
Kallelse 2018-05-14

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

Övriga
Nancy Ganic-Murtic, Verksamhetsutvecklare
Ilina Losund, Utredningssekreterare
Tomas Andersson, tf förvaltningschef

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

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

dofter.

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

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C), ordförande
John Hägglöf (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Palmroth (S)
Gerry Milton (SD)
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.
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2 – Information Coachingteamet Föredragande Dafina Hasani 13:00

Ärendebeskrivning

Till nämnden den 14 maj kommer representant från Coachingteamet och berättar 
om Coachingteamets verksamhet. Coachingteamet har aktiviteter och rehabiliterande 
åtgärder som ska vara adekvata och fungera för personer som står långt från 
arbetsmarknaden och behöver hjälp av samordnade insatser. Målet är att öka 
rehabiliteringspotentialen hos personer som löper stor risk att fastna i utanförskap. Det 
långsiktiga målet är att deltagarna ska nå egen försörjning.

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Ärendet behandlas på socialnämndens sammanträde.
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3 – Princip för hyressättning av kommunens 
LSS-boenden och lägenheter med särskild 
service. 
(SON 18-106)

Föredragande Anna Windal 13:20

Ärendebeskrivning
I Lekebergs kommun finns 2 stycken boenden med särskild service och gruppboende för personer 
med beslut enligt LSS. På Kastanjen finns 13 lägenheter med särskild service och på Hasselbacken 8 
lägenheter i gruppboenden och 4 lägenheter med särskild service. Kastanjen byggdes 2010 och 
Hasselbacken 2017, de relativt höga hyrorna på det nybyggda boendet Hasselbacken har givit 
upphov till en översyn av hyressättningen av kommunens LSS-boenden och resulterat i ett förslag 
gällande hyressättningsmodell för lägenheter med särskild service och gruppboenden för personer 
med beslut enligt LSS i Lekebergs kommun.

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade får kommunen ta ut ”skäliga” avgifter 
för bostaden, dock aldrig mer än kommunens egna kostnader. Kommunen har också ansvaret för 
att den enskilde får behålla ”tillräckliga medel” för sina personliga behov. 

Förslag till beslut

Socialnämnden i Lekebergs kommun

1. antar principen för hyressättning av kommunens LSS-boenden och lägenheter med särskild 
service.

2. beslutar att återbetala differensen mellan erlagd hyra och hyran enligt antagen princip till de 
boende på Hasselbacken.

3. beslutar att årligen justera hyrorna på Kastanjen för att anpassa dessa till antagen princip för 
hyressättning med start 2019.

4. ger förvaltningen uppdraget att genomföra en översyn av hyressättningen i kommens bostäder 
för äldre.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Princip för hyressättning av kommunens LSS-boenden och lägenheter 

med särskild service.
 Hyror i kommunens LSS-boenden och lägenheter med särskild service
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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4 – Prognosrapport 1 2018 för 
Socialnämnden 
(SON 18-117)

Föredragande Sandra Magnusson 
13:35

Ärendebeskrivning

Prognosrapport 1 för Socialnämnden redovisar händelser i verksamheterna och målarbetet fram till 
30 april och en ekonomisk prognos för helåret. Nämnden prognostiserar en budget i balans för 
2018.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner prognosrapport 1 2018.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - prognosrapport 1 Socialnämnden 2018
 Prognosrapport 1-2018 Socialnämnden, version 1
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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5 – Rapport avseende intern kontrollplan 
2018 
(SON 18-11)

Föredragande Nancy Ganic-Murtic 
13:45

Ärendebeskrivning
Av den interna kontrollplanen som är framtagen för 2018 står angivet att verksamhetsutvecklare 
ska redogöra för hur synpunkter, klagomål och förbättringsförslag tas emot, utreds och åtgärdas 
inom Socialförvaltningen. Underlag har inhämtats från respektive enhetschef och en 
sammanställning har gjort utifrån det underlag som inkommit. Sammanställningen avser perioden 
2018-01-01 till och med 2018-04-30. 
 
Till HSL/natt har ett klagomål inkommit från anhörig avseende handlingsplan. Åtgärdades genom 
telefonsamtal och handlingsplan är framtagen av legitimerad personal. 

Till LSS har klagomål om hyreskostnaden inkommit. En översyn av samtliga hyreskostnader har 
genomförts och kommer att presenteras av lokal- och upphandlingsansvarig på nämnden i maj. 

Inom hemtjänsten, IFO, Oxelgården och Linden finns inga synpunkter, klagomål eller 
förbättringsförslag att rapportera.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner rapporteringen och lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Första rapporten avseende intern kontrollplan 2018
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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6 – Information - Redovisning av 
uppföljande granskning avseende LSS och 
nämndernas e-posthantering 
(SON 18-102)

Föredragande Nancy Ganic-Murtic 

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna gjort en uppföljande granskning av två 
tidigare granskningar i kommunen:

Granskning av ledning och styrning av LSS-verksamheten
Nämndernas e-posthantering 

Följande två frågeställningar aktualiseras i uppföljningen:
Har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som konstaterats?
Har angivna åtgärder vidtagits i utlovad omfattning och inom rimlig tid?

Vad gäller uppföljningen av granskningen av LSS konstaterar PWC att samtliga åtgärder inte är 
färdigställda ännu. Den samlade bedömningen avseende eposthanteringen är att åtgärder vidtagits 
för att komma tillrätta med de brister som identifierades under deras första granskning. 

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Arbeslutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av granskningar från PWC
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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7 – Riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag 
(SON 17-319)

Föredragande Nancy Ganic-Murtic 
13:55

Ärendebeskrivning
Lagen om bostadsanpassning syftar till att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett 
självständigt liv i eget boende. Bidraget syftar till att ge den sökande möjligheter att göra 
individuella anpassningar av sin bostad eller sin närmiljö. 

Eftersom kommunen saknat riktlinjer för handläggnings av bostadsanpassningsbidrag har 
socialförvaltningen fått i uppdrag att ta fram riktlinjer. De framtagna riktlinjerna ska säkerställa att 
kommunen följer den praxis som finns gällande
bostadsanpassningsbidrag och till att skapa en enhetlig bedömning i ärenden om 
bostadsanpassningsbidrag. De ansökningar som kommer in ska behandlas lika och handläggarnas 
bedömningar ska präglas av principen om rättssäkerhet. 

Förslag till beslut

Socialnämnden antar de nya riktlinjerna för bostadsanpassningsbidrag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag
 Riktlinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag, ver 1
 §69 SONAU Riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag
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8 – Statsbidrag för höjd 
habiliteringsersättning inom daglig 
verksamhet 
(SON 18-120)

Föredragande Nancy Ganic-Murtic 
14:10

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att under 2018 utdela stimulansbidrag för 
habiliteringsersättning. Habiliteringsersättningen är en frivillig insats för kommunerna, då den inte 
finns reglerad i någon lag, förordning eller föreskrift. I dagsläget betalar 88 % av landets kommuner 
ut en habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas för att införa eller höja en redan låg 
ersättning till brukare som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Kommunerna som fram till den 31 
december får använda medlen ska senast 1 juni rekvirera medlen och under våren 2019 
återrapportera till Socialstyrelsen om hur medlen använts. Nämnden måste således besluta om den 
höjda ersättningens existens även efter 2018. 

Det är totalt 350 miljoner som betalas ut och enligt socialstyrelsens fördelningsnyckel har 
Lekebergs kommun möjlighet att rekvirera 350 000 kr. Summan är baserad på statistik över antalet 
deltagare i daglig verksamhet i respektive kommun. 

Förslag till beslut
Socialnämnden 

1.höjer habiliteringsersättningen för 2018.
2.uppdrar åt socialförvaltningen att ta hänsyn till höjningen i budgetarbetet för 2019. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om statsbidrag för utökad habiliteringsersättning
 §71 SONAU Statsbidrag för höjd habiliteringsersättning inom daglig verksamhet
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9 – Uppföljning av sjukfrånvaro på 
Socialförvaltningen 2018 
(SON 18-89)

Föredragande Kerstin Johansson 
14:20

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Sjukfrånvaro januari till mars 2018, socialförvaltningen
 Socialförvaltningen, sjukfrånvaro per månad mars 2018
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10 – Komplettering av rapportering av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 
1, 2018 
(SON 18-57)

Föredragande  14:25

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande 
SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som 
ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 1 har det sedan redovisningen till nämnden 9 april 2018 framkommit att det finns 
sammanlagt 2 ej verkställda beslut att rapportera in till IVO. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner den kompletterade redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 
2018

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av sekretess
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11 – IVO-rapportering Föredragande Nancy Ganic-Murtic 
14:25

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får nämnden information om aktuella ärenden hos IVO.

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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12 – Redovisning av delegationsbeslut 
Ärendebeskrivning

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

Delegationsbeslut
 SON 17-384-5 - Delegationsbeslut revidering av attestförteckning
 SON 18-16-22 - Anmälan av delegationsbeslut - förkortad uppsägningstid

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 
14 maj 2018.
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13 – Anmälan av delegationsbeslut för 
perioden 180401 - 180430 (Sekretess) 
(SON 18-126)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 14 maj 2018.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av sekretess
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14 – Meddelanden för kännedom 
Ärendebeskrivning

Redovisning av meddelanden som inkommit till nämnden.

Lista på meddelanden
 SON 18-109-1 - §66 KS Mål- och budgetanvisningar inför MER-plan 2019
  - §71 KS Revidering av sammanträdestider för kommunstyrelsen
  - §73 KS Kostnad förvaltningschef socialnämnden
 SON 18-35-5 - §17 KF Årsredovisning för Lekebergs kommun 2017

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger inkomna meddelanden till handlingarna.
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15 – Information från förvaltningechefen Föredragande Tomas Andersson 

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen ger nämnden aktuell information om förvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Tjänsteskrivelse 2018-05-02 1 (5)

Dnr: SON 18-106

   

Princip för hyressättning av kommunens LSS-boenden 
och lägenheter med särskild service.

Ärendebeskrivning
I Lekebergs kommun finns 2 stycken boenden med särskild service och gruppboende 
för personer med beslut enligt LSS. På Kastanjen finns 13 lägenheter med särskild 
service och på Hasselbacken 8 lägenheter i gruppboenden och 4 lägenheter med 
särskild service. Kastanjen byggdes 2010 och Hasselbacken 2017, de relativt höga 
hyrorna på det nybyggda boendet Hasselbacken har givit upphov till en översyn av 
hyressättningen av kommunens LSS-boenden och resulterat i ett förslag gällande 
hyressättningsmodell för lägenheter med särskild service och gruppboenden för 
personer med beslut enligt LSS i Lekebergs kommun.

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade får kommunen ta ut 
”skäliga” avgifter för bostaden, dock aldrig mer än kommunens egna kostnader. 
Kommunen har också ansvaret för att den enskilde får behålla ”tillräckliga medel” för 
sina personliga behov. 

1 Bakgrund
Nedan följer en sammanställning av lägenhetsstorlekar och hyror för de två 
boendena Kastanjen och Hasselbacken.

Sammanställning 
Årshyra Kvm kr/kvm Antal lgh

Kastanjen 3 567 680 1790 1993 13
Hasselbacken 2 098 340 1045 2008 12
Hasselbacken 1 1 525 493 760 2007 8
Hasselbacken 2 572 847 285 2010 4

Tabell 1 Befintliga hyreskontrakt mellan LeBo/LeKo och Lekebergs kommun.

Kastanjen
Storlek 
(kvm)

Månadshyra 
(kr)

Årshyra 
(kr/kvm)

Kostnad 
(kr/månad)

Subvention 
(kr/månad)

Subvention 
(kr/år)

Bangatan 10A 43 4801 1340 7142 2341 28 092
44,5 4809 1297 7391 2582 30 984
44,5 4969 1340 7391 2422 29 064
44,5 4969 1340 7391 2422 29 064
42,5 4748 1340 7059 2311 27 732
64 4969 932 10629 5660 67 920
64 4969 932 10629 5660 67 920

Bangatan 10B 42,5 4748 1340 7059 2311 27 732
44,5 4748 1280 7391 2643 31 716
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Dnr: SON 18-106

44,5 4969 1340 7391 2422 29 064
44,5 4969 1340 7391 2422 29 064
44,5 4969 1340 7391 2422 29 064
41 4885 1430 6809 1924 23 088

37 542 450 504
Tabell 2 Hyreskontrakt mellan de boende på Kastanjen och Lekebergs kommun, samt kommunens 
kostnad.

Hasselbacken
Storlek 
(kvm)

Månadshyra/Kostnad 
(kr)

Årshyra 
(kr/kvm)

49 8199
47 7865
47 7865

Gruppboende 3A

46 7697
46 7697
47 7865
47 7865

Gruppboende 3B

49 8199
Servicelägenhet 5A 47 7865
Servicelägenhet 5B 47 7865
Servicelägenhet 5C 47 7865
Servicelägenhet 5D 47 7865

2008

Tabell 3Hyreskontrakt mellan de boende på Hasselbacken och Lekebergs kommun, samt kommunens 
kostnad.

Ovanstående tabeller visar att hyran på Kastanjen är subventionerad medan hyrorna 
på Hassebacken inte är det. 

2 Analys
En översyn av hur några utav övriga kommuner i länet hanterar hyressättning av sina 
boenden har genomförts och av de kommuner som tillfrågats (Örebro, Kumla, Nora, 
Karlskoga, Lindesberg och Askersund) är det inte någon som har en tydlig princip för 
hyressättning. Det finns i flera utav kommunerna precis som i Lekeberg en 
konstaterad differens mellan den hyra som kommunen betalar till fastighetsägaren 
och den intäkt som kommunen får in från hyresgästerna.

För att ta hänsyn till vad Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) 
anger när det gäller kostnader för boende finns två frågor att besvara:

1. Vad är ”skäliga” avgifter för bostad?
2. Hur kan kommunen tillgodo se att individen har ”tillräckliga” medel för 

personliga behov?

Den hyra som kommunen får betala för blockhyrningen till LeBo torde vara ”skälig”. 
Detta medför dock relativt höga månadshyror för 1rok, vilket delvis har att göra med 
att de lägenheter kommunen har att tillgå är förhållandevis nybyggda. En annan 
aspekt som kan påverka synen på skälighet är brukarnas möjlighet att välja sin 
lägenhet, dvs finns det bara 2rok att tillgå så blir hyran högre oavsett om brukaren vill 
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ha eller behöver en 2:a eller inte. LeBos hyresnivåer är satta enligt 
bruksvärdesprincipen och är den samma oavsett vem som hyr lägenheten.

När det gäller tillräckliga medel för personliga behov behövs en individuell 
bedömning för att kunna avgöra frågan. Individer med beslut enligt LSS har ofta sin 
grundinkomst i form av aktivitetsersättning, sjukersättning eller pension. Det finns 
även andra former av ersättningar som handikappersättning, bostadstillägg, särskilt 
bostadstillägg, försörjningsstöd, habiliteringsersättning samt äldreförsörjningsstöd. 
De flesta utav uppräknade ersättningar är statliga och administreras av 
Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Det är bara eventuell 
habiliteringsersättning samt försörjningsstöd som är kommunala. 

Bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget är ersättningar direkt kopplade till 
kostnader för bostaden och ersättningen varierar i förhållande till individens övriga 
inkomster. I dagsläget kan bostadstillägget som mest utgöra 96 % av 
bostadskostnaderna upp till 5000kr och 70 % på bostadskostnader mellan 5000-
5600kr. Utöver detta kan personer med låga inkomster även få särskilt bostadstillägg. 
Vid bedömningen av särskilt bostadstillägg tar Försäkringskassan hänsyn till en 
boendekostnad upp till 6620kr/månad.

Att använda en hyressättningsprincip som lutar sig mot de statliga nivåerna för 
bostadstillägg och särskilt bostadstillägg borde medföra en hyressättning som 
uppfyller kravet om ”tillräckliga medel” enligt LSS.

3 Slutsats och förslag till princip för hyressättning
Hyresnivån i kommunens lägenheter med särskildservice eller LSS-bostäder sätts 
enligt gällande pris per kvadratmeter, men blir aldrig högre än den nivå som 
Försäkringskassan tar hänsyn till i sin bedömning av bostadstillägg och särskilt 
bostadstillägg. Hyrorna uppdateras årligen efter eventuella hyreshöjningar efter 
förhandling med hyresgästföreningen samt efter statliga förändringar av 
maxbeloppet för bostadstillägg och särskilt bostadstillägg. På hyresavierna till de 
boende ska det framgå vad den verkliga hyran är och storleken på 
subventioneringen.  

4 Konsekvensbeskrivning
Nedan redovisas vilka konsekvenser som föreslagen princip för hyressättning får 
både för kommunen och för de boende.

Hyror Kastanjen - konsekvensbeskrivning 
Storlek 
(kvm)

Månadshyra 
(kr)

Kostnad 
(kr/månad)

Månadshyra, 
enligt princip 
(kr)

Subvention 
(kr/månad)

Subvention 
(kr/år)

Bangatan 10A 43 4801 7142 6620 522 6264
44,5 4809 7391 6620 771 9252
44,5 4969 7391 6620 771 9252
44,5 4969 7391 6620 771 9252
42,5 4748 7059 6620 439 5268
64 4969 10629 6620 4009 48 108
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64 4969 10629 6620 4009 48 108
Bangatan 10B 42,5 4748 7059 6620 439 5268

44,5 4748 7391 6620 771 9252
44,5 4969 7391 6620 771 9252
44,5 4969 7391 6620 771 9252
44,5 4969 7391 6620 771 9252
41 4885 6809 6620 189 2268

Summa 15 004 180 048
Tabell 4 Hyrorna på Kastanjen enligt föreslagen princip samt kostnad för subventionering.

Hyror Hasselbacken - konsekvensbeskrivning
Storlek 
(kvm)

Månadshyra, enligt 
kontrakt med LeBo 
(kr)

Månadshyra, 
enligt princip 
(kr)

Subvention 
(kr/månad)

Subvention 
(kr/år)

49 8199 6620 1579 18 948
47 7865 6620 1245 14 940
47 7865 6620 1245 14 940

Gruppboende 3A

46 7697 6620 1077 12 924
46 7697 6620 1077 12 924
47 7865 6620 1245 14 940
47 7865 6620 1245 14 940

Gruppboende 3B

49 8199 6620 1579 18 948
Servicelägenhet 5A 47 7865 6620 1245 14 940
Servicelägenhet 5B 47 7865 6620 1245 14 940
Servicelägenhet 5C 47 7865 6620 1245 14 940
Servicelägenhet 5D 47 7865 6620 1245 14 940
Summa 15 272 183 264

Tabell 5 Hyrorna på Hasselbacken enligt föreslagen princip samt kostnad för subventionering.

Förslaget innebär att den totala kostnad som kommunen har för 
hyressubventionering minskar med knappt 90 tkr per år. Det innebär också att 
hyrorna på Kastanjen höjs medan hyrorna på Hasselbacken sänks.

Hyreshöjningen på Kastanjen skulle kunna fördelas på 4 år med start 2019. Vilket 
medför att differensen mellan kontraktshyran och hyran kommunen betalar till LeBo 
påförs hyresgästens månadshyra med maximalt 500 kr/månad och år.

Hyrorna på Hasselbacken subventioneras enligt förslaget vilket innebär en total 
kostnad på 183 264 kr/år. Hyressättningen föreslås även gälla retroaktivt från och 
med augusti 2017 vilket medför en kostnad på totalt 152 720kr (15 272x10). I 
dagsläget finns en budgeterad hyresintäkt på Hasselbacken på 541 tkr, föreslagen 
hyressättningsprincip medför en intäkt på 953 tkr, vilket innebär att det finns 
täckning för retroaktiv hyra på Hasselbacken.
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Förslag till beslut
Socialnämnden i Lekebergs kommun

1. antar principen för hyressättning av kommunens LSS-boenden och 
lägenheter med särskild service.

2. beslutar att återbetala differensen mellan erlagd hyra och hyran enligt 
antagen princip till de boende på Hasselbacken.

3. beslutar att årligen justera hyrorna på Kastanjen för att anpassa dessa till 
antagen princip för hyressättning med start 2019. 

4. ger förvaltningen uppdraget att genomföra en översyn av hyressättningen i 
kommens bostäder för äldre.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Thomas Andersson Anna Windal
Tf. förvaltningschef Handläggare
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Hyror i kommunens LSS-boenden och lägenheter med 
särskild service 
I Lekebergs kommun finns två LSS-boenden Kastanjen och Hasselbacken. Kastanjen 
byggdes 2010 och Hasselbacken 2017. Nedan följer en sammanställning av storlek 
och hyror för de två boendena som Lekebergs kommun betalar till LeBo/LeKo samt 
en sammanställning av de hyror som de boende betalar till Lekebergs kommun. 

Sammanställning      

 Årshyra Kvm kr/kvm Antal lgh 

Kastanjen 3 567 680 1790 1993 13 

Hasselbacken 2 098 340 1045 2008 12 

Hasselbacken 1 1 525 493 760 2007 8 

Hasselbacken 2 572 847 285 2010 4 
Tabell 1 Befintliga hyreskontrakt mellan LeBo/LeKo och Lekebergs kommun. 

Kastanjen 
 Storlek 

(kvm) 
Månadshyra 
(kr) 

Årshyra 
(kr/kvm) 

Kostnad 
(kr/månad) 

Subvention 
(kr/månad) 

Subvention 
(kr/år) 

Bangatan 10A 43 4801 1340 7142 2341 28 092 

 44,5 4809 1297 7391 2582 30 984 

 44,5 4969 1340 7391 2422 29 064 

 44,5 4969 1340 7391 2422 29 064 

 42,5 4748 1340 7059 2311 27 732 

 64 4969 932 10629 5660 67 920 

 64 4969 932 10629 5660 67 920 

Bangatan 10B 42,5 4748 1340 7059 2311 27 732 

 44,5 4748 1280 7391 2643 31 716 

 44,5 4969 1340 7391 2422 29 064 

 44,5 4969 1340 7391 2422 29 064 

 44,5 4969 1340 7391 2422 29 064 

 41 4885 1430 6809 1924 23 088 

     37 542 450 504 
Tabell 2 Hyreskontrakt mellan de boende på Kastanjen och Lekebergs kommun, samt kommunens 
kostnad.. 

Hasselbacken 
 Storlek 

(kvm) 
Månadshyra/Kostnad 
(kr) 

Årshyra 
(kr/kvm) 

Gruppboende 3A 49 8199 2008 
 47 7865 

47 7865 

46 7697 

Gruppboende 3B 46 7697 

47 7865 

47 7865 

49 8199 
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Servicelägenhet 5A 47 7865 

Servicelägenhet 5B 47 7865 

Servicelägenhet 5C 47 7865 

Servicelägenhet 5D 47 7865 
Tabell 3Hyreskontrakt mellan de boende på Hasselbacken och Lekebergs kommun, samt kommunens 
kostnad. 

Ovanstående tabeller visar att hyran på Kastanjen är subventionerad medan hyrorna 
på Hassebacken inte är det. Enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade får kommunen ta ut ”skäliga” avgifter för bostaden, dock aldrig 
mer än kommunens egna kostnader. Kommunen har också ansvaret för att den 
enskilde får behålla ”tillräckliga medel” för sina personliga behov. Inga avgifter tas ut 
för vården som de boende erhåller, men de betalar tex. för maten som serveras på 
gruppboendet. De förhållandevis höga hyrorna på Hassebacken har medfört att 
några utav de boende blivit hänvisade till försörjningsstöd. 

 

För att ta ställning till subventionering eller ej behöver följande frågor besvaras: 

 Vad är ”skäliga” avgifter för bostad? 

Den hyra som kommunen får betala för blockhyrningen torde vara ”skälig” 

dvs. samma pris per kvadratmeter som kommunen betalar faktureras de 

boende. Detta leder till förhållandevis höga månadshyror för 1rok, vilket 

delvis har att göra med att de lägenheter kommunen har att tillgå är 

nybyggda samt att lägenheterna ofta är större än konventionella lägenheter, 

speciellt badrummen är stor för att kunna inrymma britsar som används vid 

dusch. En annan aspekt som kan påverka synen på skälighet är brukarnas 

möjlighet att välja sin lägenhet, dvs finns det bara 2rok att tillgå så blir hyran 

högre oavsett om brukaren vill ha en 2:a eller inte.  

 Vad är ”tillräckliga” medel för personliga behov? 

Flera kommuner hänvisar i det här fallet till Socialtjänstlagen som anger att 

alla kommuninnevånare ska ges hjälp till "skälig levnadsnivå" och prövningen 

av försörjningsstöd.  

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

18 § Av dem som enligt beslut av Försäkringskassan är berättigade att få assistansersättning enligt 51 kap. 
socialförsäkringsbalken får avgift för personlig assistans tas ut inom ramen för sådan ersättning. Lag 
(2010:480). 

19 § Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter får tas ut av dem som har hel 
allmän ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller 
annan inkomst av motsvarande storlek, enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock 
inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga 
medel för sina personliga behov. Lag (2010:480). 

20 § Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av denna lag, är 
föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen 
får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet. 

21 § I andra fall än som anges i 18--20 §§ får avgifter eller ersättning för kostnader inte tas ut för insatser 
enligt denna lag. 
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Förslag till hantering av hyresnivåer på LSS-boenden och 
lägenheter med särskild service 
 

1. För varje individ som har beslut enligt LSS skulle en bedömning av tillräckliga 

medel genomföras. Utifrån den aspekten skulle sedan en individanpassad 

hyra kunna sättas. 

- Alternativet skapar ytterligare administration vid biståndsbedömningen 

och vid förändringar av inkomst behöver bedömningen göras om. 

- Eftersom hyran skulle vara individanpassad är det svårt att förutse 

storleken på subventioneringen och budgetera för denna. 

- Det är positivt eftersom hyran blir individanpassad, subventionering blir 

därmed aldrig är större än vad som krävs av lagen. 

- Det finns ingen koppling mellan kommunens kostnad för lägenheterna 

och brukarens kostnad för sitt boende. 

 

2. Hyresnivån i kommunens lägenheter med särskildservice eller LSS-bostäder 

sätts enligt gällande pris per kvadratmeter men blir aldrig högre än ett givet 

belopp, förslagsvis kan Försäkringskassans maxbelopp för bostadstillägg och 

särskilt bostadstillägg på 6620kr/månad användas och hyrorna uppdateras 

årligen efter eventuella hyreshöjningar efter förhandling med 

hyresgästföreningen samt efter Försäkringskassans förändring av 

maxbeloppet. 

- Hyran differentieras efter storlek på lägenhet. 

- Kommunens kostnader blir förutsägbara. 

- Hyrorna blir inte individanpassade vilket kan innebära att 

subventioneringen blir större än den skulle behöva vara. 

Kastanjen 
 Storlek 

(kvm) 
Månadshyra 
(kr) 

Kostnad 
(kr/månad) 

Månadshyra, 
enligt förslag 
(kr) 

Subvention 
(kr/månad) 

Subvention 
(kr/år) 

Bangatan 10A 43 4801 7142 6620 522 6264  

 44,5 4809 7391 6620 771 9252 

 44,5 4969 7391 6620 771 9252 

 44,5 4969 7391 6620 771 9252 

 42,5 4748 7059 6620 439 5268 

 64 4969 10629 6620 4009 48 108 

 64 4969 10629 6620 4009 48 108 

Bangatan 10B 42,5 4748 7059 6620 439 5268 

 44,5 4748 7391 6620 771 9252 

 44,5 4969 7391 6620 771 9252 

 44,5 4969 7391 6620 771 9252 

 44,5 4969 7391 6620 771 9252 

 41 4885 6809 6620 189 2268 

     15 004 180 048 
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Hasselbacken 
 Storlek 

(kvm) 
Månadshyra, enligt 
kontrakt med LeBo 
(kr) 

Månadshyra, 
enligt förslag 
(kr) 

Subvention 
(kr/månad) 

Subvention 
(kr/år) 

Gruppboende 3A 49 8199 6620 1579 18 948 

47 7865 6620 1245 14 940 

47 7865 6620 1245 14 940 

46 7697 6620 1077 12 924 

Gruppboende 3B 46 7697 6620 1077 12 924 

47 7865 6620 1245 14 940 

47 7865 6620 1245 14 940 

49 8199 6620 1579 18 948 

Servicelägenhet 5A 47 7865 6620 1245 14 940 

Servicelägenhet 5B 47 7865 6620 1245 14 940 

Servicelägenhet 5C 47 7865 6620 1245 14 940 

Servicelägenhet 5D 47 7865 6620 1245 14 940 

    15 272 183 264 

 

Förslaget innebär att kostnaden kommunen har för hyressubventionering minskar 
med knappt 90 tkr per år. Det innebär också att hyrorna på Kastanjen höjs medan 
hyrorna på Hasselbacken sänks. 

Hyreshöjningen på Kastanjen skulle kunna fördelas på 4 år. Vilket medför att 
differensen mellan kontraktshyran och hyran kommunen betalar till LeBo påförs 
hyresgästens månadshyra med mellan 500 kr/månad och år. 

 

Kastanjen 
 Storlek 

(kvm) 
Månads-
hyra, 
enligt 
kontrakt 
med 
hyresgäst 
(kr) 

Månads-
hyra, 
enligt 
förslag 
(kr) 

Diff 
(kr) 

Månads-hyra 
2019 (kr) 
+ev. generell 
hyreshöjning 

Månads-
hyra 2020 
(kr) 

Månads-
hyra 2021 
(kr) 

Månads-
hyra 2022 
(kr) 

Bangatan 10A 43 4801 6620 1819 5301 5801 6301 6620 

 44,5 4809 6620 1811 5309 5809 6309 6620 

 44,5 4969 6620 1651 5469 5969 6469 6620 

 44,5 4969 6620 1651 5469 5969 6469 6620 

 42,5 4748 6620 1872 5248 5748 6248 6620 

 64 4969 6620 1651 5469 5969 6469 6620 

 64 4969 6620 1651 5469 5969 6469 6620 
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Bangatan 10B 42,5 4748 6620 1872 5248 5748 6248 6620 

 44,5 4748 6620 1872 5248 5748 6248 6620 

 44,5 4969 6620 1651 5469 5969 6469 6620 

 44,5 4969 6620 1651 5469 5969 6469 6620 

 44,5 4969 6620 1651 5469 5969 6469 6620 

 41 4885 6620 1735 5385 5885 6385 6620 

Hyrorna på Hasselbacken subventioneras enligt förslaget vilket innebär en total 
kostnad på 183 264 kr/år. Hyressättningen föreslås även gälla retroaktivt från och 
med augusti 2017 vilket medför en kostnad på totalt 152 720kr (15 272x10). Det 
betyder att juni blir en hyresfri månad för samtliga boende på Hasselbacken, även 
månadshyran för juli påverkas för samtliga hyresgäster. 

Hasselbacken 
 Storlek (kvm) Hyra juni (kr) Hyra juli (kr) Hyra aug. (kr) Hyra sep. (kr) 

Gruppboende 3A 49 0 0 4070 6620 

47 0 790 6620 6620 

47 0 790 6620 6620 

46 0 2470 6620 6620 

Gruppboende 3B 46 0 2470 6620 6620 

47 0 790 6620 6620 

47 0 790 6620 6620 

49 0 0 4070 6620 

Servicelägenhet 5A 47 0 790 6620 6620 

Servicelägenhet 5B 47 0 790 6620 6620 

Servicelägenhet 5C 47 0 790 6620 6620 

Servicelägenhet 5D 47 0 790 6620 6620 

Det bör tydligt framgå på hyresavierna hur stor subventioneringen är och vad den 
verkliga hyran är.  
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Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 1 2018 för 
Socialnämnden 

Ärendebeskrivning
Prognosrapport 1 för Socialnämnden redovisar händelser i verksamheterna och 
målarbetet fram till 30 april och en ekonomisk prognos för helåret.  Nämnden 
prognostiserar en budget i balans för 2018.

1 Analys
Socialnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2018. Dock finns det underskott 
inom bland annat individ- och familjeomsorg, bostadsanpassning samt 
nattorganisationen. Nämnda underskott täcks upp av nämndens planeringsreserv 
samt vakanser på förvaltningschef och enhetschefstjänst. 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner prognosrapport 1 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Thomas Andersson Sandra Magnusson
Tf förvaltningschef Handläggare
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2 MER-styrning 

2.1 Politiskt fattade beslut 

Fattade politiska beslut 

Beslut Status Kommentar 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2.2 Mål 

2.2.1 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 

Nämn
dmål 

 Indikator  Trend Kommentar Nuvä
rde 

Progn
os 

Målv
ärde 

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 

   

46%  
Öka 
från 
50% 

  Andel av 
medborgarna som 
skickar in en enkel 
fråga via e-post får 

   

80%  
Öka 
från 
95% 
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Kommunfullmäktiges 
mål 

Nämn
dmål 

 Indikator  Trend Kommentar Nuvä
rde 

Progn
os 

Målv
ärde 

svar inom två 
arbetsdagar 

Lekebergs kommun växer 
och utvecklas på ett 
hållbart sätt 

  Värde 
medarbetarundersök
ningen (medel) 

  Utgångsvärdet är 
från 2015. 4  

Öka 
från 4 

  Sjukfrånvaro   Period: 2016-10-31 
- 2017-10-31   

Utgångsvärdet är 
framtaget ur rapport 
Årsbokslut 
sjukfrånvaro tot. för 
kommunen, Total 
sjukfrånvaro i 
procent av arbetstid, 
Utskriftsdatum: 
2017-12-06 

9%  
Minsk
a från 
9% 

  Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram 

   
0 tkr  0 tkr 

Lekebergs kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan 

  Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun 

   
  Ja 

  Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun 

   
Ja  Ja 

2.2.2 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 

Kommunfullmäktige
s mål 

Nämndmål  Indikator  Tre
nd 

Kommentar Nuvä
rde 

Progn
os 

Målv
ärde 

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

Hemtjänsttagar
en och 
hyresgästen ska 
uppleva en god 
och trygg 
omsorg 

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

   

  73% 

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

   

  60% 
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Kommunfullmäktige
s mål 

Nämndmål  Indikator  Tre
nd 

Kommentar Nuvä
rde 

Progn
os 

Målv
ärde 

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

   

  55% 

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

   

49% 55% 65% 

Andelen 
hyresgäster som 
upplever ett brett 
utbud av 
gruppaktiviteter 

  Linden fokuserar 
under 2018 på att 
bredda och utöka 
antalet 
gruppaktiviteter som 
finns tillgängliga för 
våra hyresgäster 

58% 58% 58% 

Andelen 
hyresgäster som 
upplever god trivsel 
i sin lägenhet 

   

  58% 

Serviceutbudet 
inom LSS grupp- 
och 
serviceboende 
ska hålla hög 
kvalitet 

 Andel av maxpoäng 
avseende 
kvalitetsaspekter 
LSS grupp- och 
serviceboende 

   

  75% 

Andelen deltagares 
upplevelse av 
meningsfull daglig 
verksamhet i 
Återbruket Andra 
Chansen 

  Verksamheten 
startade den 21 mars 
2018 i nya butiken. 
Statistik kan i 
skrivande stund ej 
redovisas. 

0% 0% 75% 

Andelen av 
brukarnas 
upplevelse av 
möjlighet att 
påverka aktiviteter 
och miljö 

  Hasselbacken och 
Kastanjen/daglig 
verksamhet ska ha 2 
delaktighetsslingor 
vardera per år. Under 
det första kvartalet 
har ingen 
delaktighetsslinga 
genomförts. 

0 st 4 st 4 st 

  Andel brukare som 
är ganska/mycket 
nöjda med sin 
hemtjänst 

   

95%  
Bibeh
ålla 
95% 
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Kommunfullmäktige
s mål 

Nämndmål  Indikator  Tre
nd 

Kommentar Nuvä
rde 

Progn
os 

Målv
ärde 

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

   

85,5
% 

90% 

Bibeh
ålla 
85,5
% 

  Väntetid för beslut 
om 
försörjningsstöd i 
dagar 

  Arbete pågår som 
innebär att enskilda 
kommer kunna 
ansöka om 
försörjningsstöd 
digitalt med hjälp av 
den inköpta roboten. 
Testkörning beräknas 
ske i början av 
hösten. I och med 
införandet av en 
digital 
ansökningsprocess 
beräknas 
handläggningstiderna 
sjunka till 24 timmar. 

17 
dagar 

 
minsk
a från 
16 
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3 Verksamhetsrapport 
Nationellt 

Vad som kan lyftas fram ur ett nationellt perspektiv är att den nya lagen om 
samverkan vid utskrivning gäller sedan den första januari i år och där planeringstiden 
för hemtagning av en patient numera uppgår till tre dagar (tidigare fem). Vid längre 
tid än tre dagar utgår ett betalningsansvar. Under det första kvartalet för i år har 
Lekebergs kommun, till följd av god samverkan och planering, helt undvikit 
betalningsansvar. 

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att det i socialtjänstlagen ska införas en ny 
bestämmelse med innebörden att socialnämnden utöver vad som följer av 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen får erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående 
behovsprövning, således ett mycket mer förenklat förfarande mot hur det ser ut idag. 
Utredning pågår alltjämt och enligt förslaget ska den nya bestämmelsen träda ikraft 
den 1 juli 2018. 

Förvaltningsövergripande 

Rekrytering av en ny socialchef pågår och ansvariga för rekryteringen arbetar med att 
ta fram en kravprofil som kommer att publiceras i augusti. Därefter är målsättningen 
att förvaltningen, senast vid årsskiftet, ska ha en ny socialchef på plats. Tjänsten som 
enhetschef för HSL/nattenheten är också alltjämt vakant, men annonsen är 
publicerad och intervjuer kommer att bokas in inom kort. 

En förändring av medlemmar i ledningsgruppen så att enhetschefer, 
verksamhetsutvecklare och verksamhetscontroller ingår som ordinarie medlemmar. 
En ny beredningsprocess för att öka transparensen och delaktigheten inom 
förvaltningen har också införts. 

Verksamhetsuppföljning avseende brukare med mycket insatser, fattade och 
verkställda beslut, ekonomisk uppföljning av beslut samt sjukfrånvaro per enhet har 
skett månadsvis. Resultatet av sjukfrånvaron kommer att presenteras nedan. 

Socialförvaltningen står inför en del utmaningar, men ett arbete med att effektivisera 
de olika verksamheterna är pågående. Implementering av nya arbetssätt som, i ännu 
större utsträckning, ska sätta individens behov i centrum, en digital medarbetare, 
framtagning av riktlinjer inom olika områden samt en översyn av budgeten är 
exempel på sådana effektiviseringar. Socialförvaltningen har även fått sin första 
vårdhund. 

Gemensamt för samtliga enheter (förutom IFO) är att personalen erbjudits att 
genomföra webbutbildning för palliativ vård. Målsättningen är att samtliga ska ha 
genomfört utbildningen senast i augusti i år. Utöver detta pågår 
kompetensutveckling inom samtliga verksamheter och inom flera olika områden. 
Arbete med att öka tryggheten och delaktigheten för brukarna pågår alltjämt. Det 
kan exempelvis vara i form av mer individuellt anpassade insatser. 

Arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete pågår alltjämt. 

Nedan följer en kort beskrivning av övrig aktuell information inom de olika 
verksamheterna: 

Särskilda boenden för äldre Linden och Oxelgården 
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Linden har under januari och februari haft en normal beläggning på både 
korttidsplatser och permanenta platser. Antalet inskrivna besökare på 
dagrehabiliteringen har under kvartal ett varit 15 st. Antalet patienter som fått 
rehabiliteringsträning av hemrehabteamet har under kvartal ett varit 17 st. 

Oxelgården har under första kvartalet haft en normal beläggning på korttidsplatser 
och en lägre beläggning på permanenta platser. Demensdagvården har under kvartal 
ett haft sju gäster som besöker dagvården i olika hög grad. En deltagare med 
särskilda behov har genom beslut deltagit i dagvården. 

Hemtjänsten 

I mars hade 117 hemtjänsttagare tillsammans 6796 besök. Fyra hemtjänsttagare 
hade mellan 114 och 176 timmar i mars. Antalet hemtjänsttimmar i december 2017 
uppgick till 2743 timmar och i mars 2018 var det 2710 timmar. Hemtjänsten har flera 
brukare med många insatser och dubbelbemanningar. 

HSL/natt 

Sjuksköterskegruppen är i dagsläget fullbemannad. Det råder överanställning i 
arbetsterapeutgruppen pga. sjukfrånvaro. I dagsläget finns tre nattfridskameror i 
drift. Tillsynsbeslut kopplat till åtgärd utesluter användning av kamera. 

LSS/socialpsykiatri 

På Kastanjen finns 14 lägenheter varav en används som gemensamhetslokal. Det är 
kö till lägenheterna med särskild service. Ett tätt samarbete med 
biståndshandläggarna pågår och där uppföljning av beslut sker månadsvis. Inom 
daglig verksamhet är behovet av aktiviteter stort och ett arbete med att se över nya 
dagliga verksamheter, som inte är på Kastanjen pågår. Fler är beviljade daglig 
verksamhet än vid årsskiftet. Den nya verksamheten "Andra chansen" är attraktiv och 
skapar ett högt välmående hos deltagarna. 

Antalet boendeplatser på Hasselbacken är åtta stycken och fyra lägenheter med 
särskild service finns i de två flygelbyggnaderna. Socialpsykiatrins boendestödjare 
utför beviljade insatser till ett 40-tal brukare. Coachingteamets personalstyrka består 
av två handledare från socialpsykiatrin. Resterande är personal från AMI och KUB. 

Individ och familj  

Under första kvartalet har en uppföljande granskning av LSS gjorts av Pwc. Den 
samlade bedömningen är att åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med de 
brister som konstaterades vid den första granskningen. En rutin har tagits fram 
mellan IFO och AMI för personer som är aktuella inom försörjningsstöd. För att 
erhålla försörjningsstöd ställs krav på individen att delta i AMI:s verksamhet. 
Målsättningen är att individen i förlängningen ska bli självförsörjande. Just pågår 
rekryteringar eftersom det nu finns ett antal vakanta tjänster inom IFO; en kurator, 
biståndshandläggare och socialsekreterare. 

Sjukfrånvaro 

Precis som i föregående år pågår arbetet med att öka frisktalen i förvaltningen. 
Under första kvartalet har sjukfrånvaron till viss del varit hög och detta med 
hänvisning till influensa och magsjuka. Det finns alltjämt ett antal medarbetare som 
är långtidssjukskrivna där samarbetet med kommunens rehabsamordnare fortlöper. 
De gemensamt framtagna och beslutade åtgärder för öka frisktalen är fortfarande 
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aktuella och följande insatser utförs av enhetscheferna: 

Uppföljning 

 Samtala om en hälsosam arbetsplats, motivera att använda 
friskvårdsbidraget på APT.  

 Uppföljning av sjukfrånvaro från chef vid olika tidpunkter genom 
telefonsamtal till den som är sjukfrånvarande.  

 Överväga att kontakta rehabiliteringssamordnare i ett tidigt skede  

 Föra dagbok över sjukfrånvaro för att se mönster. Rehabsamtal efter sjätte 
frånvarotillfället 

 Punkt om sjukfrånvaro på ledningsgruppen månadsvis 

 Prata sjukfrånvaro på utvecklingssamtal, oavsett hur frånvaron sett ut  

 Samverkan mellan förvaltningens enheter gällande placering av personal 

Arbetsmiljö 

 Kartlägga arbetsmiljön för en hel arbetsgrupp 

 Arbeta aktivt med schemaläggning och semesteruttag för att skapa 
förutsättningar för återhämtning 

 Att arbeta för att skapa förutsättningar för budgetering av vikarier för 
samtliga semesterdagar 

 Arbetsrotation med andra arbetsplatser vid behov, anpassa arbetsuppgifter 

 Ett gott samarbete och dialog mellan ledningen och medarbetarna i 
anpassningen av arbetet är viktigt 

 Skapa god arbetsmiljö för att öka trivseln, verka för en god kommunikation 
på arbetsplatsen för att motverka konflikter 

Utbildningsinsatser 

 Att genom utbildning säkerställa kunskaperna i arbetsteknik vid olika 
arbetsmoment, exempelvis lyftteknik, för att förebygga belastningsskador 

 Genomföra belastningsergonomiska analyser 

 Utbildning i arbetsmiljö för chefer 

 Chefsutbildning Personligt ledarskap 

 Kollegiala samtal för att förebygga psykisk ohälsa 

 Webbutbildningar på exempelvis APT 

Statistik över sjukfrånvaro för perioden:  

Linden: 10,43 % 

Oxelgården: 6,26 % 

Hemtjänsten: 10,48%. 

HSL/natt: 9,99 %. 

LSS/Socialpsykiatrin: 7.39 % 

IFO: Uppgift saknas 
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4 Ekonomiskrapport 
Den ekonomiska prognosen för socialnämnden visar en budget i balans för 2018. 
Trots detta beräknas underskott på nattenheten och individ- och familjeomsorgen. 
Vakanser i ledningsadministrationen samt en gemensam planeringsreserv täcker upp 
nämnda underskott. 

Gemensamt inkl. nämnd 

Under gemensamt finns budget för bland annat nämndens ledamöter, 
förvaltningsledning, LOV (lagen om valfrihet) och bostadsanpassningsbidrag. 
Underskott beräknas i budget för bostadsanpassningsbidraget på ca 200 tkr. 
Prognosen är beräknad på årets första fyra månader och är därmed något osäker då 
dessa kostnader kan variera under året. Nya riktlinjer för ett mer rättssäkert 
beviljande av bidrag har tagits fram och kostnaderna antas sjunka jämfört med 
tidigare år. Vakanser inom den gemensamma ledningsadministrationen, 
kapitalkostnader då budgeten för reinvesteringar är orörd i perioden och en 
planeringsreserv gör att det totalt sett blir ett överskott på detta område. 

LSS och socialpsykiatri 

LSS pers. ass, daglig vht: Överskott på assistansersättning med anledning av att 
intäkter från slutet av 2017 har bokförts på 2018 på grund av eftersläpning. 
Kostnader för ett nytillkommet assistansärende kommer därmed täckas av de högre 
intäkterna. Kastanjen och daglig verksamhet beräknas ha en budget i balans. 

LSS gruppbostad, soc. psykiatri: Kostnad för extern boende placering på Sanna gård 
drar över budget då vi blivit fakturerade för en månad från 2017. Förstärkning 
nattetid i början av året på gruppbostaden ger ett underskott på personalkostnader. 
Hyresnivån planeras att sänkas på Gruppbostaden men tack vare en intäktsbudget på 
samma nivå som för gruppbostaden på Oxelgården kommer både en retroaktiv 
sänkning till hyresgästerna samt underskottet på personalkostnader rymmas i 
budget. 

Hemtjänsten 

Hemtjänst har ett överskott första kvartalet. Detta kan förklaras med att brukare 
med många timmar flyttat in på särskilt boende och då har inte vakanser i 
organisationen behövt tillsättas. Än är det för tidigt att kunna räkna med ett 
eventuellt överskott vid årets slut då vårdbehovet fluktuerar under året. 

HSL och nattenhet 

Nattenheten har ett underskott för årets första månader. Anledningen är att 
vikariekostnaderna överstiger budget. Den högre sjukfrånvaron under våren bidrar 
till detta. Kostnaderna för ob-ersättning är fortfarande högre i realiteten än vad som 
är budgeterat. Nämnda underskott beräknas bli svårt att hämta in under året utan 
nedskärning i verksamheten och prognosen visar därmed på ett underskott. 

Särskilt boende 

Budgeten för särskilt boende beräknas vara i balans för 2018. 

Linden har haft höga personalkostnader under kvartal 1 på grund av förhöjda sjuktal 
men som balanseras av högre intäkter relaterade till god beläggning av vårdplatser 
både gällande korttidsvård och permanenta platser. 
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Oxelgården har haft lägre matintäkter för första kvartalet än budgeterat, litet 
överskott på personalkostnader samt för kapitalkostnader då investeringsbudgeten 
för nya avdelningen B1 inte har förbrukats ännu. 

Individ- och familjeenhet  

Individ- och familjeenheten beräknar ett överskridande av sin budget med 1 127 tkr 
för 2018. 

Försörjningsstödet beräknas ha en budget i balans för 2018. 

Verksamheterna för barnärenden beräknas få ett underskott på 1 363 tkr och beror 
främst på att kostnader för familjehemsvård och öppenvård drar över budget. När 
det gäller öppenvården har mer komplexa insatser behövt köpas externt då resurser 
för att hinna med saknas inom den egna organisationen. 

Kostnader för familjerätt har ökat de senaste åren och budgeten beräknas 
överskridas i år på detta område. I dagsläget pågår kompetensutveckling för att 
kunna utreda mer i egen regi. Detta förutsätter dock att tid avsätts för handläggarna. 

Del av underskottet inom barnärenden täcks upp av att budgeten för 
institutionsplaceringar inte beräknas gå åt samt att LSS-verksamheten beräknas få ett 
mindre överskott. 

Underskott beräknas på personalkostnader för socialsekreterare med anledning av 
att inhyrda konsulter kommer användas då det är svårt att rekrytera till de vakanser 
som finns. 

I budgeten finns en planeringsreserv som delvis täcker upp ovan nämnda underskott. 

Ekonomiskt resultat 

Socialnämnden Budget 
Utfall 

180430 
Årsprognos Avvikelse 

Gemensamt inkl. nämnd 11 181  9 874 1 307 

LSS och socialpsykiatri 36 481  36 481 0 

Hemtjänsten 19 637  19 637 0 

HSL och nattenhet 21 926  22 106 -180 

Särskilt boende 36 475  36 475 0 

Individ- och familjeenhet 28 216  29 343 -1 127 

     

Summa 153 916  153 916 0 
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Rapport avseende intern kontrollplan 2018

Ärendebeskrivning
Av den interna kontrollplanen som är framtagen för 2018 står angivet att 
verksamhetsutvecklare ska redogöra för hur synpunkter, klagomål och 
förbättringsförslag tas emot, utreds och åtgärdas inom Socialförvaltningen. Underlag 
har inhämtats från respektive enhetschef och en sammanställning har gjort utifrån 
det underlag som inkommit. Sammanställningen avser perioden 2018-01-01 till och 
med 2018-04-30. 
 
Till HSL/natt har ett klagomål inkommit från anhörig avseende handlingsplan. 
Åtgärdades genom telefonsamtal och handlingsplan är framtagen av legitimerad 
personal. 

Till LSS har klagomål om hyreskostnaden inkommit. En översyn av samtliga 
hyreskostnader har genomförts och kommer att presenteras av lokal- och 
upphandlingsansvarig på nämnden i maj.  

Inom hemtjänsten, IFO, Oxelgården och Linden finns inga synpunkter, klagomål eller 
förbättringsförslag att rapportera.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporteringen och lägger informationen till handlingarna

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Nancy Ganic-Murtic
Tf. socialchef Verksamhetsutvecklare
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Tjänsteskrivelse - Redovisning av uppföljande 
granskning avseende LSS och nämndernas e-
posthantering 

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna gjort en uppföljande 
granskning av två tidigare granskningar i kommunen:

Granskning av ledning och styrning av LSS-verksamheten
Nämndernas e-posthantering 

Följande två frågeställningar aktualiseras i uppföljningen:
Har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som konstaterats?
Har angivna åtgärder vidtagits i utlovad omfattning och inom rimlig tid?

Vad gäller uppföljningen av granskningen av LSS konstaterar PWC att samtliga 
åtgärder inte är färdigställda ännu. Den samlade bedömningen avseende 
eposthanteringen är att åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som 
identifierades under deras första granskning.  

1 Bakgrund
I januari 2017 granskade PWC, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Lekeberg, ledningen och styrningen av LSS-verksamheten. Granskningen resulterade i 
ett antal åtgärdsförslag som i den ifrågavarande uppföljningen granskas på nytt. 

I oktober 2015 granskade dem även huruvida nämndernas eposthantering är 
ändamålsenlig och om den hanteras med tillräcklig intern kontroll.

2 Analys och slutsats
Vad gäller ”Granskning av LSS” konstaterar PwC följande:

 PwC samlade bedömning är att åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta 
med de brister som konstaterades 2017, men att samtliga åtgärder inte är 
klara. 

 Organisationsplan har genomförts med chef, teamledare och tre handläggare
 Nämndens mål ”Serviceutbudet inom LSS grupp- och serviceboende ska hålla 

högkvalitet” följs upp halvårsvis. 
 Riktlinjer för bedömning av LSS är under framtagande och planeras antas på 

nämndsammanträdet i april 2017 
 I april ska handläggarna börja använda Lifecare, inbyggda spärrar som gör det 

omöjligt att gå vidare om det inte är komplett. 
 Plan för implementering av IBIC, implementering tros vara klar hösten 2018
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 Nämnden har i årsberättelse 2016 tagit del av effekterna av reduceringar 
gällande tjänst inom socialpsykiatrins dagliga verksamhet. 

Av granskningen av nämndernas e-posthantering:

 Ärendehandbok har tagits fram av administrativ chef, den revideras vid 
behov

 Årligen görs en servicemätning över hur snabbt medborgarna får svar på en 
enkel fråga via e-post

 Ett rullande utbildningspaket har tagits fram för chefer och nyckelpersoner
 Nämndspecifika brevlådor har införts
 Rutin för hantering av kommunens centrala epost är framtagen av 

administrativ chef
 Rutin för hantering av funktionsbrevlådor är också framtagen

3 Avslutande kommentarer
Av granskningen framkommer att tjänstepersoner på socialförvaltningen angivit att 
riktlinjer för LSS kommer att antas på nämnden i april. Det ska därför nämnas att 
detta arbete kommer att dröja eftersom beslut tagits om att avvakta den omfattande 
LSS-utredningen från regeringen som förväntas vara klar i oktober 2018. 
Utredningens första utkast indikerar omfattande förändringar. 

I granskningen står även angivet att handläggarna ska börja använda Lifecare i april 
2018. I samtal med berörda framkommer att detta kommer att ske tidigast hösten 
2018. Arbetet med IBIC är på gång och implementeringen beräknas också att vara 
färdig hösten 2018. 

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger tjänsteskrivelsen till handlingarna. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Nancy Ganic-Murtic
Tf. socialchef Verksamhetsutvecklare
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Tjänsteskrivelse – Riktlinjer för 
bostadsanpassningsbidrag

Ärendebeskrivning
Lagen om bostadsanpassning syftar till att ge personer med funktionsnedsättning 
möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Bidraget syftar till att ge den sökande 
möjligheter att göra individuella anpassningar av sin bostad eller sin närmiljö. 
Eftersom kommunen saknat riktlinjer för handläggnings av bostadsanpassningsbidrag 
har socialförvaltningen fått i uppdrag att ta fram riktlinjer. De framtagna riktlinjerna 
ska säkerställa att kommunen följer den praxis som finns gällande
bostadsanpassningsbidrag och till att skapa en enhetlig bedömning i ärenden om 
bostadsanpassningsbidrag. De ansökningar som kommer in ska behandlas lika och 
handläggarnas bedömningar ska präglas av principen om rättssäkerhet.  

1 Bakgrund
2018-04-11 antog riksdagen regeringens förslag om en ny lag om 
bostadsanpassningsbidrag (Betänkande 2017/18:CU6). Den nya lagen innebär inga 
större praktiska förändringar utan har anpassats till den funktionshinderpolitik som 
idag görs gällande, satt den sökande i centrum, och blivit mer förutsägbar och tydlig. 
Den nya lagen ska även förenkla kommunernas handläggning. 

Den nya lagen träder ikraft den 1 juli 2018.

2 Analys och slutsats
Målet med de framtagna riktlinjerna är att skapa en enhetlig bedömning i ärenden 
rörande bostadsanpassningsbidrag. De ansökningar som kommer in ska behandlas 
lika och handläggarnas bedömningar ska präglas av principen om rättssäkerhet.

Det tillsammans med den interna kontrollen av ärendena kommer att bidra till mer 
insyn för nämnden i ärenden rörande bostadsanpassningsbidrag.   

Förslag till beslut
Socialnämnden antar de nya riktlinjerna för bostadsanpassningsbidrag. 

LEKEBERGS KOMMUN

Tomas Andersson Nancy Ganic-Murtic
Tf. socialchef Verksamhetsutvecklare
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1 Inledning, syfte och utgångspunkter 
Lagen om bostadsanpassning syftar till att ge personer med funktionsnedsättning 
möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Bidraget syftar till att ge den sökande 
möjligheter att göra individuella anpassningar av sin bostad eller sin närmiljö. 
Kommunerna är ansvariga för handläggning enligt lagen. De framtagna riktlinjerna 
syftar till att skapa en enhetlig bedömning i ärenden om bostadsanpassningsbidrag. 
De ansökningar som kommer in ska behandlas lika och handläggarnas bedömningar 
ska präglas av principen om rättssäkerhet.  

En annan viktig utgångspunkt i arbetet är att handläggningen skall ske med respekt 
för den enskildes självbestämmande och integritet. 

2 Relevanta källor och val av terminologi
Riktlinjerna har sin grund i lagen om bostadsanpassningsbidrag och förhåller sig till 
rådande praxis på området. Vägledning har även hämtats från 
”Bostadsanpassningsbidraget – en handbok” som är utfärdad av Boverket. 

Enligt Socialstyrelsens terminologi definieras funktionsnedsättning som ”nedsättning 
av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga” medan funktionshinder numera 
definieras som ”sådana begränsningar som en funktionsnedsättning innebär för en 
person i förhållande till omgivningen”. Det är således miljön runt personen som är 
funktionshindrande och inte något som en person har. I dessa riktlinjer kommer 
Socialstyrelsens terminologi att efterföljas. 

3 Rätten till bostadsanpassningsbidrag
Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en person med funktionsnedsättning 
(sökande). Bostadsanpassningsbidraget omfattar i princip alla 
funktionsnedsättningar, således både fysiska, psykiska eller intellektuella. 

3.1 Permanentbostad
Bidraget lämnas för anpassning av en permanentbostad. En bostad som är avsedd för 
stadigvarande boende räknas som en permanentbostad. Bostäder som endast 
används korta avgränsade perioder, t.ex. fritidshus, räknas inte in. 

3.2 Andrahandsuthyrning 
Om bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är 
skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.
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3.3 Vistelse hos annan person som sköter omvårdnaden
Om den sökande periodvis vistas hos en person som åtagit sig att svara för 
omvårdnaden, kan bostadsanpassningsbidrag betalas ut för anpassning av denna 
bostad så länge detta sker regelbundet och åtagandet är långsiktigt. Det kan 
exempelvis vara om den sökande vistas hos en stödfamilj. Det finns ingen definition 
av vad som är att anses som regelbundet och långsiktigt, utan får bedömas i varje 
enskilt fall. Praxis uttrycker att varannan helg och minst två veckor sommartid samt 
två veckoslut i månaden är att betrakta som regelbundet.  

3.4 Lokaler och anläggningar
Lokaler inom barnomsorg eller anläggningar för sjukvård eller rehabilitering kan inte 
komma i fråga för bostadsanpassningsbidrag. 

3.5 Åtgärder för att möjliggöra rehabilitering, funktionsträning 
och sjukvård 

Utöver sedvanliga bostadsfunktioner ska även behovet av åtgärder för att möjliggöra 
rehabilitering, funktionsträning och sjukvård beaktas, om dessa behov inte 
tillgodoses på annat sätt. Om den sökande inte kan delta i aktiviteter utanför det 
egna hemmet kan den sökande ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att 
möjliggöra detta i hemmet. 

3.6 Fasta funktioner och lösa inventarier
Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses genom exempelvis hjälpmedel som 
erbjuds av landstinget. Kravet är att åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska 
vara ändamålsenlig för den sökande. De sökta anpassningsåtgärderna ska vara 
långtgående eller bestående och bidrag kan exempelvis inte lämnas till följd av 
exempelvis ett arm- eller benbrott. 

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner och 
inte för lösa inventarier. Det finns dock ingen tydlig gräns mellan vad som är att 
betraktas som en fast funktion och ett löst inventarium utan det ankommer på 
kommunen att, i varje enskilt fall, bedöma detta. Av förarbetet till lagen och som 
allmän vägledning kan sägas att skillnaden mellan dessa två är att lösa inventarier tas 
med vid en flytt medan fasta funktioner allmänt sett utgör en del av bostaden. 

Enligt praxis kan exempelvis en takmonterad personlyft, rullgardiner och solfilm 
(skydd mot starkt solljus) räknas till kategorin lösa inventarier. 

3.7 Exempel på bostadsanpassningar
Nedan följer några exempel på bostadsanpassningar:

Borttagning av trösklar

Duschplats (istället för badkar)

Entréramp

Bredda dörröppningar

Höjdanpassning av köksskåp och arbetsbänkar
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3.8 Byggherrekostnader
De byggherrekostnader som hänför sig till bidragsberättigade åtgärder kan räknas in i 
bostadsanpassningsbidraget. Exempel på byggherrekostnader är moms, 
konsultkostnader utöver entreprenörens åtagande, bygglovsavgift samt kostnader 
för kontroll och besiktning.

3.9 Sökande som bor i en hyres- eller bostadsrätt
Av bestämmelserna i hyreslagen framkommer att en hyresgäst inte får ändra 
inredning eller göra andra ingrepp utan fastighetsägarens medgivande. Om den 
sökande inte äger sin bostad lämnas bidraget endast om samtliga ägare och i 
förekommande fall nyttjanderättshavaren har medgett att anpassningen får ske och 
samtliga ägare har utlovat att inte kräva ersättning av sökanden för att återställa 
anpassningen vid en flytt. 

Det är därför viktigt att informera den sökande som bor i hyreslägenhet att det alltid 
krävs hyresvärdens medgivande till att utföra anpassningsåtgärder i allmänna 
utrymmen och normalt också inne i lägenheten. Detsamma gäller sökande som bor i 
en bostadsrättslägenhet, men där det istället är styrelsen som ska ge sitt 
medgivande. 

Kommunen får inte avslå en ansökan med hänvisning till att den sökande saknar ett 
medgivande från hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Detta innebär dock inte 
att den sökande, med ett beviljande om bostadsanpassningsbidrag, får utföra 
anpassningar i bostaden. Handläggaren bör istället uppmana den sökande att försöka 
få till stånd ett medgivande. Detta medgivande bör vara skriftligt och det bör framgå 
att de sökta åtgärderna får utföras. Vad som gäller när den sökande flyttar bör också 
framgå. 

4 Handläggningen

4.1 Ansökan
Ett ärende avseende bostadsanpassningsbidrag initieras genom en skriftlig ansökan 
från den enskilde. Om den enskilde efterfrågar det skall kommunen, i den 
utsträckning det är lämpligt, lämna upplysningar och ge vägledning rörande 
bostadsanpassningsbidraget.

4.2 Intyg och andra handlingar
Det är viktigt att säkerställa att det finns (minst) ett intyg som komplement till 
ansökan. Intyget bör påvisa att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till 
funktionsnedsättningen. Intyget ska vara utfärdat av en arbetsterapeut, läkare eller 
annan sakkunnig. Rör ärendet mindre omfattande åtgärder kan kommunen bortse 
från kravet på intyg, medan mer omfattande åtgärder fordrar ett åtgärdsprogram 
som komplement till intyget. Vid omfattande inredningsarbeten ska den sökande 
bifoga plan- och uppställningsritningar. Handläggaren ska värdera intygen som bilagts 
ansökan och därefter göra en bedömning om huruvida det är att anses som styrkt att 
den enskilde har behovet. I sammanhanget är det viktigt att ha en dialog med den 
sökande eller företrädare för denne. Av bestämmelserna i förvaltningslagen ska 
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kommunen ge den sökande möjlighet att yttra sig över uppgifter som kommunen fått 
från någon annan. 

Utöver ovanstående ska den sökande bifoga en kopia av anbud, offert eller 
kostnadsberäkning till sin ansökan. På så sätt kan den sökande redovisa vad 
åtgärderna kommer att kosta. 

4.3 Bedömning av skälig kostnad
Det finns inget kostnadstak för bostadsanpassningsbidraget utan handläggaren ska 
bedöma vad som är att anses som skälig kostnad med hjälp av de underlag som 
presenterats. Det ingår i kommunens serviceskyldighet att hjälpa den sökande att få 
in anbud eller en offert om behovet aktualiseras. Vid bedömning av huruvida den 
enskildes ansökta kostnader är skäliga ska hänsyn till övriga hushållsmedlemmar tas. 
Ett sådant hänsynstagande kan resultera i att det inte alltid blir det ekonomiskt mest 
gynnsamma alternativet som blir aktuellt. Det kan komma ifråga när ansökan 
exempelvis avser en trapphiss eller när ett kök ska inredas för att göras tillgänglig för 
en sökande i rullstol.  

4.4 Övrigt att beakta vid handläggning 
Utöver lag är det viktigt att studera förarbeten, föreskrifter och rättspraxis som 
rör bostadsanpassningsbidrag. Kommunen bör vidare anlita en tolk om den 
sökande inte behärskar det svenska språket eller är allvarligt hörsel- eller 
talskadad 

Under hela ansökningsförfarandet är det också viktigt att dokumentera samtliga 
uppgifter som kan ha betydelse för utgången av ärendet. 

4.5 En ansökan som lämnas in i efterhand
Om en anpassning redan har utförts, kan det i vissa fall vara motiverat att ansöka om 
bostadsanpassningsbidrag i efterhand. Det gäller i de fall där den sökande bifogar en 
kopia på fakturan, tillsammans med ett intyg från arbetsterapeuten eller läkaren som 
styrker behovet av anpassningen vid tiden för utförandet. Kommunen kan då begära 
in ritningar på hur bostaden såg ut innan anpassningen, om det anses nödvändigt. 

5 Åtgärder som inte är bidragsberättigade
Det finns åtgärder (se nästkommande avsnitt) som är nödvändiga med hänsyn till den 
sökandes funktionsnedsättning, men som redan behöver utföras av väsentligt andra 
orsaker än själva funktionsnedsättningen och som därmed inte är att anses som 
bidragsberättigade.  

5.1 Avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande 
bostadsfunktioner

Åtgärder som innebär en upprustning till dagens bostadsstandardförhållande är inte 
bidragsberättigade. Om en bostad exempelvis saknar såväl dusch som badkar kan 
något bidrag inte medges för att installera en sådan funktion. 
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5.2 Byggnadstekniska brister
Bidrag medges heller inte för ursprungliga brister i byggnadens konstruktion. 

5.3 Eftersatt underhåll
Av förarbetet till lagen om bostadsanpassningsbidrag framkommer att bidrag inte 
lämnas för åtgärder som bedöms som normalt bostadsunderhåll. Om bostaden 
däremot har utsatts för onormalt slitage pga. den sökandes funktionsnedsättning kan 
bidrag ges för reparationer. Det ska i sammanhanget framföras att det inte enbart 
räcker att se till åldern utan hänsyn måste tas till slitaget i varje enskilt fall. 

5.4 Avviker från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga

I bygglagstiftningen finns det krav på att bostäder som byggs ska göras tillgängliga 
och användbara till en viss nivå för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Utgångspunkten är att detta krav även gäller ändringar, men 
där kravet ska anpassas utifrån omfattningen av ändringen, byggnadens 
förutsättningar och varsamhetskravet. Varsamhetskravet innebär att alla ändringar 
av en byggnad ska utföras varsamt så att man tillvaratar byggnadens värden och 
kvaliteter. För särskilt värdefulla byggnader gäller ett förvanskningsförbud. 

5.5 Särskilda boenden mm
Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för åtgärder i bostäder som avses i 5 kap. 5 § 2 
st. och 7 § tredje stycket SoL (Särskilda boenden för äldre) och boenden som avses i 9 
§ 8 och 9 i LSS (boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller 
ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
eller bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för 
vuxna)

5.6 Eget arbete
Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för eget arbete som den sökande eller någon i 
hushållet utför. I dessa fall begränsas bidraget till kostnader för material. Det är dock 
normal sett endast arbeten av liten karaktär som kan bli aktuella då det vid större 
och mer komplicerade arbeten måste ställas krav på fackmannamässigt utförda 
anpassningar. 

6 Bostadsanpassningsbidrag vid flytt till ny bostad
När en sökande har flyttat eller överväger att flytta till en bostad som behöver 
anpassas på grund av en funktionsnedsättning som finns vid tidpunkten för den 
planerade flytten kan bidrag endast beviljas om det finns särskilda skäl för den 
sökandes val av bostad. Kravet på särskilda skäl gäller bara om ansökan avser 
kostnadskrävande åtgärder. I varken lag eller förarbete finns någon 
beloppsgräns, men i propositionen har borttagning av trösklar och att sätta upp 
stödhantag inte bedömts som kostnadskrävande åtgärder. 
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7 Bidrag till reparationer
Om en anordning är av tekniskt slag eller har utsatts för onormalt slitage pga. Den 
sökandes funktionsnedsättning kan bidrag lämnas för reparation. Bidrag lämnas även 
för besiktning och annat underhåll. Kravet för att få erhålla bidrag är att åtgärderna 
är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för den sökande.

Om anordningen eller inredningen har installerats med stöd av 
bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till 
enligt 4 § lämnas inte bidrag ut. Detsamma gäller om anordningen eller inredningen 
installerats enligt äldre bestämmelser om anpassning i särskilda boenden enligt SoL 
eller LSS. 

8 Återställningsbidrag
Ägare till bostadshus kan få bidrag för att ta bort utförda anpassningar. Tanken med 
återställningsbidraget är att försöka öka viljan till samtycke till anpassningar. 
Återställningsbidrag kan endast ges om återställningen gäller en åtgärd som har 
utförts med bidrag enligt den nuvarande lagen om bostadsanpassningsbidrag eller 
motsvarande äldre bestämmelser och om anpassningen inte längre nyttjas och är till 
nackdel för andra boenden. Bidraget lämnas även endast till den som hyr ut 
lägenheter och som givit kommunen rätt att anvisa den anpassade lägenheten till en 
bostadssökande och kommunen, när den blivit ledig, inte kunnat anvisa den till en 
annan person med funktionsnedsättning. 

Precis som med bostadsanpassningsbidraget ska även ansökan om 
återställningsbidrag motsvara en skälig kostnad. Bidraget betalas ut när åtgärderna 
har utförts.

Bidrag kan inte lämnas för att ta bort anpassningar i en bostadsrättslägenhet. 

9 Övertagande av begagnad anordning
Kommunen får ingå avtal om övertagande av begagnad anordning och lämna 
ekonomiskt stöd för kostnader som kan uppkomma i samband med ett sådant 
övertagande. 

10 Beslut och formalia
När ett beslut om bostadsanpassningsbidrag är fattat ska följande krav vara 
uppfyllda:

 Beslutet ska vara en skriftlig handling 

 Beslutet ska innehålla uppgifter om bidragets storlek

 Beslutet ska innehålla uppgifter om beviljade åtgärder 

 Avslag/delavslag ska motiveras

 Till beslutet ska bifogas en besvärshänvisning och kvittens
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Beslut ska alltid fattas i förväg, dvs. innan anpassningen påbörjats. Som handläggare 
tar du ställning till ansökan genom ett beslut, ett förhandsbesked ska därför inte 
lämnas. 

10.1 När beslut är fattat
När ett beslut är fattat ska den sökande välja entreprenör och beställa arbetet, 
således ingå avtal med denne. En sökande kan dock ge kommunen fullmakt att ingå 
avtal med entreprenören. Det ska dock understrykas att den sökande fortfarande är 
avtalspart med entreprenören. Fullmakten måste vara skriftlig, vara upprättad som 
fristående handling och omfatta flera tjänstepersoner. 

Betalning sker vid utfört arbete, men den sökande ska även kunna få betalt 
allteftersom arbete avancerar.  

Beträffande kommunernas kontroll saknas bestämmelser i lagen som anger hur 
kommunen ska gå tillväga för att fastställa att åtgärden eller åtgärderna har utförts i 
enlighet med beslutet. 

11 Återkallelse av beslut
Om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre finns får kommunen 
återkalla beslutet innan utbetalning eller verkställighet. 

12 Återbetalning
Kommunen har rätt att, helt eller delvis, besluta om återbetalning om mottagaren av 
bidraget lämnat oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidrag lämnats med 
för högt belopp eller om bidraget lämnats med för högt belopp och den sökande 
skäligen borde ha insett detta. 

Om det finns särskilda skäl som talar för det kan återbetalningsskyldigheten helt eller 
delvis efterges. 
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Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-11:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Thomas Andersson (Tf förvaltningechef)

Protokollet innehåller paragraferna §69

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-07

Datum för överklagan 2018-05-07 till och med 2018-05-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

§69 - Riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag (SON 17-319)
Ärendebeskrivning
Lagen om bostadsanpassning syftar till att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet 
till ett självständigt liv i eget boende. Bidraget syftar till att ge den sökande möjligheter att 
göra individuella anpassningar av sin bostad eller sin närmiljö. Eftersom kommunen saknat 
riktlinjer för handläggnings av bostadsanpassningsbidrag har socialförvaltningen fått i 
uppdrag att ta fram riktlinjer. De framtagna riktlinjerna ska säkerställa att kommunen följer 
den praxis som finns gällande
bostadsanpassningsbidrag och till att skapa en enhetlig bedömning i ärenden om 
bostadsanpassningsbidrag. De ansökningar som kommer in ska behandlas lika och 
handläggarnas bedömningar ska präglas av principen om rättssäkerhet. 

Förslag till beslut

Socialnämnden antar de nya riktlinjerna för bostadsanpassningsbidrag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag - (56203)
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Dnr: SON 18-120

   

Tjänsteskrivelse - statsbidrag för höjd 
habiliteringsersättning inom daglig verksamhet

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att under 2018 utdela 
stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Habiliteringsersättningen är en frivillig 
insats för kommunerna, då den inte finns reglerad i någon lag, förordning eller 
föreskrift. I dagsläget betalar 88 % av landets kommuner ut en 
habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas för att införa eller höja en redan 
låg ersättning till brukare som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Kommunerna 
som fram till den 31 december får använda medlen ska senast 1 juni rekvirera 
medlen och under våren 2019 återrapportera till Socialstyrelsen om hur medlen 
använts. Nämnden måste således besluta om den höjda ersättningens existens även 
efter 2018. 

Det är totalt 350 miljoner som betalas ut och enligt socialstyrelsens fördelningsnyckel 
har Lekebergs kommun möjlighet att rekvirera 350 000 kr. Summan är baserad på 
statistik över antalet deltagare i daglig verksamhet i respektive kommun. 

1 Bakgrund
Insatsen daglig verksamhet syftar till att ge brukare en meningsfull sysselsättning och 
en höjning av habiliteringsersättningen skulle således bidra till stärka dennes 
ekonomi och självkänsla. 

Habiliteringsersättningen är inte att anses som en reell inkomst utan den 
huvudsakliga inkomsten kommer av den aktivitets- eller sjukersättning som brukarna 
erhåller från Försäkringskassan. Det är även av den anledningen som Skatteverket 
betraktar ersättningen som skattefri i enlighet med de bestämmelser som finns i 8 
kap. 11 § i inkomstskattelagen och påverkar således inte den nyssnämnda ersättning 
som erhålls av Försäkringskassan. Habiliteringsersättningen påverkar inte heller 
bedömningen av rätten till försörjningsstöd.

2 Kommunens ersättning idag
Habiliteringsersättningen som betalas ut i Lekebergs kommun uppgår till 24 kr/dag 
för de som arbetar halvdag och 37 kr/dag för de som arbetar heldagar. Hur 
fördelningen av arbetsdagar ser ut är individuellt. 

3 Kort analys
En höjning av habiliteringsersättning genom statsbidrag för 2018 innebär att 
nämnden även måste fatta beslut om en fortsatt höjning efter årets slut, eftersom 
statsbidraget försvinner efter 2018. Möjlighet finns att antingen tillfälligt höja 
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habiliteringsersättningen genom statsbidraget, men därefter återgå till den 
nuvarande ersättningen år 2019. Detta kan resultera i en oro hos brukare som först 
får en höjning och sedan en sänkning. Det andra alternativet är att höja ersättningen 
för 2018 och även fortsättningsvis betala ut samma ersättning trots uteblivet 
statsbidrag. Detta förutsätter en omdisponering i budgeten, eftersom dessa 350 000 
kr saknas i budgeten och de preliminära budgetramarna för 2019 är samma som för 
2018.  Det som även bör finnas med i konsekvensanalysen är de kostnader som kan 
uppkomma till följd av utökat antal deltagare inom daglig verksamhet framöver. 

Förslag till beslut
Socialnämnden 

1. höjer habiliteringsersättningen för 2018.
2. uppdrar åt socialförvaltningen att ta hänsyn till höjningen i budgetarbetet för 

2019.  

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Andreas Hill
Tf. socialchef Enhetschef LSS
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Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-11:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Thomas Andersson (Tf förvaltningechef)

Protokollet innehåller paragraferna §71

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-07

Datum för överklagan 2018-05-07 till och med 2018-05-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur

§71 - Statsbidrag för höjd habiliteringsersättning inom daglig 
verksamhet (SON 18-120)
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att under 2018 utdela stimulansbidrag för 
habiliteringsersättning. Habiliteringsersättningen är en frivillig insats för kommunerna, då den 
inte finns reglerad i någon lag, förordning eller föreskrift. I dagsläget betalar 88 % av landets 
kommuner ut en habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas för att införa eller höja en 
redan låg ersättning till brukare som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Kommunerna som 
fram till den 31 december får använda medlen ska senast 1 juni rekvirera medlen och under 
våren 2019 återrapportera till Socialstyrelsen om hur medlen använts. Nämnden måste således 
besluta om den höjda ersättningens existens även under 2019. 

Det är totalt 350 miljoner som betalas ut och enligt socialstyrelsens fördelningsnyckel har 
Lekebergs kommun möjlighet att rekvirera 350 000 kr. Summan är baserad på statistik över 
antalet deltagare i daglig verksamhet i respektive kommun. 

Ersättningen är inte att anses som en reell inkomst utan den huvudsakliga inkomsten kommer 
av den aktivitets- eller sjukersättning som brukarna erhåller från Försäkringskassan. Det är 
även av den anledningen som Skatteverket betraktar ersättningen som skattefri i enlighet med 
de bestämmelser som finns i 8 kap. 11 § i inkomstskattelagen och påverkar således inte den 
nyssnämnda ersättning som erhålls av Försäkringskassan. Habiliteringsersättningen påverkar 
inte heller bedömningen av rätten till försörjningsstöd.

Förslag till beslut

Socialnämnden

1. beslutar att höja habiliteringsersättningen för 2018 och beslutar att ersättningen ska beaktas 
i kommande budgetarbete.

2. uppdrar åt Socialförvaltningen att räkna på hur fördelningen ska se ut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Protokoll 2018-05-07

Justerare signatur
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Uppföljning av sjukfrånvaro på 
Socialförvaltningen 2018

9

SON 18-89
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Socialförvaltningen
Sjukfrånvaro 2018 januari till mars
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

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

Socialförvaltningen
Sjukfrånvaro per månad
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

jan feb mars
0

2

4

6

8

10

12

14

4,41

11,93

5,89

Hasselbacken Sjukfrånvaro %

Sida 87 av 92



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Komplettering av rapportering 
av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS kvartal 1, 2018
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Anmälan av delegationsbeslut 
för perioden 180401 - 180430 

(Sekretess)  

13

SON 18-126
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