 
ekonomiska resultat. 

Förvaltningsekonom Följa upp föregående 
kvartalsresultat av pengar 
ut och pengar in för att 
tidigare indikera riktning 
och möjliggöra ekonomisk 
styrning. 

4 ggr/år 
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2.3 Personal 

Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

Hög sjukfrånvaro i 
förvaltningen 

 Ta fram statistik för 
sjukfrånvaro, per enhet. 

Verksamhetscontroller Gå in i personec och ta 
fram uppgifter om 
sjukfrånvaro. 

2 ggr/år 

Arbetet med att följa upp 
och vidta åtgärder 
avseende hög sjukfrånvaro 
i förvaltningen uteblir 

 Sammanställa åtgärder 
som vidtagits för att 
minska sjukfrånvaron. 

Verksamhetsutvecklare Inhämta och analysera de 
åtgärder som vidtagits på 
varje enhet. 

2 ggr/år 

2.4 Verksamhetsspecifik 

Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

Klagomål och 
förbättringsförslag i 
verksamheten förs inte 
vidare utan stannar hos 
mottagaren 

 Sammanställ hur 
synpunkter, klagomål och 
förbättringsförslag tas 
emot, utreds och åtgärdas. 

Verksamhetsutvecklare Inhämta underlag från 
enhetschef, gör en 
sammanställning och 
redovisa vilka utredningar 
som gjorts samt vilka 
eventuella åtgärder och 
förbättringsåtgärder som 
vidtagits. 

2 ggr/år 

Att genomförandeplaner 
inte upprättas och följs upp 
enligt författningskrav och 
framtagna riktlinjer 

 Kontroll av aktuella 
genomförandeplaner. 

Verksamhetscontroller Inhämta underlag från 
enhetschef, gör en 
sammanställning och 
redovisa resultat (inom 
LSS, SÄBO och hemtjänst). 

1 ggr/år 
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Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

Att journal enligt SoL, LSS, 
HSL ej förs enligt 
författningskrav 

 Genomgång av journaler 
(10%). 

MAS Journalgranskning enligt 
utarbetad mall. 

2 ggr/år 

Att narkotika försvinner 
från patienternas 
läkemedelsskåp 

 Regelbunden kontroll i 
läkemedelsskåp. 

MAS Narkotikakontroll av 
utsedd SSK var sjätte 
vecka. Sammanställs av 
MAS. 

2 ggr/år 
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Protokoll 2019-12-10

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Ilina Losund (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §144

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-10

Datum för överklagan 2019-12-11 till och med 2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

§144 - Översyn av verksamheten personligt ombud (SON 19-170)
Ärendebeskrivning

Verksamheten personligt ombud jobbar med insatsen till personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. Verksamheten bedrivs sedan flera år tillsammans med övriga 
Sydnärkekommuner, Kumla kommun är huvudman.

En översyn har gjorts som visar att verksamheten fyllt sitt syfte och att man inte längre 
arbetar med den målgrupp som avsågs när verksamheten startades. Utifrån att de personer 
man nu arbetar med omhändertas i ordinarie verksamhet föreslår förvaltningarna i 
Sydnärkekommunerna att avtalet sägs upp och verksamheten läggs ner. Beslut i ärendet 
kommer tas i Kumla kommun den 21 november 2019. Kumla kommuns handlingar bilägges 
detta ärende.

Förslag till beslut

Socialnämnden säger upp avtalet med Kumla kommun gällande verksamheten personligt 
ombud.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Expediering av beslut i ärende SN 2019/371 - Avslut av verksamheten personligt ombud - 

(SON 19-170-4)
 VB: Beslut i ärende SN 2019/371 (2/6) - (SON 19-170-4.1)
 VB: Beslut i ärende SN 2019/371 (3/6) - (SON 19-170-4.2)
 VB: Beslut i ärende SN 2019/371 (4/6) - (SON 19-170-4.3)
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Protokollsutdrag 2019-11-21

Socialnämnden SN 2019/371

_____________________________________________________________________________________

Justeringssign Utdragsbestyrkande

Socialnämnden 2019-11-21 § 193 Dnr SN 2019/371

Avslut av verksamheten personliga ombud

Ärendebeskrivning
Verksamheten personligt ombud jobbar med insatsen till personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. Verksamheten bedrivs sedan flera år tillsammans med övriga 
Sydnärkekommuner. En översyn har gjorts som visar att verksamheten fyllt sitt syfte 
och att verksamheten inte längre arbetar med den målgrupp som avsågs när 
verksamheten startades. Utifrån att de personer verksamheten nu arbetar med 
omhändertas i ordinarie verksamhet föreslår förvaltningarna i Sydnärkekommunerna att 
avtalet sägs upp och verksamheten läggs ner.
 
Ärendet föredras på gruppmötet.

Förslag till beslut
Socialnämnden
1. säger upp avtalat med övriga Sydnärkekommuner gällande verksamheten personligt 
ombud,
2. lägger ner verksamheten personligt ombud,
3. omfördelar de ekonomiska medlen avsatta för verksamheten personligt ombud till 
Skuldrådgivningen, totalt 200 tkr.

Arbetsutskottets behandling
Förslag till beslut har uppdaterats efter att kallelsen för sammanträdet fastställts.

Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden
1. säger upp avtalat med övriga Sydnärkekommuner gällande verksamheten personligt 
ombud,
2. lägger ner verksamheten personligt ombud,
3. omfördelar de ekonomiska medlen avsatta för verksamheten personligt ombud till 
Skuldrådgivningen, totalt 200 tkr.

_____
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Protokollsutdrag 2019-11-21

Socialnämnden SN 2019/371

_____________________________________________________________________________________

Justeringssign Utdragsbestyrkande

Expediering
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Tjänsteskrivelse
1(3)

2019-10-31 SN 2019/371

Socialnämnden

Förslag att upphöra med samverkan och verksamheten 
personliga ombud

Förslag till beslut
Socialnämnden 

1. säger upp avtalat med övriga Sydnärkekommuner gällande verksamheten 
personligt ombud,

2. lägger ner verksamheten personligt ombud,
3. omfördelar de ekonomiska medlen avsatta för verksamheten personligt 

ombud till Skuldrådgivningen, totalt 200 tkr.

Sammanfattning 
Verksamheten personligt ombud jobbar med insatsen till personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. Verksamheten bedrivs sedan flera år tillsammans med 
övriga Sydnärkekommuner. En översyn har gjorts som visar att verksamheten 
fyllt sitt syfte och att man inte längre arbetar med den målgrupp som avsågs när 
verksamheten startades. Utifrån att de personer man nu arbetar med 
omhändertas i ordinarie verksamhet föreslår förvaltningarna i 
Sydnärkekommunerna att avtalet sägs upp och verksamheten läggs ner.

Bakgrund
En av psykiatrireformens (1995) utgångspunkter var att insatser och resurser 
skulle bli mer tillgängliga för människor med psykiskt funktionshinder. I 
regeringens proposition 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor, föreslås olika 
åtgärder för att ge ett mer samordnat och effektivt samhällsstöd. Vidare framgår 
av ovan nämnda proposition att man där bedömde att stödet till psykiskt 
funktionshindrade skulle kunna förbättras om de får stöd av personliga ombud. 

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar 
som behöver hjälp att påverka sin livssituation och kunna bli mer delaktiga i 
samhället. Ombudens roll är att fungera som stöd i kontakten med myndigheter, 
vårdgivare och andra aktörer som den enskilde behöver ha kontakt med.

Verksamheten ska rikta sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar 
och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika 
livsområden. De som kan få stöd av personliga ombud ska vara 18 år eller äldre, 
ha omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning. 
Dessutom ska de ha behov av långvariga kontakter med socialtjänstens, 
primärvården och den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter. 

Grupper med behov av insatser och personligt ombud

I huvudsak är det sex grupper som man tänkt på vad avser insatser och hjälp av 
personligt ombud:
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2019-11-08 2(3)

1. Personer som ännu inte har kontakt med myndigheter eller som av olika 
skäl har dragit sig undan från myndighetskontakter. De kan vara isolerade i sina 
bostäder och riskerar att fara illa.
2. De som redan får insatser men insatserna är för få.
3. De som har olika insatser men insatserna motsvarar inte behoven.
4. De som har många insatser men insatserna är inte samordnade.
5. De som har olika insatser men anser att de antingen är för omfattande 
eller att det inte längre finns behov av dem.
6. Personer som har eller har haft kontakt med olika offentliga system, men 
som de offentliga systemen inte anser sig kunna ta hand om.

Kommuner kan få stadsbidrag som täcker del av kostnaden för verksamheten. 
Kumla bedriver sedan flera år tillbaka verksamheten tillsammans med övriga 
Sydnärkekommuner. I verksamheten är två personliga ombud anställda, det är 
Kumla kommun som är anställande kommun och ansvarar för verksamheten. De 
kostnader som inte täcks av stadsbidrag fördelas mellan kommunerna utifrån 
kommunstorlek. 

Nuläge
Av verksamhetsberättelsen de senaste åren framgår att den största gruppen som 
vänder sig till de personliga ombuden är personer med ekonomisk utsatthet. I de 
muntliga föredragningar som dåvarande ansvarig enhetschef genomfört för 
socialnämnden i Kumla så framgår att den ökande gruppen är ensamstående 
mammor med ekonomisk utsatthet. Detta var inte tanken då man startade 
verksamheten med personliga ombuden och bedömningen från Kumla 
socialförvaltningen är att denna grupp omhändertas inom befintlig verksamhet.

För verksamheten med personligt ombud ska det finnas en ledningsgrupp. I 
denna ska det ingå representanter från kommunen, regionens primärvård, 
psykiatri, Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Sydnärkes ledningsgrupp 
består av representanter från kommuner, Försäkringskassan och 
brukarorganisation SPF. Ingen representant från primärvård eller 
Arbetsförmedling. Försäkringskassan börjar också lyfta frågan om sin delaktighet 
i ledningsgruppen. Primärvården har inte funnits med på ett antal år, de har inte 
heller gett någon anledning till detta. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
har genom åren fått förändrat uppdrag och arbetssätt så detta är anledningen till 
deras ställningstagande.

Utifrån ovanstående gör socialförvaltningen bedömningen att verksamheten har 
uppfyllt sitt syfte och att de personliga ombuden inte längre arbetar med de 
insatser som avsågs då insatsen tillskapades. Med anledning av detta har 
socialförvaltningen fört en dialog med övriga kommuner om en översyn av 
verksamheten. Översynen har resulterat i att kommunerna på tjänstepersonsnivå 
har enats om att avsluta verksamheten utifrån att man numera jobbar med andra 
målgrupper än de avsedda.

Analys
Bedömningen är att nedläggningen av verksamheten inte kommer att få några 
påtagliga konsekvenser för medborgarna då de målgrupper som de personliga 
ombuden arbetar med omhändertas inom befintlig verksamheten.
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Nedläggningen av verksamheten innebär en årlig besparing om ca 200 tkr. Dessa 
medel föreslås omfördelas till Skuldrådgivningen.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Gabriella Mueller Prabin Malin Bäcklund
Förvaltningschef Verksamhetschef IFO
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Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 

Kumla kommun 

692 80 Kumla 

Stadshuset, Torget  1 019-58 80 00 

 

 

servicecenter@kumla.se 

Webbplats 

www.kumla.se 

 

 

FÖRÄNDRING I VERKSAMHET 
Riskbedömning och handlingsplan 

 

 

Datum Version 

            

Framtagen av Godkänd av 

            

Beskrivning av förändring Deltagare 

            

Förändringen berör följande verksamheter Ansvarig att informerar berörda verksamheter 

            

 

RISKKÄLLA - Fysiska RISKBEDÖMNING ÅTGÄRD ANSVARIG KLART 
NÄR? 

KONTROLL-
DATUM LÅG MEDEL HÖG 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

190926

Malin Bäcklund, Anna Thaberman, Jonas Lindqvist

Nedläggning av verksamheten personligt ombud

Personligt ombud Närmsta chef

Att arbetsuppgifter flyttas till andra 
verksamheter

x Omhändertas redan i befintlig 
verksamhet

Osäkerhet bland personalen 
under nedläggningstid

x Nära dialog med ansvarig chef

, Jennifer Frisenholt

Malin Bäcklund, Anna Thaberman, Jonas Lindqvist, Jennifer Frisenholt

Anna Kontinuerligt
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Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 

Kumla kommun 

692 80 Kumla 

Stadshuset, Torget  1 019-58 80 00 

 

 

servicecenter@kumla.se 

Webbplats 

www.kumla.se 

 

RISKKÄLLA – Sociala och organisatoriska 
 (enligt Afs 2015:4)  

RISKBEDÖMNING ÅTGÄRD ANSVARIG KLART 
NÄR? 

KONTROLL-
DATUM LÅG MEDEL HÖG 
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Analys av Oxelgårdens resultat 
i undersökningen "Vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen?"

10

SON 19-192
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Protokoll 2019-12-10

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Ilina Losund (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §154

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-10

Datum för överklagan 2019-12-11 till och med 2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

§154 - Analys av Oxelgårdens resultat i undersökningen "Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen?" (SON 19-192)
Ärendebeskrivning

En fördjupad analys av Oxelgårdens resultat i undersökningen "Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?" ska presenteras för nämnden.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott frångår ärendet.

Beslutsunderlag
 Presentation - Äldre om SÄBO-verksamheter, Lekeberg, Oxelgården - (82460)
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Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018

Resultat för Lekeberg_Oxelgården (minst 7 svarande)

Särskilt boende
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Resultatöversikt år 2018
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De fem frågor där andelen positiva 

svar är högst
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100

100
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ProcentOxelgården

Trivs med sitt rum/sin lägenhet

Känner sig trygg på sitt 

äldreboende

Får bra bemötande från 

personalen

Känner förtroende för personalen

Har lätt att få träffa sjuksköterska 

vid behov

3Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2018
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4Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2018

De fem frågor där andelen positiva svar 

är lägst

70

För få svarande

63
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ProcentOxelgården

Möjligheterna att komma utomhus 

är bra

Kan påverka vid vilka tider man får 

hjälp

Besväras inte av ensamhet

Frågeställningen visas inte

Tycker det är trivsamt i 

gemensamma utrymmen
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En enkät skickades ut till anhöriga.
Utskickade enkäter är 44 stycken, 

åter 12 stycken
Syftet är att undersöka de 5 lägsta 

resultaten och utifrån synpunkterna 
förbättra verksamheten
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Hur kan vi göra att så möjligheten att komma 

utomhus förbättras?

Personal följer med på längre eller kortare 
utomhus promenader

Ge information om Oxelgårdens stig

Fika ute
Boulbana

Balkongerna skulle vara större
Utemöbler med större ryggstöd

Anställ personal som endast arbetar med 

aktiviteter ex odling
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Hur kan personalen förbättra informationen om 

tillfälliga förändringar. Yrkeskategori/ 
informationssätt

Informationen är tillfredsställande

Samtal ,sms eller brev

Samtal känns bäst, över lag fungerar det bra
Dålig information

Samtal om det gäller hälsoaspekter annars brev 
eller mejl
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Synpunkter och klagomål, hur kan vi förbättra 

informationen?

Kontaktar personalen direkt vid synpunkter

Den är bra

Vill få den information upprepade gånger
Att informera om blanketten

Den är bra som det är
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Vad finns det för aktiviteter som saknas?

Fullt tillräckligt

Bilda en kör.
Titta på kunskapskanalen. Träffas från olika 

avdelningar.

Mer opera, bingo regelbundet
Cykla, grilla äta glass

Vi tycker att ni är fantastiska på Oxelgården
Tänka olika aktivitet för olika sinnen

Mini gym i tv-rummet, cykel trampor, stort Fia 

spel
Nyheter på tv, sjunga spontant, aktivitet för 

kropp och själ
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10Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2018

Hur nöjd eller missnöjd är du 

sammantaget med ditt äldreboende?

90%

10%

Oxelgården

Andel positiva svar Andel neutrala eller negativa svar
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Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning
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Val av ny ordförande till 
socialnämndens arbetsutskott

11

SON 19-5
   

Page 150 of 262



Protokoll 2019-12-10

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Ilina Losund (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §151

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-10

Datum för överklagan 2019-12-11 till och med 2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

§151 - Val av ny ordförande till socialnämndens arbetsutskott 
(SON 19-5)
Ärendebeskrivning

Inför årsskiftet 2019/2020 ska socialnämnden välja en ny ordförande till arbetsutskottet. 
Sedan mandatperioden inleddes i januari 2019 så har Johan Niklasson (C) varit ordförande i 
arbetsutskottet. Han har nu lämnat in en ansökan om att lämna uppdraget som ordförande i 
socialnämndens arbetsutskott till den 1/1-2020. Denna ansökan har godkänts av 
kommunfullmäktige.

Inga övriga fyllnadsval behöver göras, så sammansättningen av arbetsutskottet kommer i 
övrigt att vara densamma som beslutades i början av mandatperioden.

Förslag till beslut

Socialnämnden utser Annica Zetterholm (C) till ordförande i socialnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2019-2022 med tillträde 1 januari 2020.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ny ordförande till socialnämndens arbetsutskott - (81437)
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Tjänsteskrivelse 2019-11-04 1 (1)

Dnr: SON 19-5

   

Tjänsteskrivelse - Val av ny ordförande till 
socialnämndens arbetsutskott

Ärendebeskrivning
Inför årsskiftet 2019/2020 ska socialnämnden välja en ny ordförande till 
arbetsutskottet. Sedan mandatperioden inleddes i januari 2019 så har Johan 
Niklasson (C) varit ordförande i arbetsutskottet. Han har nu lämnat in en ansökan om 
att lämna uppdraget som ordförande i socialnämndens arbetsutskott till den 1/1-
2020. Denna ansökan har godkänts av kommunfullmäktige.

Inga övriga fyllnadsval behöver göras, så sammansättningen av arbetsutskottet 
kommer i övrigt att vara densamma som beslutades i början av mandatperioden.

Förslag till beslut
Socialnämnden utser Annica Zetterholm (C) till ordförande i socialnämndens 
arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022 med tillträde 1 januari 2020.

LEKEBERGS KOMMUN

Emil Pettersson
Handläggare
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Val av ny ordförande till 
kommunala pensionärsrådet

12

SON 19-2
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Protokoll 2019-12-10

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Ilina Losund (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §152

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-10

Datum för överklagan 2019-12-11 till och med 2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

§152 - Val av ny ordförande till kommunala pensionärsrådet (SON 
19-2)
Ärendebeskrivning

Inför årsskiftet 2019/2020 ska socialnämnden välja en ny ordförande till kommunala 
pensionärsrådet. Sedan socialnämndens sammanträde 30 januari 2019 så har Johan Niklasson 
(C) varit ordförande i kommunala pensionärsrådet. Han har nu lämnat in en ansökan om att 
lämna uppdraget som ordförande i kommunala pensionärsrådet till den 1/1-2020.

Inga övriga fyllnadsval behöver göras, så sammansättningen av kommunala pensionärsrådet i 
övrigt kommer att vara densamma.

Förslag till beslut

Socialnämnden utser Annica Zetterholm (C) till ordförande i kommunala pensionärsrådet för 
mandatperioden 2019-2022 med tillträde 1 januari 2020.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ny ordförande för kommunala pensionärsrådet - (82401)
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Tjänsteskrivelse 2019-11-12 1 (1)

Dnr: SON 19-2

   

Klicka här för att skriva ärenderubrik.

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. 
Pensionärsförening som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen samt 
väntjänsten i Lekeberg ska efter beslut i socialnämnden vara representerad i rådet. 

Enligt reglementet för kommunala pensionärsrådet ska socialnämnden utse tre 
ledamöter och två ersättare till rådet. Då Emma Eklind (KD) har avsagt sig sitt 
uppdrag i socialnämnden så upphör även hennes uppdrag som ersättare i 
kommunala pensionärsrådet. Nämnden ska därför utse en ny ersättare till 
kommunala pensionärsrådet.

Förslag till beslut
Socialnämnden utser XX till ersättare i kommunala pensionärsrådet.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Emil Pettersson
Förvaltningschef Utredningssekreterare
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Översyn av riktlinjer för 
krishantering

13

SON 19-256
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Protokoll 2019-12-10

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Ilina Losund (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §158

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-10

Datum för överklagan 2019-12-11 till och med 2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

§158 - Översyn av riktlinjer för krishantering (SON 19-256)
Ärendebeskrivning

På socialnämndens sammanträde i november så fick förvaltningen i uppdrag att göra 
en översyn av vilka riktlinjer som finns för krishantering i socialförvaltningens olika 
boendeformer ifall kommunens vatten är förorenat. Resultatet av denna översyn skulle sedan 
presenteras för socialnämnden i december.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Boendekarriär

14

SON 19-257
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Protokoll 2019-12-10

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Ilina Losund (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §159

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-10

Datum för överklagan 2019-12-11 till och med 2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

§159 - Boendekarriär (SON 19-257)
Ärendebeskrivning

Enhetschef Andreas Hill kommer och föredrar för nämnden om socialförvaltningens arbete 
med "Boendekarriär".

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott frångår ärendet.
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Information och svar 
angående oanmäld inspektion 

vid det särskilda boendet 
Oxelgården, Lekeberg

15

SON 19-143
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Protokoll 2019-12-10

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Ilina Losund (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §157

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-10

Datum för överklagan 2019-12-11 till och med 2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

§157 - Information och svar angående oanmäld inspektion vid det 
särskilda boendet Oxelgården, Lekeberg (SON 19-143)
Ärendebeskrivning

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) har genomfört en oanmäld inspektion av 
verksamheten på Oxelgården, Lekebergs kommun och funnit vissa brister. IVO begär att 
nämnden redovisar sin inställning till de brister som konstaterats. 

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till socialnämnden.

Beslutsunderlag
 Beslut från IVO angående oanmäld inspektion av Oxelgården - (SON 19-143-4)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 19-143-2)
 Information om oanmäld inspektion vid det särskilda boendet Oxelgården, Lekeberg - (SON 

19-143-1)
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LEKEBERGS
KO UN

2019-08-21 1(3)

Dnr: SON 19-143

Svar på ärende Dnr 8.5-21598/2019-12 gällande
oanmäld inspektion på Oxelgården natten 4-5 juli
2019

Förvaltningen vill i och med denna skrivelse möta de uppgifter som framkommer i
underrättelsen. Vi ser allvarligt på innehållet i underrättelsen.

Verkställighet
Förvaltningen har under en längre tid haft stort inflöde av brukare i behov av

korttidsplatser. När brukare ska hem från sjukhuset är processen snabb och för att
klara uppdraget har vissa SABO läge n heter gjorts om till korttidsplatser. Resurser
utifrån antal korttidsplatser eller andra behov, sätts in efter bedömning kring
behovet. Rutin finns för vak i livets slutskede.

När det gäller korttidsplatserna arbetar enhetscheferna för de särskilda boendena

tillsammans. De arbetar för att matcha de brukare som får dela rum. Visar det sig att
brukarna inte trivs tillsammans, delar man på brukarna så fort det bara är möjligt.
Varje vecka sker ett möte med biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut
och enhetschef för att planera korttidsplatserna för veckan.

När ny brukare kommer till korttidsplats på Oxelgården så upprättas en
"omvårdnadskarta" vid lära känna/intervjusamtal med brukaren. Det som
framkommer i kartläggningen skrivs sedan in i brukarens genomförandeplan.
Rapportering vid nyinflyttade brukare, sker vid den dagliga rapporten och-eller
genom dokumentation i verksamhetssystemet. En kopia av brukarens
genomförandeplan förvaras i brukarens pärm i lägenheten. Rutin finns hur och när en
genomförandeplan ska upprättas. Har medarbetarna haft längre ledigheter ligger det
i det egna ansvaret att läsa dokumentation samt efterfråga information kring in- eller
utflyttade brukare. När det finns korttidsplatser på boendet har troligen förändringar
skett.

Medarbetarna har lång eller relativt lång erfarenhet av att arbeta inom vård och
omsorg. Det är oacceptabelt att inte gå mellan avdelningarna under natten och att
avdelningarna har lämnats utan uppsikt under så lång tid som beskrivs i

underrättelsen. Denna bild är inte samstämmig i nattgruppen och arbetsgivaren
behöver säkerställa rutinerna och arbetssätten på natten. Det är inte minst viktigt
utifrån behovet av förutsägbarhet för personer med hjärnskador/demenssjukdomar.
När arbetet utförs utifrån ronder utelämnas de individuella behoven och

genomförandeplanerna används inte för att planera arbetet. Det krävs ingen
fastställd diagnos på demenssjukdom för att bo på Oxelgården, det är de individuella
behoven utifrån minnesproblematiken som styr.

l den organisation som finns i dag, där dag-och nattpersonal är uppdelade på två
enhetschefer, kan finnas risker kring informationsöverföring och samarbete. Vi har
ett gemensamt uppdrag kring helheten för våra brukare och ser vi att det inte
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Dnr: SON 19-143

fungerar då behöver vi nogsamt undersöka andra sätt att organisera verksamheten

på.

Sedan våren 2019 finns en utsedd person på Oxelgården natt att vara
teamträffsansvarig för att få information och delge information till teamet gällande
genomförandeplaner och övrig information. Ett annat viktigt perspektiv är att öka
samarbetet mellan dag- och nattpersonal Om denne inte kan ska enligt
överenskommelse ersättare utses. Plan finns för teamträffarna med datum och tid.

Social dokumentation är ett identifierat utvecklingsområde. Förvaltningen har köpt in

en utbildning i social dokumentation som ges till samtlig omvårdnadspersonal i
Lekebergs kommun 23-27 september.

Tekniska lösningar
Larmlösningen på Oxelgården ger bra förutsättningar att kunna besvara larm
skyndsamt. Larmet kan kopplas så att samtliga medarbetare som jobbar kan ta emot
larm för hela huset. På så sätt finns större möjlighet att besvara larmen när fler
inkommer ungefär samtidigt. Det borde även vara möjligt att gå ifrån en stund när
två personer är hos brukare som larmat, för att se vad larmet gäller.

När brukare kommer från hemmet till korttidsplats, där vi också använder Phoniro
care, måste ett annat namn läggas in då larmet hemma annars behöver avregistreras.
Det finns idag ingen teknisk lösning för att ha två aktuella larm.

Dörrlås/hotellåsen fungerar så att dörrarna alltid är upplåsta från insidan om
brukaren har sin larmknapp på sig. Problem kan uppstå när brukaren ska tillbaka in i
lägenheten. Det händer ibland att brukare lägger av sig larmknappen i lägenheten
och kommer då inte in, eftersom själva "nyckeln" ligger i lägenheten. Brukaren
behöver även gå nära dörren för att låset ska känna av att låsa upp. Går låsen eller
larmen sönder finns larmansvariga såväl dag som natt som kan göra felanmälan till
leverantören. Kända fel rapporteras mellan dag- och natt.

Många brukare kan koderna till avdelningarna och går ut på eget initiativ. Det finns
teknik installerat för att uppmärksamma om en brukare är på väg att lämna boendet,
dessa är dock inte i drift än då alla samtycken inte är inhämtade. Rutin finns och
används för systematiskt arbete kring skydds- och begränsningsåtgärder. Samtycken
dokumenteras i verksamhetssystemet. Nattpersonalen behöver informeras och
involveras i ytterligare i arbetet utifrån det som framkommer i underrättelsen.

Oxelgårdens nattpersonal ska hjälpa till vid ett överfallslarm på LSS boendet
Kastanjen. Den tryggheten ska finnas för den som jobbar ensam natt på Kastanjen,
det har dock inte inträffat ännu att de behöver lämna Oxelgården för att gå på larm. l
händelse av att det skulle börja inkomma larm regelbundet från Kastanjen kan ett
annat ställningstagande behövas. Det finns även en person med sovande jour på ett
annat boende som kan väckas upp vid mycket särskilda behov/omständigheter.
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Dnr: SON 19-143

Organisation och arbetssätt

Ledning/styrning
Enhetschefen är chef för nattorganisationen och hälso- och sjukvårdsorganisationen.
Arbetsplatsträffar sker regelbundet enligt schema. Enhetschefen har inte i sitt
uppdrag att arbeta på natten utan träffar sina medarbetare en gång i veckan. Under
våren har enhetschefen haft flertalet andra möten med medarbetarna, utöver de
regelbundna mötena. Det är därför svårt att förstå kritiken kring kontakten med
enhetschefen. Kontakt i vardagen sker via e-post, sms och telefon, vilket får anses
vanliga kontaktvägar i dagens samhälle. Enhetschefen är tillgänglig för medarbetarna
när de önskar kontakt. Nattetid finns tjänstgörande sjuksköterska som arbetsledare
och det är till denne som nattpersonalen ska vända sig vid händelser nattetid.

En enhetschef finns för Oxelgårdens dag/kvälls personal. Nattens medarbetare
vänder sig i ytterst liten utsträckning till enhetschefen som börjar 06.30-07.00 på
morgonen.

Det finns all anledning för förvaltningen att undersöka om den organisation som finns
idag är funktionell. Det är tydligt att samarbetet mellan dag- och natt behöver
utvecklas och stärkas. Vidare behöver samtliga medarbetare på natten ges god
kännedom om rutiner, arbetssätt och verksamhetssystem. Inte minst behöver
arbetet planeras utifrån brukarnas individuella genomförandeplaner.

Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att se över organisationsstrukturen för att
på bästa sätt möta brukarnas behov. En lokalöversyn pågår för ytterliga re kunna
klara framtida demografisk mani gar

Ann-Mari Gustafsson

Förvaltningschef

Socialförvaltningen
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Inspektionen för vård och omsorg

Avdelning mitt
Pernilla Wiklund

pemilla. wiklund@ivo. se

ANKOM

-07-1

UNDERRÄTTELSE

2019-07-17 Dnr 8. 5-21598/2019-12

Lekebergs kommun
Socialnämnden

71681 Fjugesta

1(1)

Möjlighet att lämna synpunkter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett pågående ärende
avseenda nattbemanning, trygghet och säkerhet vid det särskilda
boende Oxelgården.

Natten mellan den 4 och 5 juli 2019 genomfördes en oanmäld
inspektion i verksamheten. Protokoll upprättades och de intervjuade har
getts möjlighet att faktagranska det upprättade protokollet.

Ni har möjlighet att yttra er över det bifogade materialet. Eventuellt
yttrande ska ha kommit in till IVO senast den 30 augusti 2019.

IVO kan komma att fatta beslut i ärendet även om ni inte yttrar er.

Vid kontakt med IVO i detta ärende bör diarienummer 8.5-21598/2019
anges.

'emi a i lund

Bilagor:

Protokoll fort vid intervju med personal från hus A

Protokoll fört vid intervju med personal från hus B

Synpunkter på protokoll från hus A

Synpunkter på protokoll från hus B

h-

(O
m n

Inspektionen för vård och omsorg
Box 423
701 48 Örebro

Telefon 010-788 50 00

registrator. mitt@ivo. se
www. ivo. se

Fax+46 010-788 56 46
Org nr 202100-6537
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Inspektionen för vård och omsorg

Avdelning mitt
Lena Nyberg
Lena. Nyberg@ivo. se

PROTOKOLL

2019-07-09 Dnr 8.5-21598/2019-4 1(7)

Protokoll fört vid intervju med personal från
hus A
Datum: 4-5 juli 2019

Huvudman: Lekebergs kommun, Socialnämnden

Verksamhet: Oxelgården hus A

Representanter för huvudman eller vårdgivare: Se deltagarlista

^^ PM^:PWkS f6r vird °ch omsorg: Inspcktörema Lm-

Inspektörerna inleder med att berätta om orsak och syfte med den
oanm?da.Tttmspektionen- Infonnation lämnas även om att protokoll
iipprattas från nattens intervjuer samt att protokollet komme7att7ldd<as
till de intervjuade för faktagranskning. Information lämnas även omTtF

: därefter kommer att skickas till nämnden för yttrandet

Observationer

Närinspektörema anlände till Oxelgårdens hus A ca 22. 15 ringde de på
ytterdörren vid ett flertal tillfällen utan att signaler gick fram.
Nattpersonalen observerade inspektörerna genom fönstret och kom
!ldan?r att släPpa in insPektörema. När inspektörerna blevinsTäppta
sattnattpersonalen tillsammans med nattpatnillens sjuksköterska och
undersköterska och fikade och tog/lämnade rapport.

Övrig information
De intervjuade uppgav att chefen för Oxelgårdens dagpersonal och
ansvarig för de boende sitter på huset. Nattpersonalens chef finns inte
på huset. Denna är chef för all nattpersonafinklusive sjuksköterskor"
och^arbetsterapeuter. De intervjuade uppgav att de aldrig träffar-sm^
chef i det nattliga arbetet. De träffar chefen en gång i månaden vid"
planerade möten, men dessa har uppehåll under sommaren. Under

hspektionen för värd och omsorg
Box 423
701 48 Örebro

Telefon 010-788 50 00

registrator. mitt@ivo. se
www. ivo. se

Fax+46 010-788 56 46
Org nr 202100-6537

Page 188 of 262
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ZtZ.har chefen ww bm<l om llcmtjiinstm och har ändrat s^

Lokalernas utformning

^U1A tTtl\trc^mngar med»åtta läSenheter På varje våning. På^tt^z^sm:BU^:^rsr'z^^
med inriktning demens.

^vd^{w^pmcv "kadana ut:K6k och tv ru"' är alhnänn,
smen:Det är ett trapphus och en nödu№g ochen~vindme7

±1 de lägenheter som är ett dubbelmmför par finns deFettTum
extra, de är lite större. Det finns tre dubbelrum fA-hiiset.

?lm te^Jlladeuppgav attde kan uppfatta dunsar frå" avdelningar demtebefinner sig på'men de kan intese de andra avdeln~ingarnrd å de^
u8gerL°likaplan- Medhjälp av de rör^selarm'som"finns&pTbo^duect
k.alm !n uppfattaomnågon är uppe och t-^. vandrar n;nt'eUe7g^å
toaletten. Personalen kan uppfatta-vad som händer p"å denv^nF^'
befinner sig på.

Personal

,
NTtid ar.deuvå p&rsonal på hus A-De intervjuade uppgav att de

utgår frän det plan där behovet är som störst: För natte^deTpL 2.
D.eskamte sitta på plan} då enboende blir ̂ "g "är de sitter där. Om
t.boen^tuppe.ochorolig fims de e" handlingsplan; deTnalfölj^
dock mte. I planen står inte där hur man skaTantemTonom^madetlJ
sker:DemtervJuade uppgav att med hjälp av hoteUåsxocTrorue;seTarm
så kan personalen ha kolfpå om någon av de andra boende ä7;

som den oroliga boende är uppe.

Avdelningarna lämnas utan bemanning under natten. Hur ofta l
om nattpersonalen får mycket eller lite larm. Om det inte kommer"
något lami så kan det stå tomt mellan tillsynsbesöken, vilket"bUr'flera
timmar. Kommer det inget larm från någon avdelning händer det dock
att de kan gå till den avdelningen för att titta till de boende.

Inifrån avdelningen kommer de boende bara ut om de kan koden. Det
händer att boende står och rycker och vill ut från sin avdelnmFD eTvar
dock länge sedan nu som det hände. Det hörs i så fall om personalen älr
pä en annan avdelning.
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Arbetsuppgifter under natten

Nattpersonalen tvätta städmoppar varje natt men det gör oftast B-huset.
De rengör kylskåp en gång i veckan och så har de ha^domTväft
^e^tädar^bara vid behovs städning. Detta påverkar-inte deboe"ndeTtuan
då låter de bli kylskåp och annat.

Extra resårs

Demtervjuade^uppgav att de får sätta in extra personal vid vak vid
palli^tiv vård. Det är inte självklart att man får^extrapersonaHnsatt vid
oro. Det är deras chef eller sjuksköterskan som beslutar omextraTak"
Sjuksköterska på natten

Det kan dröja innan sjuksköterskan kan komma till boendet vid behov.
t.arendast en^uksköterska som har hand om hela Lekebergs"

kommun. Sjuksköterskan kommer dock alltid när denne ha7tTdu Det är

mte_alltidman fårtagpå SJUksköterskan då telefontäckningen"inte'alitid
r.

^ 

SjiUcsköterskan arbetar tillsammans med en unders köterska T
nattpatrullen.

Nattpatrullen

Nattpersonal på boendet kan behöva följa med undersköterskan ut i
nattpatrullen om sjiiksköterskan är fast med annat jobb. Det händer ett
par gånger under månaden ibland mer. Då är det bara tre i

Om det är lugnt fungerar nattbemanningen bra men om det är flera
iippe under en natt behöver man vara flera personal. Oplanerade
insatser sker emellanåt.

De enskilda

En av de intervjuade uppgav att det på plan l funnits korttidsplatser där
it.v.ä^än,har/elat rum-KorttidsPlatsema ska egentligen bara vara~på'
hus B plan 1,̂ men då det varit ett stort behov av korttidsplatser"såhar
man använt de lediga rum som funnits till korttidsvårdsplatser. Demia
uppgav att bemanningen inte ökar trots att man dubbelbelägger (två--
enskilda i ett rum) rum emellanåt.

Vid tiden för inspektionen är det en dam på korttidsplats på plan l där
det egentligen är en fast plats. På planet bor demenssjuk^pe^oner men
alla är inte utredda. Den personen som vistas på korttidsplatsen'ä7intr
dement. Det händer att man dubbelbelägger två personer-isamnia
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lageAet påkorttidsboendeplatser och det finns inte ens en gardin att
dra för emellan de båda t. ex. vid toabesök eller blöjbyte.
Nattpersonalen har påtalat till dagpersonalen att det är så.

Det^ finns enligt en av de intervjuade även enskilda med psykisk
fimktionsnedsättning och de vistas främst på plan l. Idag bor en enskild
med ett avvikande mönster på planet. De intervjuade uppgav att de blev1
lovad extraresurs så länge deiine bor kvar men det harTnteblmt Tå ^
grund av att det kostar för mycket pengar. De har istället fått"
överfallslann.

Informationsöverföring

På hus A har personalen en kvällsrapport och en morgonrapport.
På frågan om hur nattpersonalen vet vilka insatser som de boende har
plätten så uppgav den ena intervjuade att "man bara vet det", och att

i ska firmas någon lapp någonstans där det framgår, men den
mtervju^e visste inte vart-Den ena av de intervjuade uppgav att ibland
om det flyttar in en ny person på boendet så arbetar denmtervjuadeT
nattpatrullen^och på så sätt kan man få information eller känner tilTden
person som flyttar in. Det händer att det flyttat in boende utan att den"
intervjuade känner till detta.

Den. ena av de. mtervjuade upp§av att det beror på vem som rapporterar
vad man får för rapport. Har hon varit borta några dagar så~läs^den^
intervjuade i procapita men det är inte alla som-skriver det som hänt
Den ena av de intervjuade uppgav att personalen skriver men'att det'
ofta skrivs en massa onödig information.

Den ena intervjuade uppgav att det nog finns genomförandeplaner men
vet inte säkert för nattpersonalen är inte med och sla-iver dessa. Om"
någon behöver mer insatser på natten så vet den intervjuade~mte"vart
man skriver det Man får sla-iva ner sådant som är viktigt i en
almanacka och då sla-iver man bara rumsnumret på grund av GDPR.
Det är inte alltid de himier läsa dokumentationen på kvällen
De intervjuade uppgav att de mest dokumenterar i hälso- och
sjukvårdsdokumentationen. De skulle ha fått utbildning i social
dokumentation men de har inte fått det ännu. De intervjuade vet inte
vart man kan hitta infonnation om vad man gör hos de boende men tror
att det finns något papper någonstans. Det är inte heller alltid man
hiiiner dokumentera på morgonen.
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^m^det flyttar in någon ny person på boendet är det inte alltid de har
rlwslnwo", °m.atLdmhar "yt<ati"; D^anpig™d">v"b^, r i
^ationen vid rapporten även bli fel7å attmalnger?nsl altuselrvt^eCT 1

Insatser imder natten

Om de boende sover så får de sova.

Al: Alla hartillsynsbesök tre gånger under natten. Det är sex av åtta
boende som har behov av andar insatser u^rn^D^^t ?Z
läggning till blöjbyte och vändningar. Flera kan7aknaochuha7sovTtu
Mart. Etlrum ärtomt idag-Dubbeibemaimmg sker hos fyratfem"

e. De har insatser fler än en gång undern atten. Om det ä7
blqbyt^ gårman allti^vå-Hur ™ vet detkandeninter^uade inte
svara på, men tror det framkommer vid rapport

A2LAl^boende på avdelningen har tillsynsbesök tre gånger under
natten:Det, ar,sex boende som har behovav aMla" h]älp~mder"natten så
som t. ex^. blöjbyteoch vändning. Det är fem av de enskilda i
som har behov av hjälp av två under natten. Det är tyngs7på'A^jus'tnu.
A^AIla boende pä avdelningen har tillsyn tre gånger under natten. Det
ar åtta som man lijälper på något sätt under natten utöver tmsyne~n. 'Det
är fyra som har behov av dubbelbemanmng under natten och vid behov

Tekniska lösningar
De flesta enskilda på Oxelgårdens A-hus har trygghetslarm.
Trygghetslarmet får man per automatik när man flyttar in på boendet.
?.e.^t!rvjua<!euppga\att de får stänga av ett larm under "ätten på
grund av att det ringer hela tiden om de istället går och titta7tm denne
en gäng i halvtimmen. Det är tillsyn tre gånger per natt.

Sex teende på plan l kan inte lanna själva, 2 boende har rörelselarm.
2-3 boende har dörrlann, 3 boende har sänggrindar, det"är5boendeom
är uppegående.

5 boende på plan 2 kan inte larma själva, 2 boende har rörelselarm. 5
boende har sänggrindar, det är 3 boende som är uppegående"
3 boende på plan 3 kan inte larma själva, 2 boende har rörelselann. 3
boende har säiiggrindar, det är 5 boende som är uppegående^
De intervjuade uppgav att det oftast är dagpersonalen och
arbetsterapeuten som beslutar om någon boende ska ha ett rörelselag.
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De intervjuade uppgav även att någon boende har fått ett rörelselarm är
i princip omöjligt att bli av med det.

Nattpersonalen kan flytta ett larm eller stänga av ett larm vid behov om
m^an har fått ok från sjuksköterskan på natten och det dolcumenteras da"
EttdöiTlamikan nattpersonalen önska att få till någon~boende"Maun ^r
att det är individuella behov som styr.

Samtycke

Den ena av den intervjuade nattpersonalen uppgav att om nåf
boende är jätte dement kan de lägga orden i munnen på dem förm att Fa

tm ett samtycke till larm genom att ställa vägledande^frågor. En av de
intervjuade fa-or att det står om samtycke i dokumentationen; Om~nåe
mte vill ha en grind så pratar nattpersonalen med sjuksköterskan euF

gör med sjuksköterskan. En av de intervjuade intervjuade tror att~ett
larm sätts in även för personalens skull så att de ska veta om i
boende går ut.

Välfdrdstehiisk iitrustning

DeUr mest rörelselarm som larmar under natten. Nattpersonalen går
de flesta larmen nien om det larmar mycket hos en person så går dbe"
kanske mte på allalarm-De hinner svara på alla larm men de "springer
inte på alla rörelselann. Som mest kan en boende få vänta en
halvtimme innan den får hjälp efter att ett larm lösts ut. Det ar vid
tillfällen personalen hjälper någon arman som det kan taupD"tille"n
halvtimme.

De intervjuade uppgav att när en person bor i eget boende med
trygghetslarm och kommer på en korttidsplats så går det inte att få
deras nanin när det larmar. Det kan då innebära att avlidna personers
namn som bott i rummet tidigare kommer upp i telefonen.

Alla rum på boende har hotellås. Utifrån vet den intervjuade inte hur
många boende som kan öppna sin dörr då den är låst på natten. Det
händer att boende som är uppe som inte kommer in i sin lägenhet." Om
l? ärlåkT man öppna upp; Men På plan 1 §år det inte atTöppna upp
för andra då det är en orolig boende som ofta är uppe och i så fall
riskerar att gå in till andra boende.

Det, ärkodlastin avdelmngsdöl-rama. Den intervjuade vet inte att någon
av de boende kan komma ut genom en avdelningsdörr.
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DlTajn ten?uade velinte om detfimls någon ruti" kring skydds- och

lTZnmf.Tder:HOD frOTa"dc'tfims"n^
^som står i den. Hon tycker dock att hon har lcunskaponjet. Den'
intervjuade anser att rörelselarmen är begränsande för deTnsldlda.

Vikarier med språksvårigheter
Personalen ser en risk i atfvissa vikarier har språksvårigheter. Det är

,

svartattarbetamed någon som inte förstår instruktioner0mdege7en
mstnAtion^åskade irrte behöva gå ochkontoller^^de^^^ en
aortoc.h_pårätt.sätt^Man_kan även marka av det på de gamla då de^
?!an.d№mssförstådda-Dethänderäven att ̂blir'fefvidurapp^er,
^l^msaw'^locbäilw'temwkam;titlp^^
blir rätt utfört. Vissa vikarier har inte heller fått någon in£ggpåuldactocm.

Anteclaiingar förda av Justeras av

r.^

"t.r
.'•l l1'. '1'

Denä Nyberg;

.
^'

'"W^Ujtkw^}
Pernilla Eklund '"""•^-y

Page 194 of 262



ä ! ^
'"-"-'^ ^-'•^^

if "'

Inspektionen för vård och omsorg

Avdelning mitt
Lena Nyberg
Lena.Nyberg@ivo.se

PROTOKOLL

2019-07-09 Dnr 8.5-21598/2019-5 1(6)

Protokoll fört vid intervju med personal från
B

Datum: 4-5 juli 2019

Huvudnian: Lekebergs kommun. Socialnämnden
Verksamhet: Oxelgården Hus B

Representanter för huvudman eller vårdgivare: Se deltagarlista
S^ pM^?sf6r vird och oms0^ ̂ ^,.e»a Un,

^eek^la ̂ mZw^slcaooA5- InsPel<törema inleder med
att^atta. olnorsak och syfte med den ^nmärdTmsp^ti^rv̂ dL
!lfomera^om attprotokon kommeratt^^^^^
^spek±n. s.amtattdeltagamafrån ^Pektfonenkomm^^å ta del av
detup?ttade protok01^ för ̂agranskmng^form^oTläZaF av
?tvtl°dT. att protokollet kan komma"att skick^ tiU"nämundenZrllJ

HeuLBJ.?.d^tolnde ochkorttidsPl^erna och det mnebär att

dlM andharbuvit lcnepiga situationer då ̂ an blandar demen^JAa
personer med någon enskild som kanske haz- brutit ett ben:Detäi'säUan

står tomma rum.

Personal

Dlärtvap_ersonal som arbetar i hus B På natten De har delat ansvar nå
lTLV !lket-inn_ebär att de har samma ansvar för d^ tre vånmg7na.±Deut
? behDvet som st^vilken våning man utgår frånpånatten;^^^
arulugn utgår de vanli?vis från Plan 2- Demteryjuade"uppgav^tt1^
arbetar i både A- och B-huset, men inte samma natt^

vidare_uppgav de interv)'uade att det händer att de får följa med ut i
nattp?UUTO Ch hjälpa tm-1 snitt kanske en Sång i månaden; De^har
även fått till sig ett överfallslarm till ett LSS boende-som~Ugger7red^d

Inspektionen för vård och omsorg
Box 423
701 48 Örebro

Telefon 010-788 50 00
registrator. mitt@ivo. se
www.ivo.se

Fax+46 010-788 56 46
Org nr 202100-6537
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^tt.fim^n,Tagerandeperson där-Går det ^ lann där så måste

^sd^fraLvale ^springadi'-teta^^
svårare att följa med ut i nattpatrullen som de gjort tidigare.
hDLansmfö,r"'ä".t".1 .de l'oen(ie och tvä"ar »"PP"-. Det är oftast B
?u,^persoMlsom tvättar- ""•ädarkyMFp 3"nfet:Ia? c
helgmaten kommer. Man kan prioritera bort"det'omdeTbehaÖvs.
?e.!SmteJmchefnå80n gång då hon börjar kl- 8 På morgonen. De
,
tte:ll^ uppglv att^te°h;^"azfjs^
^1,e^gald?ckJlu. dlsa'an vänder siS '•"'l»fe°<Br~dage7
^^dlgalleLveI;ksamheten för denne hänvisar då tilFderasTgTn1
chef:De mailar sm chefora det ärnågot:DeTärl ^teaal^dZ^gen
svarar.

SD ninglpänattenärt"lraclc"gt som det ser ut^« °». När det

^tm°aplanerade insatser så kan det hända~attdet>ajruotillrä^gtu£

^Zg2m'3a^ ̂manMgundCTnatten- De har en kvällsrol-d
L2130:23;00 och sedan nästa rond cirka ld. 02. Om7eMnteT1

nägonann:mellan dessa tider så kan det ̂  tomt i'fler7tin
vissa plan. De planerade insatserna görs i samband med"ronder^'
.u№siktwer. låsta d°T har man inte På andra avdelningar. Det händer
atLble nde ar.lltelåsta från sina rum närde kommer~upPpTnå^
aydelning^ Då hör de inte om någon står och drar7d^dÖ;TZ60m
någon rycker i en dörr och vill ut så försöker man avledZ

Lokaler

p,apl!n. l. ardet korttidsvård/växelvård på halva sidan dvs fyra rum
slld1tvap1atseri varje rum'vilket innebär att det~på'plan7kanl finlnas

^s^m bor permanent och sedan åtta personer som är på"
korttidsplats. Rummen med korttidsplatser del^medT^
.
dZlenDus.ch_ochtoalettdelas- Det kan ™ en väMg boning av
personer som finnspåplan l. Delsdesombo7permaan^ 3unmg av

demln sdia gnos> sedan de som bor På växelvårdochsedanTådana som

kojnmfr frmlasarettet föråterhämtnmg. Vid tiden^riTspekZne^r
enskilda på korttidsplatsema.

^ioch3. s_er m som plan 1 men där flmls bara Permanenta platser.
; ett trapphus och hiss till varje våning. ' " """"'
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DtlfinnlTboende på B huset som har alkoholdemens. Det finns^^SE2?=^»
=.sl==s;;:.-a-^
De enskilda personerna

i^l20.plrsomrj'ermanent pi B-huset °<:h '* '•" tommer de
^^^SPThusrt"B:= ftu^^^^^^

De intervjuade uppgav även att informationen i
^ume.n!atio nssystemet inte alltid är-uppd7terad. Den intervjuadePCTS°nalenuppgav aude ̂ "'itoSZ^ "lter''jllade
doku-nentationssystemet.

Nattpersonalen använder sig dock inte,;ge=omf8,»ldep,,nerna.
Ena intervjuad nattpersonal vet inte vart man ska hitta
genomförandeplanen så att man kan läsa den.

DllraroortMkvä11 "hmorS°». E" Personal frän varje vänin^e^^:^^ame^:^vs^^
^^^ztdemtemedäetwde~b;mm^^^

^,Z:tat'!',:K°nlTgcrattdethäncler a« det — -formation
l^roo;'ten'DetJerkar vara särskilt ofta inför somma7en. De7hTnduer1

sT^t^;;fo^omiw"";=:^^
?J, deLintLna^t. namn påen dön:och närde7itta7mTruummletTkZ
Sc^±"nerhe"plM^=edc^^^^^^
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№n,dtga"er. k°rtticlsvards?ati. cnter så fflr de oft° "te mfonnation l™
SSLS^lmJ;. De№merofamräilm^^^^
^Sä,s^smpim^nmmerm~dmna^"^^^
lm ?ltraffaLenstund på natten- Da^J^skötersk^hTrk^to^r
^n>h^ro:".på^t:sä'l"Detäroftanau^^^^
frågar nattpersonalen om patienterna somärp&ko^^t^11
DlinteItI ade. Tgav att de inte får mer Pers""al trots att det är fler

^?^l^^'m^m^^^
^ld^,plt°:LnImjteamänader~DrtkmhM:a^^^^
som bor blir kvar på en fast plats.

FllTLVecl?nvar det fler på korttidsboendet som inte gick ihop med

^^ZM̂^rs="az^^^
•innan man särade på dom.

^ S^ tan;!uas.mt"x-vid tak-De mtervJuade "PPgav vidare
^,̂ sattaJnextrapersonalen^ngnär^~varenuen^Tsor
behwde extra tillsyn- Man får sättaTndoet^d>behoav. ^fdlbZv

som

,̂
bltelbara "teoro eriigt dc inte"-'uade ut» ̂'°r°"."D'e; är dock

mgensom frågar nattPersonaren ^deVfi"nn7bZvö.̂ e^än^Iilc
lc

rdeTod:^b^^ptototeto:^^^
nalt,t^tJl^mItri"8schcfensomfattob^^^^^
,TteT,^tsmklMm tobMluta omextra^^^^^^
inte lätt att få ut någon extra kl. 22 på kvällen.

^ets!edarcpanatten är SJUksköt^an tror nattpersonalen. Det kan
finnan sjuksköterskan kan komma pågn;ndIv^srälnde^DeKi

t in en gång per natt till boendet.

Insatser under natten

Bl: tTrc^lnd!haI:pl?neradhjalp flera gånSer under en natt. tillsyn på
Stegån^rper natt plus individue11 hjälp vid beho^;: Bltpå1^ '
^lk;lTiIama^IV\ochtebomdc'J^^^^^^^
etLrörclse!arm'en boende har sälwmd' ̂  boende ̂ettepilePsF
lami. Det är åtta boende som kan öppna sin döir'självl
B2: lyrlb oendehar planerad hjälp flera Sånger Per ^t. Tillsyn haraUate gånger per natt. Tre- fyra boende kanlrma,

' 

^^11^^
^elselarm^en boende har sänggz-ind. Det är sex7n'skTlda'so^kaan
öppna sin dörr själv
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B.t^boend!.harplanerad hjälp Plus tmsyner tre gånger per natt.
brndikm. tom;Tviboenfc^"&d^'^b8s^Datt'T''å
sänggrindar. Det är fyra som kan öppna sindönyäfv

"1

rA!lZ?mIS °m,h>r,p'aneIa(lemsatserS"P^°naleDtväpi. Vid

^,tefanrnm£lipasig-Dctframgirmterpa№;'»'^»^
vara två på. Det finns ingen särskild rutin på d^AUagÖr^g^
.
De^eluldeuppgav attde intehar någon öv^lick till de andra

Valfärdsteknisk utrustning på boendet
Alla boende ha, trygghctslam, me, all: boende kan ,nte använd, dessa.
fl'tstcrap,Tnärden som.&"."-beslut om ett lann tillsannnans med
dagpersonal m. n n,ttperson>Ik. nmedd"ekZdeZdI ^Z^oe.d
?cehidTZ^e,,uwga:;n;fiast_sateclet •"ett rörelselmm p» "'"en
Zhld^ ̂dlkva; froteatt det lnte flnns^behov:De7^'e^t
^^^T^k^oawwd^w^^
b^laomman fårvändabort ^ lann. l7åfargå7man^exZ
sistället Det sätls i'"ammmm^°^"^^x .u,

iR^T^mkanboende säga lfrån och inte vilJa ̂  t. ex. på grund av att
lamiet blinlcar och upplevs som-störande"^ V"JU iia l'CÄ'pa gruncl av att

?f!as^llarm inpå grund av fallrisk och att de låser sig ute. Att de
,m^kITIUa№^;';D^^:hu;may:^^^^^^^^
Sd^£^,;,tomm,,Dlh!merTa?aua^~^^
^alannT^±äIS№falLRÖreM^^^

in. Trygghetslarmet är tillförlitligt.

^!ST^^^"mls;,DeskaMmalt^tmalista^
^SSZS^^W~=:mc"
ss^;lkserutfrinavdelmn-—^
^tmer^ kring skydds-och begränsningsåtgärder vet de inte om det
^n!gra:D^nSvjuade anser att de ̂kompetens påton^d^ Det
gör inget som de själva inte skulle uppskatta att göra '" ~"""""'
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Dlm tlvjl:lade uppgavatt det är bekymmer m^ larmen för enskilda
^mk№^pakortti. Aplats-Detär''-ex:s"»P^M"^^^^
änksb::±^Ee"^ap:;so:^
£ ̂ L?re^T№^iw~iI™dis^^^^
p^anocsa v.araså att man lånar larm ^andr7boenlde FåhZa

r'

,
vlta, !"M№attna«personakntaDääti"^
^lTA WgavLCT:mdc7hä;;'aa cnI p1̂ ^
^en dä den l™at eftersom naUper^aten";n;e"^lvTnpasom

Anteclcningar förda av Justeras av

w. iii
Lena Nyberg

^ ~+ 4 . ̂  Id'
emilla Wiklund
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Pernilla Wiklund

Frän:

Skickat:

Till:
Ämne:

AppServerName:
DocumentID:

DocumentlsArchived:

Marie Nyströmer <marie.nystromer@telia.com>
den 12juli 2019 18:32
Pernilla Wiklund

Re: Protokoll från IVO förfaktagranskning

DHS

21598/2019-9
-1

Hej!

I^kfö-r. proto_ko"et!Tyckeratt det stämmer bra från B-husets sida- det enda vi vill korrigera är att:
Sköterskan är "chef" nattetid ... i protokollet stod att vi "trodde" att hon va rd et
^an>aLvlmStraffarchefen för,att hon börjar kl'8. är nu över s°mmaren:men annars börjar hon kl. 7 o kommer

l^de^fred^m^ar(kanmessa^rb^^l^^^dåses^iik^^r^
^^nbSbr ̂ T.:ft~ersom viv]llhemosorad~ä'se")=^^^^^^
Tack från oss!!

Med vänlig hälsning, MarieNyströmer & Johanna Persson

Skickat från min iPhone

9 juli 2019 kl. 08:44 skrev Pernilla Wiklund < ernilla. wiklund(5)ivo. se>-

Hej!

Hä_r.t<ommer protoko" frånlvos oanmälda tillsyn natten mellan 4 och 5 juli 2019. Läs igenom
pr,otoko"etochsammanstä"ev-faktafel'ett dokument som ni sedan e-postartill mig lenast den 17
Ni 2019. Hör gärna av er även om ni inte har synpunkter på protokollet så att jag vet°attdeTko'mmit

ordentligt.

Pernilla Wiklund
Inspektör

010-788 54 97

Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Avdelning Mitt
Box 423

701 48 Örebro
Växel: 010-788 50 00

www.ivo.se

<21598:2019-5 protok011 fört vid intervju med personal från hus B natten mellan den 4-5 iuli
5968198_3_0.pdfl>

<21598-2019-6 Kommunicering av protokoll-personal B hus 5969997 l O.DOCX>
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a

IFran: ^ Maria X <snotra12@gmail. com>
I: den 16 juli 2019 20:56

TIII: Pernilla Wiklund
: Re: Protokoll för faktagranskning från IVOs oanmälda tillsyn

Hej.
Har läst igenom nu,

Lite ändringar.

^\lt;Lk o^^S^^^^^^

Sidan 2, tar hand om hemtjänsten när deras chef har semester. Hon börjar inte före 08.
Sidan3

Eller så kan mobilen ha stängt av sig av sig själv.

Hjälp, patrullen , funkar ,nt, nu, dä », ska springa över 2st till boendet Kastanjen ̂  de trycker pä sitt överfallslar..
Sidan 4, överfalls larmet går till Bhuset.

Sidan 5, stänger vi av larmet, så rådgör vi med ssk först.

Sidan 6, när det kommer upp avlidnas namn på larmet, så är det på de permanenta rummen.
Sidan 7, när de gamla blir missförstådda, så blir de ofta oroliga och ledsna.

Hoppas du förstår hur jag menar
Annars får du ringa mig.
Mvh Maria.

Skickat från min iPhone

9 juli 2019 kl. 08:47 skrev Pernilla Wiklund < ernilla. wil<lund(5)ivo. se>:

Hej!

nHanr^^eLP;otowln lvos oanmä!da tt"syn natten me"an 4 och 5 Juli 2019. Läs igenom

^?Oto9N^Tnm:a:^CT;la ktt^ettd°kume"t^
;120olr9de^^är"a av er ä''e" °m ni inte har s^un'«"'PlälP^°ollle°tS::t'Ja'g metg^"daesttkdoe^It

Pernilla Wiklund
Inspektör
010-788 54 97

Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Avdelning Mitt
Box 423
701 48 Örebro
Växel: 010-788 50 00
www.ivo.se
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n
inspektonen rcrvä-d och omsorg

Avdelning mitt
Pernilla Wiklund
Pemilla. wiklund@ivo. se

MEDDELANDE

Datum 2019-07-04 Dnr 8. 5-21598/2019 1(1)

Lekebergs kommun
Socialnämnden

716 81 Fjugesta

ANKOM

2019 -07- O P

Information om oanmäld inspektion vid det
särskilda boendet Oxelgården, Lekeberg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett pågående tillsynsä-
rende vid det särskilda boendet Oxelgården i Lekebergs kommun. I
ärendet granskas bl. a. hur de boendes individuella behov av insatser,
trygghet och säkerhet tillgodoses.

IVO vill med detta brev informera enhetschef samt vård- och omsorgs-
personal om att en oanmäld inspektion genomfördes på Oxelgården
natten mellan den 4 och 5 juli 2019.

En redogörelse av de iakttagelser TVO gjort vid tillsynen samt svar som
IVO fått vid intervju med omvårdnadspersonalen under inspektionen
kan komma att skickas till nämnden för yttrande.

Beslut om oanmäld inspektion har fattats av tf. avdelningschef Peder
Carlsson. Vid frågor vänligen kontakta undertecknad.

För IVO

>énrmä i lun
010-7885497

CO

o Inspektionen för vård och omsorg
^ rj Adress

Telefon 010-788 50 00
registrator@ivo.se
www. ivo. se

Fax

Org nr 202100-6537
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Tjänsteskrivelse 2019-12-10 1 (2)

Dnr: SON 18-194

   

Tjänsteskrivelse – Återrapportering av IFO-översynen

Ärendebeskrivning
På socialnämndens sammanträde den 27 mars 2019 redovisades slutrapporten 
Översyn av individ och familjeomsorgen. I samband med redovisningen fick 
förvaltningschefen i uppdrag att göra en prioriteringsordning och redovisa 
vidtagna åtgärder från rapporten löpande för nämnden. Det beslutades då att 
återrapporteringen för 2019 skulle ske på nämndens sammanträde i augusti och 
i december.

1 Bakgrund
I maj 2018 presenterade PWC en rådgivningsrapport efter en 
organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen. Utifrån den 
rapporten beslutade Socialnämnden att det skulle göras en ordentlig översyn av 
IFO-verksamheten, då enheten flera år tillbaka gått med ett underskott. 
Slutrapporten presenterades på nämnden 27 mars 2019.

2 Analys
I rapporten framkom en mängd olika förbättringsförslag som enheten jobbat med 
under året. Det har varit till stor nytta i det utvecklingsarbete som kontinuerligt 
pågår. Många av de föreslagna förbättringsåtgärderna är åtgärdade och 
implementerade utifrån en prioriteringsordning men några områden kvarstår.

3 Slutsats
Framtida prioriterade områden är:

 Revidera riktlinjen gällande LVU
 Utvärdera samtalen inom Öppenvården
 Fortsätta att arbete med Kvalitetsledningssystemet
 Arbeta för att implementera Barnkonventionen i ordinarie verksamhet
 Fortsätta att utveckla samverkan med kultur- och bildningsförvaltningen

Förslag till beslut
Socialnämnden 

1. Lägger informationen till handlingarna
2. Ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med de angivna 

prioriterade åtgärderna.
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Dnr: SON 18-194

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Tina Jansson
Förvaltningschef Enhetschef/Handläggare
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Protokoll 2019-12-10

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Ilina Losund (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §161

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-10

Datum för överklagan 2019-12-11 till och med 2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

§161 - Översyn av IFO (SON 18-194)
Ärendebeskrivning

På socialnämndens sammanträde den 27 mars 2019 redovisades slutrapporten Översyn av 
individ och familjeomsorgen. I samband med redovisningen fick förvaltningschefen i uppdrag 
att göra en prioriteringsordning och redovisa vidtagna åtgärder från rapporten löpande för 
nämnden. Det beslutades då att återrapporteringen för 2019 skulle ske på nämndens 
sammanträde i augusti och i december.

Förvaltningschefen presenterar prioriteringsarbetet för nämnden.

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Johan Niklasson (C) yrkar att ärendet hänskjuts till nämnden. Ordföranden finner att utskottet 
beslutar enligt hans yrkande.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till socialnämnden
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Uppföljning av sjukfrånvaron 
på socialförvaltningen 2019

19

SON 19-33
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Sjukfrånvaro januari-
oktober 2019

Socialförvaltningen
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

JAN

FEB

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

NOV

DEC

11,89

11,94

10,5

10,97

10,84

10,56

9,89

9,46

9,21

9,06

7,16

8,22

6,88

7,8

7,63

7,38

7,09

6,91

7,04

7,41

8,61

10,29

10,24

9,68

9,43

8,96

8,39

7,75

7,97

8,18

SOF TOTALT 

Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

JAN

FEB

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

NOV

DEC

9,35

10,58

7,7

9,19

9,03

8,31

7,45

6,57

6,03

6

7,53

6,06

6,43

7,29

7,06

6,61

6,11

5,64

5,73

6,26

6,53

10,71

10,62

9,95

9,6

8,31

8,59

7,81

7,95

7,54

OXELGÅRDEN

Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019

Page 213 of 262



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

JAN

FEB

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

NOV

DEC

19,55

18,24

17,15

17,18

16,63

16,12

14,69

13,61

13,17

12,91

9,05

10,48

14,54

10,77

11,05

10,93

10,44

10,24

10,39

10,55

8,49

11,42

12,19

11,73

11,16

10,77

10,11

9,29

9,74

10,3

LINDEN

Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

JAN

FEB

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

NOV

DEC

11,11

9,82

9,23

9,63

9,67

9,49

8,82

8,44

8,36

8,19

7,41

10,46

4,19

7,51

6,45

5,8

5,4

5,03

5,16

5,38

6,83

8,88

10,18

9,61

9,63

9,62

8,7

7,93

8,22

8,02

HEMTJÄNST

Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

JAN

FEB

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

NOV

DEC

30,79

29,92

21,98

27,82

29,52

29,54

28,17

27,24

26,53

25,37

11,56

14,12

10,18

12,96

9,72

13,39

12,72

12,19

12,39

12,68

0,99

3,02

3,48

4,2

5,23

4,45

3,76

3,26

3,19

3,2

DAGLIG VERKSAMHET

Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

JAN

FEB

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

NOV

DEC

5,96

7,85

15,31

10,6

10,25

10,4

10,5

10,86

10,54

10,31

10

9,99
9,95

10,37

9,99

9,59

9,05

8,84

8,68

8,76

5,05

7,56
7,83

7,29

7,23

10,4

6,06

5,38

5,94

6,72

HSL/NATT

Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

JAN

FEB

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

NOV

DEC

7,1

10,76

6,59

7,68

7,9

7,94

7,13

7,47

7,62

8,17

4,41
8,04

5,89

6,93

6,25

5,7

5,31

5,34

5,73

7,83

17,65
18,82

16,49

14,78

13,02

10,81

12,08

11,96

11,71

12,21

HASSELBACKEN

Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

JAN

FEB

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

NOV

DEC

6,7

5,75

10,31

2,83

2,77

2,4

1,98

1,71

1,84

2,04

0,25

2,67
5,31

2,21

1,81

1,67

1,9

2,81

2,67

2,91

17,13

16,29

11,61

9,4

7,97

2,4

5,78

5,26

5,71

6,1

SOCIALPSYKIATRI

Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

JAN

FEB

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

NOV

DEC

21,45

18

10,41

13,78

12,93

12,3

12,27

12

11,83

11,33

6,54

4,75

0

3,38

3,25

2,89

3,34

3,33

3,1

3,46

17,98

11,21

10,4

9,46

10,85

11,9

11,89

11,5

12,24

12,49

KASTANJEN

Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

JAN

FEB

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

NOV

DEC

11,39

10,89

5,02

7,4

6,95

6,45

6

5,29

5,2

4,9

3,2

5,24

1,25

4,92

6,04

7,17

8,02

8,44

9,16

9,13

15,91

16,5

16,27
16,45

14,98

13,55

12,72

11,92

11,67

12,22

IFO

Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019
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Informationsärende - 
Delegationsbeslut avseende 

beslut om korttidsplatser

20

SON 19-196
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Protokoll 2019-12-10

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Ilina Losund (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §156

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-10

Datum för överklagan 2019-12-11 till och med 2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

§156 - Informationsärende - Delegationsbeslut avseende beslut 
om korttidsplatser (SON 19-196)
Ärendebeskrivning

I delegationsordningen har nämnden delegerat uppgifter åt socialförvaltningen att fatta beslut 
å nämndens vägnar.

För att öka nämndens kunskap om socialförvaltningens verksamhet och vilka beslut 
tjänstepersonerna tar på delegation har socialnämndens presidium i samband arbetsutskottets 
sammanträde i oktober valt ut delegationsbeslut avseende korttidsplatser.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott frångår ärendet.
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Anmälan av delegationsbeslut 
(SoL, LSS, IFO) för perioden 
2019-10-01 - 2019-11-30

21

SON 19-260
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Protokoll 2019-12-10

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Ilina Losund (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §163

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-10

Datum för överklagan 2019-12-11 till och med 2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-12-10

Justerare signatur

§163 - Anmälan av delegationsbeslut (SoL, LSS, IFO) för perioden 
2019-10-01 - 2019-11-30 (SON 19-260)
Ärendebeskrivning

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

Här redovisas fattade delegationsbeslut enligt LSS, SoL och IFO.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Delegeringslista för perioden 2019-10-01 - 2019-11-30 - (SON 19-260-1)
 Delegeringslista för perioden 2019-10-01 - 2019-11-30 - (SON 19-260-2)
 Delegeringslista för perioden 2019-10-01 - 2019-11-30 - (SON 19-260-3)
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Beslut Beslutsdat Beslf Orgenhet

Anmälan t Överförmynd om behov av God Man 15:6 LSS20191023 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Avslag särskilt boende enl 4:1 SOL 20191017 Arjeta, Xhemishiti Handläggning Vuxen

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20191010 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20191011 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20191018 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20191025 Jenny, Gellerstedt Handläggning Vuxen

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20191025 Jenny, Gellerstedt Handläggning Vuxen

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20191030 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20191118 Jenny, Gellerstedt Handläggning Vuxen

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20191122 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20191125 Jenny, Gellerstedt Handläggning Vuxen

Bifall dagvård enl 4:1 SOL 20191014 Sylvia, Larsson Handläggning Vuxen

Bifall dagvård enl 4:1 SOL 20191014 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall dagvård enl 4:1 SOL 20191023 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191001 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191004 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191007 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191007 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191008 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191009 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191010 Alexander, Widbark Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191010 Alexander, Widbark Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191010 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191010 Alexander, Widbark Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191010 Alexander, Widbark Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191010 Alexander, Widbark Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191011 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191017 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191021 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191021 Jenny, Gellerstedt Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191021 Arjeta, Xhemishiti Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191021 Arjeta, Xhemishiti Handläggning Vuxen
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Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191023 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191023 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191025 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191025 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191028 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191029 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191029 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191029 Jenny, Gellerstedt Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191030 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191030 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191030 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191031 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191031 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191107 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191107 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191107 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191107 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191108 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191111 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191111 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191111 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191112 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191113 Jenny, Gellerstedt Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191113 Jenny, Gellerstedt Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191113 Jenny, Gellerstedt Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191114 Jenny, Gellerstedt Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191114 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191115 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191118 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191118 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191118 Jenny, Gellerstedt Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191119 Alexander, Widbark Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191120 Alexander, Widbark Handläggning Vuxen
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Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191120 Alexander, Widbark Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191121 Alexander, Widbark Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191125 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191127 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20191127 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall kontaktperson enl  4:1 SOL 20191024 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20191002 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20191004 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20191004 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20191008 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20191009 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20191010 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20191011 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20191011 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20191018 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20191023 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20191028 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20191029 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20191029 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20191101 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20191101 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20191106 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20191114 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20191122 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20191122 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20191128 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20191031 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20191031 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20191125 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20191128 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20191007 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20191010 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20191010 Alexander, Widbark Handläggning Vuxen

Page 244 of 262



Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20191023 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20191029 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20191031 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20191111 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20191114 Jenny, Gellerstedt Handläggning Vuxen

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20191114 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20191115 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20191115 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20191118 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20191118 Jenny, Gellerstedt Handläggning Vuxen

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20191120 Alexander, Widbark Handläggning Vuxen

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20191121 Alexander, Widbark Handläggning Vuxen

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20191125 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20191128 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20191025 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20191101 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20191128 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20191002 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20191004 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20191007 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20191010 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20191010 Alexander, Widbark Handläggning Vuxen

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20191014 Arjeta, Xhemishiti Handläggning Vuxen

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20191017 Arjeta, Xhemishiti Handläggning Vuxen

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20191021 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20191021 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20191030 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20191107 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20191108 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20191112 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20191114 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20191118 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20191120 Alexander, Widbark Handläggning Vuxen
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Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20191120 Alexander, Widbark Handläggning Vuxen

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20191120 Alexander, Widbark Handläggning Vuxen

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20191120 Alexander, Widbark Handläggning Vuxen

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20191127 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20191127 Cecilia, Andersson Handläggning Vuxen

Avslag personlig assistent tillf utök. 9 § 2. LSS 20191127 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bev daglig verksamh enl. 9 § 10. LSS 20191011 Sylvia, Larsson Biståndshandläggning

Bev daglig verksamh enl. 9 § 10. LSS 20191125 Jenny, Gellerstedt Handläggning Vuxen

Page 246 of 262



Protokoll från socialnämndens 
samverkansgrupp

24
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Protokoll 2019-11-07

Socialnämndens samverkansgrupp
Tid Plats Plats
14:00-16:00 Trollkarlen Location  

Fackliga representanter
David Järn (Vårdförbundet)
Emma Lindkvist (SSR)
Jorun Knutsson (Kommunal)
Ann-Kristin Frank (Kommunal)
Lena Nyströmer (Kommunal)

Protokollet innehåller paragraferna §§41-50

Ordförande _________________________________________________________________
Ann-Mari Gustafsson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
David Järn

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Arbetsgivarens representanter
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Tina Jansson (Enhetschef, LSS)
Dafina Hasani (Enhetschef Hemvård)
Andreas Hill (Enhetschef LSS)
Sandra Magnusson (Ekonom)
Daniel Lindberg (Enhetschef Hemtjänsten)
Anna Gunnarsson (Enhetschef Oxelgården)
Beatrice Karlsson Fagerdal (Enhetschef LSS)
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Protokoll 2019-11-07

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens samverkansgrupp
Sammanträdesdatum 2019-11-07

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-11-07

Justerare signatur

Ärendelista
§41 Val av justerare
§42 Ändrad placering av nattsjuksköterska
§43 Föregående mötesprotokoll
§44 Socialnämndens prognosrapport 3
§45 Ärendelistan till kommande socialnämnd
§46 Sammanträdestider SON SAM 2020
§47 Uppföljning av sjukfrånvaron på socialförvaltningen 2019
§48 Tillbud och arbetsskador
§49 Lex Sarah/Lex Maria
§50 Övriga frågor
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Protokoll 2019-11-07

Justerare signatur

§41 - Val av justerare

Ärendebeskrivning

En justerare ska utses att, tillsammans med ordföranden, justera mötets protokoll.

Förslag till beslut

XX väljs att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

Beslut

David Järn (Vårdförbundet) väljs att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.
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Protokoll 2019-11-07

Justerare signatur

§42 - Ändrad placering av nattsjuksköterska

Ärendebeskrivning

Då den högsta kompetensen behövs där de svårast sjuka finns så kommer en organisatorisk 
ändring att ske angående placering av nattsjuksköterska.

Dafina Hasani informerar om ärendet.

Medskick
Eftersom detta innebär en organisationsförändring så bör en risk/konsekvensanalys genomföras.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-11-07

Justerare signatur

§43 - Föregående mötesprotokoll

Ärendebeskrivning

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

Förslag till beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad SON-SAM 2019-09-27 12.48.35 - (79764)
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Protokoll 2019-11-07

Justerare signatur

§44 - Socialnämndens prognosrapport 3 (SON 19-221)

Förslag till beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-11-07

Justerare signatur

§45 - Ärendelistan till kommande socialnämnd

Ärendebeskrivning

1. Val av justerare

2. Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2019

3. Taxor och avgifter inom socialnämnden 2020

4. Avgifter för resor inom LSS 2020

5. Intern kontrollrapport per sista september 2019

6. Sammanträdesplan för socialnämnden 2020

7. Anmälan av delegationsbeslut (SoL, LSS, IFO) för perioden 20190430 - 20190731

8. Rapportering Lex sarah, IVO och överklaganden

9. Sammanställning av sjukfrånvaro

10. Undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

11. Riktlinje Lex Sarah

12. Socialnämndens prognosrapport 3

13. Avgift för Hunddagis inom daglig verksamhet 2020

14. Förvaltningschefen informerar

15. Protokoll SON-SAM

16. Anmälan av delegationsbeslut

17. Meddelanden för kännedom
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Protokoll 2019-11-07

Justerare signatur

Förslag till beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-11-07

Justerare signatur

§46 - Sammanträdestider SON SAM 2020 (SON 19-235)
Ärendebeskrivning

Ett förslag på sammanträdestider för socialnämndens samverkansgrupp har tagits fram för 
2020.

Förslag till beslut

Socialnämndens samverkansgrupp antar följande sammanträdestider:

Datum Tid

30 jan 14:00

26 mars 14:00

20 maj (onsdag) 14:00

27 aug 14:00

5 nov 14:00

3 dec 14:00

 

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp antar följande sammanträdestider:

Datum Tid

30 jan 14:00

26 mars 14:00

20 maj (onsdag) 14:00

27 aug 14:00

5 nov 14:00

3 dec 14:00
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Protokoll 2019-11-07

Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Sammanträdesplan för socialnämndens samverkansgrupp 2020 - (81409)
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Protokoll 2019-11-07

Justerare signatur

§47 - Uppföljning av sjukfrånvaron på socialförvaltningen 2019 
(SON 19-33)

Förslag till beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Kopia av sjukfrånvaro nämnd jan-sep19 - (81562)
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Protokoll 2019-11-07

Justerare signatur

§48 - Tillbud och arbetsskador

Ärendebeskrivning

Information om inrapporterade skador och tillbud.

Förslag till beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.

Medskick om tillbud
Hasselbacken: Inga att rapportera

Hemtjänsten: Inga att rapportera

HSL: Inga att rapportera

Kastanjen: Inga att rapportera

Oxelgården: Inga att rapportera

IFO: Inga att rapportera
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Protokoll 2019-11-07

Justerare signatur

§49 - Lex Sarah/Lex Maria

Ärendebeskrivning

Information om inrapporterade händelser till IVO angående Lex Sarah/Lex Maria.

Förslag till beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-11-07

Justerare signatur

§50 - Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Under denna punkt kan övriga frågor som inte finns med  på dagordningen lyftas.

Medskick/meddelanden
Dafina: Kommer att anställa ytterligare en arbetsterapeut. Pengar tas bland annat från att andra 
arbetsterapeuter som kommer att arbeta deltid. Anställningen är under 1 år.

Andreas: Från årsskiftet kommer utförandet av LSS riktat mot barn att föras över från IFO till LSS-
enheten.
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