
Kallelse 2017-11-06

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

Övriga
Anneli Carlsson, Förvaltningschef
Sandra Magnusson, Ekonom
Ilina Losund, Utredningssekreterare

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

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

dofter.

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

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C), ordförande
John Hägglöf (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Palmroth (S)
Gerry Milton (SD)
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Kallelse 2017-11-06

1 – Val av protokollsjusterare, tid och plats Föredragande Ordföranden 

Ärendebeskrivning

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

Tid för justering föreslås tisdagen den 7  november kl 14:00
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Kallelse 2017-11-06

2 – Information från Actíva Föredragande Örjan Samuelsson 
13:00

Ärendebeskrivning

Stiftelsen Actívas verksamhetsidé är att vägleda och stödja människor, främst unga och unga 
vuxna, som på grund av funktionsnedsättning och/eller långvarig ohälsa står utanför 
arbetsmarknaden eller riskerar långvarigt utanförskap. Verksamheten ska främst använda 
metoder som är grundade på beprövad erfarenhet och forskning. Målet med insatsen är 
arbete, studier eller ordnad sysselsättning. Örjan samuelsson från Actíva gästar nämnden för 
att berätta om stiftelsens verksamhet.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2017-11-06

3 – Överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
(SON 17-322)

Föredragande Jan Sundelius 13:30

Ärendebeskrivning
Regionala samverkansrådet har vid sammanträde den 1 september 2017 rekommenderat 
kommunerna i Örebro län och Region Örebro län att anta överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Förslag till beslut

Socialnämnden

1.Ställer sig bakom överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård.

2.Föreslår att kommunfullmäktige antar överenskommelse om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård.

 
Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden

1.Ställer sig bakom överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård.

2.Föreslår att kommunfullmäktige antar överenskommelse om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård
 Missiv - Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård
 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  - Region 

Örebro Län och Kommunerna i Örebro län
 Rapport  - Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård, Örebro 

län
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Kallelse 2017-11-06

4 – Prognosrapport 3 för Socialnämnden 
2017 
(SON 17-312)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har utarbetat prognosrapport 3 som innehåller en beskrivning av 
verksamheternas arbete, nuläge och prognos i förhållande till målen
fram till och med 31 oktober 2017 samt en ekonomisk prognos för helåret.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner prognosrapport 3 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut till socialnämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognos 3 för socialnämnden 2017
 Prognosrapport 3 - 2017 Socialnämnden
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Kallelse 2017-11-06

5 – Resursfördelningsmodellen 
(SON 17-313)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har tagit fram ett förslag på en resursfördelningsmodell till nämnden 
för att fördela resurser inom äldreomsorgen som avser särskilt boende och hemtjänst. Det 
här är den första delen i att ta fram en resursfördelningsmodell som ska kunna användas i 
kommunen för att fördela resurser mellan kommunens olika nämnder. Idag finns 
motsvarande modell inom förskola och skola.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Resursfördelningsmodell Äldreomsorgen
 Resursfördelningsmodell äldreomsorgen Lekeberg
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6 – Rapport genomlysning av 
hemtjänstkostnaderna i Lekebergs 
kommun 
(SON 17-176)

Föredragande Anneli Carlsson, 
Sandra Magnussom 

Ärendebeskrivning

Den 7 februari 2017 gavs ett uppdrag om att göra en översyn av hemtjänstkostnaderna i 
Lekebergs kommun. Inriktingen var att förklara det höga kostnadsläget. Rapporten 
överlämnas till socialnämnden.

 
Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Ordföranden, Henrik Hult (C), föreslår att rapporten skickas till kommunstyrelsen och 
kommunens revisorer för kännedom.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och lämnar rapporten vidare till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer för kännedom.

Beslutsunderlag
 PM - Översyn av hemtjänstkostnaderna i Lekebergs kommun
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7 – Taxa och avgift inom socialnämnden 
2018 
(SON 17-317)

Föredragande Sandra Magnusson 

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

Inför 2018 räknas avgifterna upp efter kommunens förväntade kostnadsökningar.
Avgiften för korttidsvård har justerats utav kommunfullmäktige 2016-11-28 § 85 enligt 
socialstyrelsens rekommendation

Förslag till beslut

Socialnämnden justerar samtliga avgifter inför 2018 enligt föreliggande förslag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden justerar samtliga avgifter inför 2018 enligt föreliggande förslag.

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxa och avgift inom Socialnämnden 2018
 Taxor och avgifter inom Socialnämnden 2018
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Kallelse 2017-11-06

8 – Årets frivilliginsats 2017 
(SON 17-143)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning

2012-11-27 § 63 instiftade dåvarande vård- och omsorgsnämnden priset "Årets 
frivilliginsats" som är ett pris för årets frivilliginsats riktad mot Lekebergs seniorer. Priset 
delas ut till en person eller organisation som särskilt bidragit till ett levande utbud av 
meningsfulla aktiviteter för seniorer i Lekebergs kommun. Allmänheten nominerar 
kandidater och Socialnämnden utser lämplig pristagare. Priset delas ut en gång per år.

År 2017 har det inte inkommit några nomineringar.

 
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att inte dela ut något pris för årets frivilliginsats 2017 på grund av 
att det inte har inkommit några nomineringar.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

John Hägglöf (M) yrkar att socialnämnden tittar bland tidigare års nomineringar för att 
kunna utse pristagare år 2017.

Ordföranden, Henrik Hult (C), finner att arbetsutskottet beslutar enligt John Hägglöfs (M) 
förslag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att dela ut årets frivilliginsats 2017 till någon av tidigare års 
nominerade.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årets frivilliginsats 2017
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9 – Ansökan om kommunalt bidrag från 
Väntjänsten i Lekebergs kommun för 
verksamhetsåret 2018 
(SON 17-335)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
Väntjänsten i Lekeberg har som tidigare år inkommit med en ansökan om kommunalt bidrag. 
Verksamhetsberättelse för 2016 och ekonomisk rapport har bifogats ansökan.
Väntjänstens målsättning är att de skall kunna göra något som förgyller tillvaron för pensionärer 
och personer med funktionsnedsättning. Detta görs till exempel genom att erbjuder sociala 
kontakter och hjälp att delta i samhällslivet. De kan följa med på t.ex. promenad, bankärenden, 
läkarbesök men även att arrangera sång, läs- och skrivstunder.

Förslag till beslut

Socialnämnden beviljar Väntjänsten i Lekebergs kommun bidrag med 5000 kr för 
verksamhetsåret 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden beviljar Väntjänsten i Lekebergs kommun bidrag med 5000 kr för 
verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivlse- Ansökan om kommunalt bidrag från Väntjänsten i Lekebergs kommun för 

verksamhetsåret 2018
 Ansökan från Väntjänsten om kommunalt bidrag verksamhetsåret 2018
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10 – Överenskommelse mellan Region 
Örebro län, kommunerna i Örebro län och 
NSPH avseende samarbete kring personer 
med psykiska funktionsnedsättningar 
(SON 17-328)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
Specifika samverkansrådet folkhälsa, social välfärd och vård, har rekommenderat kommunerna i 
Örebro län att och NSPH-nätverket (Nationell samverkan för psykisk hälsa) att anta 
överenskommelse om samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Överenskommelsen syftar till att ge vägledning till chefer, medarbetare, förtroendevalda, enskilda 
och anhöriga i utformningen av samverkan baserad på tillit. I överenskommelsen fastställs de 
utgångspunkter och principer som ska gälla för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
fungerande samverkan. 

Förslag till beslut

Socialnämnden antar Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro 
län och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden antar Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro 
län och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Beslutsunderlag
 Missiv - Överenskommelse avseende samarbete kring personer med psykiska 

funktionsnedsättningar mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro län och NSPH
 Tjänsteskrivelse - Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunernai Örebro län 

och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar
 Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro och NSPH avseende 

samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar
 Protokoll från Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård 2017-09-22
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11 – Avsägelse från uppdrag - ersättare i 
KPR Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) 
(SON 17-318)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) har inkommit med en avsägelse från sitt politiska uppdrag 
som ersättare i Kommunala Pensionärsrådet (KPR).

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Ann-Charlotte Kämpe-Larssons avsägelse.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från uppdrag - ersättare i KPR Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
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12 – Val av ersättare till Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR) 
(SON 17-356)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) har avsagt sig sitt politiska uppdrag i Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR) Socialnämnden behöver utse en ny ersättare till KPR.

Förslag till beslut

Socialnämnden utser en ersttare till Kommunala Penrionärsrådet (KPR).

Sida 13 av 124



Överenskommelse om 
samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård
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Tjänsteskrivelse 2017-10-17 1 (1)

Dnr: SON 17-322

   

Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Ärendebeskrivning
Regionala samverkansrådet har vid sammanträde den 1 september 2017 
rekommenderat kommunerna i Örebro län och Region Örebro län att anta 
överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Bakgrund
Överenskommelsen grundar sig i ”lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård” och träder i kraft från 2018-01-01. En arbetsgrupp har 
arbetat fram ett förslag om överenskommelse som har beretts i Regionala 
samverkansrådet.  Syftet med överenskommelsen är att säkra den enskildes rätt till 
trygghet, delaktighet och inflytande när vård, omsorg och stöd planeras och 
genomförs och att genom tillitsfull samverkan åstadkomma en god vård på rätt 
vårdnivå, där ledtiderna är så korta som möjligt samt en säker utskrivning från sluten 
vård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Målet är att antalet utskrivningsklara dagar per vårdtillfälle ska minska till högst tre 
vardagar i genomsnitt. Samtidigt ska andelen återinläggningar och undvikbar 
slutenvård undvikas i så hög grad som möjligt. Målsättningen är också att det inte ska 
förekomma något kommunalt betalningsansvar.

Förslag till beslut
Socialnämnden 

1. Ställer sig bakom överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård.

2. Föreslår att kommunfullmäktige antar överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Ilina Losund
Förvaltningschef Handläggare
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2 (14) Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård, Örebro län  Region Örebro län 
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Rubrik specificerande dokument 
Omfattar 

område/verksamhet/enhet 
Nästa revidering  Gäller från datum 

Överenskommelse om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Region Örebro län 

Kommunerna i Örebro län 
 2018-01-01 

Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, 

befattning) 

Beslutande 

organ/ansvarig för 

revidering 

Diarienr Skapad/reviderad 

Chefsgrupp för samverkan social välfärd och 

vård 
Regionala samverkansrådet  2017-09-01 
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4 (14) Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård, Örebro län  Region Örebro län 
 

 

1. Överenskommelsens parter 

• Region Örebro län 

• Askersunds kommun  

• Degerfors kommun  

• Hallsbergs kommun  

• Hällefors kommun  

• Karlskoga kommun  

• Kumla kommun  

• Laxå kommun  

• Lekebergs kommun  

• Lindesbergs kommun  

• Ljusnarsbergs kommun  

• Nora kommun  

• Örebro kommun 

 

Kommunerna kallas gemensamt ”kommunerna” och var för sig ”kommun”. Region 

Örebro län kallas ”regionen”. Kommunerna och Regionen gemensamt kallas 

”parterna”. 

2. Inledning 

Överenskommelsen har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 2018-01-01. För utskrivning från 

psykiatrisk hälso- och sjukvård gäller speciell ekonomisk reglering under 2018. 

   

Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att individen i ökad 

omfattning kan få vård av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i hemmet.  

En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning. Risker och 

behov måste identifieras och planeringen anpassas utifrån den enskildes behov. 

Att vara i behov av vård på sjukhus innebär en stor förändring för den enskilde och 

närstående. Om behov finns av stöd efter utskrivning skall kontakter knytas med 

kommun och regionens öppenvård för att planera för den fortsatta vården och 

omsorgen.  Överenskommelsen syftar till att skapa trygg och effektiv övergång till 

öppenvård efter en slutenvårdsvistelse genom att vara en god grund för ett tillitsfullt 

samarbete mellan parterna så att vårdens och omsorgens insatser kan samordnas 

utifrån individens delaktighet, behov och förutsättningar.  

 

Målgruppen är personer, i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården 

behöver insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- och 

sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Personer som endast har 
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Region Örebro län Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård, Örebro  5 (14) 
 

behov av fortsatta insatser inom den landstingsfinansierade öppna vården omfattas 

inte.  

 

Överenskommelsen är en övergripande, vägledande ramöverenskommelse. Möjlighet 

finns att med denna överenskommelse som grund skapa specifika rutiner/arbetssätt 

per kommun alternativt länsdel/närsjukvårdsområde så länge en jämlik vård av länets 

medborgare kan garanteras.  

 

I överenskommelsen hänvisas till andra länsgemensamma överenskommelser och 

riktlinjer. Länk till dokumenten finns i ViSam-modellen
1
 som reglerar parternas 

gemensamma arbetssätt och rutiner för patienter som skrivs in i sluten vård. 

3. Definitioner 

Hälso- och sjukvård 

Med hälso- och sjukvård avses i denna lag dels åtgärder för att medicinskt förebygga, 

utreda och behandla sjukdomar och skador, dels sjuktransporter
2
.  

Socialtjänst 

Definieras som insatser för en enskild enligt författningarna om socialtjänst (SoL) och 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt insatser enligt de särskilda 

författningarna om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare (LVU, LVM).  

Kommunal hälso- och sjukvård 

Definieras som personer med en aktuell hälso- och sjukvårdsinsats från kommunal 

personal. Aktuella insatser kan utföras av sjuksköterska. arbetsterapeut eller av 

omvårdnadspersonal efter att en arbetsuppgift fördelats eller delegerats av 

arbetsterapeut, sjuksköterska eller fysioterapeut. 

Landstingsfinansierad öppen vård 

Innefattar både öppenvårdsmottagningar inom specialistvården och primärvården. I 

de flesta fall innebär det närsjukvård/vårdcentral eller psykiatrisk 

öppenvårdsmottagning.
3
 

Sluten vård 

Sluten vård är hälso- och sjukvård som ges till en patient som är intagen vid en 

vårdinrättning
4
. 

                                                
1 ViSam-modellens syfte är att förbättra kvalitet och ge förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg.. 

Modellen antogs i samverkan hösten 2013 och ska användas av alla länets vård och omsorgsverksamheter. 
2 patientlagen (2014:821) 
3 I kommunallagen används bara begreppet landsting. Örebro län har ett utökat ansvar för regional utveckling och 
därmed har rätt att kalla sig region. 
4
  Prop. 2016/17:106 punkt 5   
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6 (14) Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård, Örebro län  Region Örebro län 
 

 

Fast vårdkontakt  

En namngiven person som utses av verksamhetschefen inom den öppna vården
5
. En 

fast vårdkontakt kan vara någon ur hälso- och sjukvårdspersonalen eller någon ur den 

administrativa personalen. Patientens önskemål om vem som ska vara den fasta 

vårdkontakten ska tillgodoses så långt det är möjligt. Den fasta vårdkontakten kan 

behöva vara en läkare för vissa sjukdomstillstånd, se Örebro läns regelverk för 

medicinskt ansvar och fast vårdkontakt.  

Behandlande läkare 

Den läkare som är huvudansvarig för en patients behandling under 

slutenvårdstillfället
6
. 

Utskrivningsklar 

Med utskrivningsklar avses att en patients hälsotillstånd är sådant att den behandlande 

läkaren har bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet inom den 

slutna vården
7
. Bedömningen att en patient är utskrivningsklar är en professionell 

bedömning som den behandlande läkaren ska göra utifrån sitt yrkesansvar, vetenskap 

och beprövad erfarenhet.  

Enhet  

I denna överenskommelse definieras enhet inom den slutna vården som vårdavdelning 

med vård överstigande ett dygn. Berörda parter i landstingsfinansierad öppen vård 

och kommuner måste definiera vilka enheter som är berörda och som ska vara 

informationsmottagare vid in- och utskrivning. 

Hemmet 

Med hemmet avses både ordinärt och särskilt boende. 

Hemgångsklar 

En patient är hemgångsklar när samtliga kriterier nedan är uppfyllda.  

 behandlande läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar  

 fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården för 

patienter med behov av fortsatt hälso- och sjukvård  

 patienten har fått en skriftlig sammanfattning av den vård och behandling 

som getts under vårdtiden samt, om information finns tillgänglig, även fått 

uppgifter om vem som är patientens fasta vårdkontakt, tidpunkt för när 

samordnad individuell planering avses genomföras och uppgifter om 

befintliga planer för vård och omsorg efter utskrivningen  

 information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst finns, 

efter patientens medgivande, tillgänglig via länets gemensamma IT-system
8
 

eller har överförts på annat sätt till de enheter som har fått ett 

inskrivningsmeddelande. Vad denna information ska innehålla finns angivet i 

ViSam-modellen   

                                                
5 Patientlag (2014:821) kap 6 
6 Def enl Rikstermbanken 
7 Socialstyrelsens termbank 
8 Nationell Patientöversikt, Lifecare 
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 de hjälpmedel och medicinteknisk utrustning som Regionen ansvarar för och 

som patienten har behov av finns tillgängliga för patienten, se 

”Överenskommelse Medicintekniska produkter”. Läkemedelsbehandling i 

den fortsatta vården ska säkras enligt fastställda rutiner i 

”Läkemedelshantering inom Region Örebro län”. 

4. Syfte och Mål 

Syfte 

 att säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när vård, 

omsorg och stöd planeras och genomförs  

 att genom tillitsfull samverkan åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där 

ledtiderna är så korta som möjligt samt en säker utskrivning från sluten vård 

till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst  

 

Mål 

Överenskommelsen ska bidra till följande gemensamma målsättningar för parterna 

 genomsnittligt antal dagar i sluten vård efter utskrivningsklar ska inte 

överskrida tre kalenderdagar 

 antalet dagar för kommunalt betalningsansvar ska vara noll 

 undvikbar sluten vård ska minska eller motsvara satt målvärde för 

målgruppen
9
 

 oplanerade återinläggningar ska minska eller motsvara satt målvärde för 

målgruppen 

 

Representanter från varje kommun och regionen ska månatligen kontrollera 

måluppfyllelse i samband med ekonomisk uppföljning (se vidare avsnitt 7).  

Länsgemensamma målvärden för undvikbar sluten vård och återinläggningar ska 

fastställas årligen av Chefsgruppen för social välfärd och vård. 

5. Parternas ansvar  

Alla parter har ansvar för att genomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna ska 

tillhandahålla resurser, säkra kontaktvägar och informationsöverföring så att 

individen kan komma hem på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. Det är 

parternas gemensamma ansvar att avsätta tillräckliga resurser så att patienten får de 

insatser och hjälpmedel som behövs för att utskrivning från sluten vård kan ske på ett 

tryggt och effektivt sätt.  

 

Det är alla parters ansvar att, efter kallelse, delta i samordnad individuell planering. 

Den samordnade individuella planen (SIP)
10

 får upprättas om patienten samtycker till 

                                                
9 Målgrupp är personer 65 år och äldre. Mäts via Nationell Kvalitetsportal 
10 Samordnad individuell plan se HSL (16 kap 4 §) och SoL (2 kap. 7 §) 
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det
11

. Arbetet ska organiseras så att SIP i huvudsak kan utföras i hemmet och inte på 

sjukhus. I särskilda fall kan samtliga parter initiera att en SIP genomförs under 

sjukhusvistelsen.  Alla berörda parter har ansvar för att medverka i att en SIP 

upprättas och följs upp om det finns behov av fortsatta hälso- och sjukvårdsinsatser 

efter utskrivning. Planering via video ska användas när så är lämpligt.  

 

Om insatser behövs från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården, ska även 

den landstingsfinansierade öppna vården delta i den samordnade individuella 

planeringen. Vid endast insatser enligt SoL genomför de kommunala enheter som blir 

aktuella för insatser planering tillsammans med patienten och dennes närstående. 

5.1 Kommunernas ansvar 

Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun, eller där 

kommunen har beslutat om vistelse i en annan kommun, kan lämna sjukhuset när de 

bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara samt att utskrivningsplanering 

har skett för nödvändiga insatser under den första tiden hemma utifrån patientens 

behov. 

5.2 Regionens ansvar 

5.2.1 Sluten vård  

Om den behandlande läkaren, när en patient skrivs in i den slutna vården, bedömer att 

patienten kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt 

finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården 

efter det att patienten har skrivits ut ska den slutna vården: 

 

 Underrätta de berörda enheterna om denna bedömning genom ett 

inskrivningsmeddelande inom 24 timmar från inskrivning eller från det att 

behovet upptäckts. Inskrivningsmeddelandet ska innehålla personuppgifter 

och uppgift om beräknad tidpunkt för utskrivning.  

 Även skicka inskrivningsmeddelandet till den landstingsfinansierade öppna 

vården om insatser bedöms behövas från den kommunalt finansierade hälso- 

och sjukvården. 

 Bedöma att patienten är utskrivningsklar och säkerställa att kriterierna för 

hemgångsklar är uppfyllda. 

5.2.2 Öppen vård 

Verksamhetschef inom landstingsfinansierad öppen vård ska utse fast vårdkontakt 

senast tre dagar efter att inskrivningsmeddelandet mottagits. I normalfallet utses fast 

vårdkontakt för patienter inom somatisk vård i primärvården och i de fall fortsatt 

psykiatrisk specialistvård krävs i den psykiatriska öppenvården. Fast vårdkontakt ska 

                                                
11 Om samtycke inte kan inhämtas, se 25 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen 
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ha utsetts innan personen skrivs ut från den slutna vården. Om patienten redan har en 

fast vårdkontakt får denne fortsätta. Den utsedda fasta vårdkontakten ska kalla till 

samordnad individuell planering senast tre dagar efter att en underrättelse mottagits 

om att patienten är utskrivningsklar.  

 

Regionens läkare ska fortsatt utgöra ett adekvat stöd för den fortsatta hälso- och 

sjukvården i kommunal regi.  

6. Processen kring trygg och effektiv 
utskrivning 

Parterna är överens om att en god utskrivningskvalitet minskar undvikbara 

återinskrivningar i sluten vård. Genom god och säker läkemedelsbehandling och 

bedömning av hälsotillståndet hos individer i hemmet enligt systematisk 

bedömningsstruktur kan inskrivning i sluten vård undvikas. Parterna ska arbeta 

strukturerat med det vårdpreventiva arbetet. Samarbetet i processen kring trygg och 

effektiv utskrivning regleras i ViSam-modellen samt länsgemensamma riktlinjer för 

att säkra och ge utrymme för en i högre grad individualiserad planeringsprocess för 

särskilt utsatta individer. 

7. Överenskommelser avseende vissa 
patientgrupper 

För vissa patientgrupper finns överenskommelser i vilka samverkan regleras. I 

grunden omfattas även dessa patientgrupper av lagen.  

7.1 Palliativ vård 
Palliativ vård bygger på ett palliativt förhållningssätt som kännetecknas av en 

helhetssyn på människan samt en strävan att stödja individen att leva med värdighet 

och största möjliga välbefinnande till livets slut. 

 

För länet finns följande överenskommelser.  

• Länsövergripande 

• Samverkan länsdelarna 

7.2 Barn och unga 
I Patientlagen och i Socialtjänstlagen anges att när hälso- och sjukvård ges till barn 

ska barnets bästa särskilt beaktas och vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- 

eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. 
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Detta gäller även när den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård tillämpas. 

 

För länet finns följande överenskommelser.  

 Överenskommelse om ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser till barn och 

ungdomar 

7.3 Psykiatri 
Behov hos patienter inom psykiatrisk verksamhet ska särskilt beaktas. Ett fortsatt 

arbete med att anpassa ViSam-modellen för psykiatrin måste genomföras innan 

psykiatrin jämställs ekonomiskt i överenskommelsen 2019.  

 

För länet finns följande överenskommelser.  

 Överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro 

län avseende ansvaret för hemsjukvård för personer med psykisk störning 

 Vårdkedjan rättspsykiatri 

8. Ekonomisk reglering 

Den ekonomiska regleringen ska stödja lagens intention att minska antalet dagar som 

patienter vårdas som utskrivningsklara på sjukhus och bygga på ömsesidig tillit 

mellan parterna. 

 

Kommunens betalningsansvar inträder när:  

1. Den slutna vården ha skickat ett inskrivningsmeddelande  

2. Den slutna vården ha underrättat berörda enheter i kommunen om att 

patienten är utskrivningsklar  

3. Den slutna vården säkerställa att patienten är hemgångsklar 

4. Den fasta vårdkontakten i den landstingsfinansierade öppna vården ha kallat 

till samordnad individuell planering under förutsättning att en sådan ska 

genomföras
12

. 

 

Om patienten endast bedöms ha behov av insatser från socialtjänsten behöver punkt 4 

ovan inte vara uppfylld eftersom den landstingsfinansierade öppna vården inte är 

någon part. 

 

Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter det att den 

slutna vården har meddelat kommunen att patienten är utskrivningsklar. 

Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter 

utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar
13

 under en månad.  

                                                
12 Se ViSam för rutiner gällande de olika spåren 

13 Beräknas enligt följande: Totala antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar divideras med totalt antal 
utskrivningsklara personer.  
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Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar retroaktivt på individnivå för alla 

patienter inom somatisk slutenvård som vårdats mer än tre kalenderdagar som 

utskrivningsklar.  Under 2018 gäller speciell reglering vid utskrivning från psykiatrisk 

slutenvård som innebär att betalningsansvar på individnivå inträder om det 

genomsnittliga antal dagar efter utskrivningsklar överskrider 15 kalenderdagar under 

en månad. Beloppet ska räknas upp årligen med hänsyn till prisutvecklingen på 

vårddygn i riket
14

. Den ekonomiska regleringen hanteras kommunvis. 

 

Meddelar slutenvården att patienten är utskrivningsklar efter kl 12.00 räknas denna 

dag bort. För patienter som får ett s.k. rött spår enligt ViSam-modellen ska hemgång 

inplaneras under vardagar. Samtliga patienter inom målgruppen oavsett spår ingår i 

underlaget för ekonomisk reglering. Utskrivningsprocessen för de olika spåren 

förtydligas i ViSam.  

 

En partsgemensam uppföljningsgrupp för ekonomisk reglering ska utses. Denna 

grupp ska månatligen kontrollera följsamhet. I de fall som det genomsnittliga antalet 

dagar överskrider målvärdet ska en gemensam analys och lämpliga åtgärder 

genomföras.  

 

I de fall man är oense löses det i första hand av närmast ansvariga chefer. Om 

problemet inte kan lösas där lyfts frågan till högre chefsled inom berörda 

organisationer.  

9. Uppföljning, utvärdering och 
revideringar i överenskommelsen  

Uppföljning av överenskommelsen ska följa särskild plan. Ändring av och tillägg till 

denna överenskommelse ska, för att vara bindande, vara skriftliga samt undertecknade 

av parterna och i förekommande fall godkända av parternas beslutande organ.  

 

Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar överenskommelsens 

huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar, anpassning till förändringar i 

lagtext eller nationella riktlinjer, kan initieras och godkännas av Chefsgruppen för 

social välfärd och vård. Dessa ändringar ska dokumenteras och biläggas 

överenskommelsen. 

                                                
14 Förordning (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård och räknar upp årligen. 

För 2017 i SFS 2016:1063 
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10. Överenskommelsens ikraftträdande och 
upphörande 

Denna överenskommelse gäller från 2018-01-01 och tills vidare. Under 2018 gäller 

speciell ekonomisk reglering för psykiatrin. Överenskommelsen uppdateras 2019-01-

01 då samma ekonomiska regler ska gälla för all berörd hälso- och sjukvård. Part får 

säga upp avtalet. Innan sådan uppsägelse sker, ska part som vill säga upp avtalet 

anmäla frågan om uppsägning för samråd i det regionala samverkansrådet, eller dess 

framtida motsvarighet.  

 

Denna överenskommelse har upprättats i 13 likalydande exemplar och utväxlats 

mellan parterna. 

 

 

För Region Örebro län 

 

____________________________ 

Andreas Svahn 

Regionstyrelsens ordförande 

 

För Askersunds kommun   För Degerfors kommun 

        

___________________________  ___________________________ 

Per Eriksson     Peter Pedersen 

Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 

 

För Hallsbergs kommun   För Hällefors kommun 

 

___________________________  ___________________________ 

Magnus Andersson    Annahelena Jernberg 

Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 

 

___________________________  ___________________________ 

För Karlskoga kommun   För Kumla kommun 

Sven-Olov Axelsson    Katarina Hansson 

Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 

 

För Laxå kommun    För Lekebergs kommun 

 

___________________________  ___________________________ 

Bo Rudolfsson     Wendla Thorstensson 
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Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 

 

För Lindesbergs kommun   För Ljusnarsbergs kommun 

 

___________________________  ___________________________ 

Irja Gustafsson     Ewa-Leena Johansson 

Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 

 

För Nora kommun    För Örebro kommun 

 

___________________________  ___________________________ 

Solweig Oscarsson    Kenneth Nilsson 

Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 
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1. Sammanfattning
Denna rapport beskriver uppdraget att ta fram en överenskommelse för Örebro län 
med utgångspunkt i ny Lag om samverkan vid utskrivning från sluten vård 
(2017:612). Chefsgruppen för samverkan social välfärd och vård i Örebro län 
beslutade i september 2016 om ett utredningsuppdrag för att ta fram en gemensam 
överenskommelse med utgångspunkt i lagförslaget. Uppdraget gavs till två utredare, 
Kristina Andersson, Region Örebro län och Jan Sundelius, Örebro kommun.

Överenskommelsens syfte är att säkra trygghet och delaktighet för den enskilde vid 
utskrivning från sluten vård samt att åstadkomma en säker utskrivningsprocess med 
korta ledtider genom tillitsfull samverkan. Målet är att antalet utskrivningsklara dagar 
per vårdtillfälle ska minska till högst tre vardagar i genomsnitt. Samtidigt ska andel 
återinläggningar och undvikbar slutenvård undvikas i så hög grad som möjligt. 
Målsättningen är också att inget kommunalt betalningsansvar ska förekomma.

Överenskommelsen är ett övergripande dokument som inte beskriver 
utskrivningsprocessen i detalj. Tanken är att detta regleras i den redan framtagna 
ViSam-modellen som ska utvecklas till att stödja arbetet med den nya lagen.

I överenskommelsen regleras parternas ansvar gemensamt och var för sig samt när det 
kommunala betalningsansvaret ska gälla. Modell för ekonomisk reglering bygger på 
att betalningsansvar på individnivå utgår först när kommunen överskrider målvärdet i 
genomsnitt.

Under arbetets gång har framkommit att många åtgärder krävs för att leva upp till 
lagens krav och mål i överenskommelsen både gemensamt och inom de olika 
verksamheter som berörs av lagen. De övergripande åtgärderna är omfattande och vår 
bedömning är att det kommer att krävas processledare för att samordna och leda detta 
arbete.  

• Revidering av ViSam-modellen
• Revidering av de överenskommelser och riktlinjer som berör processen 
• Förtydligande av hur den nya lagen ska tillämpas vid psykiatrisk vård. 
• Informations- och utbildningsinsatser 
• Fortsatt implementering av SIP (Samordnad individuell planering) 
• Möjliggöra deltagande i SIP via video eller annan säker IT-lösning
• Utarbeta en plan för uppföljning av överenskommelsen 
• Säkerställa korrekt statistik för att kunna följa upp ekonomi och 

måluppfyllelse
• Anpassa verksamhetssystemet Lifecare till den nya lagens krav
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Överenskommelsens parter har också stora utmaningar för att klara lagens krav. 
Samtliga parter behöver säkra kommunikationsvägar och anpassa organisationer till 
att möjliggöra hemgång på röda dagar. Slutenvården behöver utveckla sina rutiner för 
en säker utskrivning. Öppenvården måste bli aktiv i utskrivningsprocessen genom att 
omfördela resurser och skapa rutiner för att utse fast vårdkontakt och hitta rutiner för 
att ansvara för att SIP genomförs efter utskrivning. Kommunerna behöver bli bättre 
på att förebygga och förbereda sjukhusvistelse samt utveckla rutiner för att planera 
och utföra insatser den första tiden hemma innan SIP genomförs.

2. Uppdrag till utredare
Chefsgruppen för samverkan social välfärd och vård i Örebro län beslutade i 
september 2016 om ett utredningsuppdrag för att ta fram en gemensam 
överenskommelse med utgångspunkt i lagförslaget Trygg och effektiv utskrivning 
från sluten vård, SOU 2015:20. Uppdraget gavs till Kristina Andersson, Region 
Örebro län och Jan Sundelius, Örebro kommun.

Överenskommelsens form
Överenskommelsen ska utformas så att vården i länet blir jämlik och som en 
övergripande, vägledande ramöverenskommelse. Möjlighet ska finnas att med denna 
överenskommelse som grund skapa specifika överenskommelser per kommun 
alternativt länsdel/ närsjukvårdsområde. Överenskommelsen ska skapa frihet för 
utvecklingsprocesser.

Vision och mål
Överenskommelsen ska innehålla gemensamma grundläggande värderingar som utgår 
från det gemensamma ansvaret för patienten/ brukaren och utgå från patientens/ 
brukarens fokus. En helhetsbild av patienten/ brukaren ska vara utgångspunkt för 
överenskommelsen. Patientens/ brukarens delaktighet i vården ska öka.
Överenskommelsen ska innehålla gemensamma tydliga mål för antalet dagar med 
kommunalt betalningsansvar, antal dagar utskrivningsklara, undvikbar slutenvård och 
återinläggningar.

Uppföljning 
Överenskommelsen ska stödja ett systematiskt arbetssätt och ett systematiskt 
förbättringsarbete. Mål ska formuleras som gör det möjligt att på regional och på 
lokal nivå följa processerna utifrån fastställda indikatorer och mätetal.
Chefsgruppen för samverkan ansvarar för tät och regelbunden uppföljning och analys 
av resultat1.

1 Uppdraget i sin helhet återfinns i bilaga 1 
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3. Syfte och mål
Överenskommelsen har sin grund i Lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
vård (2017:612) och gäller fr.o.m. 2018-01-01. För utskrivning från psykiatrisk hälso- 
och sjukvård gäller speciell ekonomisk reglering under 2018.  

Utifrån uppdragsbeskrivningen har följande syfte och mål formulerats

Syfte
 att säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när vård, 

omsorg och stöd planeras och genomförs 
 att genom tillitsfull samverkan åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där 

ledtiderna är så korta som möjligt samt en säker utskrivning från sluten vård 
till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst 

Mål
Överenskommelsen ska bidra till följande gemensamma målsättningar för parterna

 genomsnittligt antal dagar i sluten vård efter utskrivningsklar ska inte 
överskrida tre kalenderdagar

 antalet dagar för kommunalt betalningsansvar ska vara noll
 undvikbar sluten vård ska minska eller motsvara satt målvärde för 

målgruppen2

 oplanerade återinläggningar ska minska eller motsvara satt målvärde för 
målgruppen

4. Bakgrund 
Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att individen i ökad 
omfattning kan få vård av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i hemmet. 

En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning. Risker och 
behov måste identifieras och planeringen anpassas utifrån den enskildes behov.

Befolkningen i Örebro län uppgick den 31 dec 2016 till 294 941 personer3. Av dessa 
var 62 333 personer 65 år och äldre vilket motsvarar 21,1 %, med en spridning 18,0 – 
28,0 % mellan kommunerna i länet4 , att jämföra med andelen 19,8 % för hela riket.

2 Målgrupp är personer 65 år och äldre. Mäts via Nationell Kvalitetsportal
3 Källa: Statistiska centralbyrån, länk till regionfakta http://www.regionfakta.com/Orebro-

lan/Befolkning-och-hushall/Befolkning/Folkmangd-31-december-alder/

4 Se bilaga 2, statistik för uppdelat/kommun 
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Mål och målgrupp 
Målgruppen är personer, i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården 
behöver insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården.

Meddix5 är det IT-stöd för samordnad vårdplanering mellan sjukhus, kommun, 
primärvård och psykiatrisk öppenvård från vilket statistik hämtas.  

Vårdplaneringsprocessen regleras i länets gemensamma modell ViSam-modellen som 
bl.a. differentierar omfattningen av vårdplanering i olika spår. Patienter som inte är i 
behov av några nytillkomna kommunala insatser skrivs ut utan ny vårdplanering 
genom ett s.k. Grönt spår oavsett omfattningen av de kommunala insatser som 
vederbörande har innan sjukhusvistelsen. Dessa patienter finns inte med i nationell 
eller lokal statistik över utskrivningsklara patienter. 

Det är inte enkelt att följa måluppfyllelsen gällande undvikbar slutenvård och 
oplanerad återinläggning för den målgruppen som den nya lagen avser. Alla personer 
som skrivs ut från slutenvård behöver inte kommunala insatser efter sjukhusvistelsen 
och kommer inte att omfattas av den nya lagen. Å andra sidan registreras inte alla som 
kommer att omfattas av den nya lagen i IT-stödet Meddix idag. Ibland saknas 
registrering helt och ibland registreras inte alla delar i processen på ett sätt som gör att 
målgruppen kan identifieras. Statistiken runt utskrivningsklara behöver därför tolkas 
och analyseras med försiktighet.

Under 2016 fanns det i hela Region Örebro län totalt 46 487 vårdtillfällen, 50 % 
avsåg patienter 65 år eller äldre. I Meddix fanns det totalt ca 9 500 inskrivna 
vårdtillfällen, 83 % avsåg patienter 65 år eller äldre. Om man jämför volymerna 
mellan totalt antal utskrivna från sluten vård med patienter som skrivs ut med 
kommunal vård är relationen andel Meddix-patienter oavsett ålder 20 %, för gruppen 
65 år och äldre är relationen 33 % och för 70 år och äldre 40 %. Patienter som skrivs 
ut från psykiatrisk vård är i huvudsak yngre. Endast totalt 356 utskrivna vårdtillfällen 
(drygt 10 %) från psykiatrisk vårdavdelning utgjordes 2016 av patienter > 65 år. I 
gruppen ”inskrivningsmeddelande i Meddix > 65 år” fanns det 173 st motsvarande 49 
% av alla vårdtillfällen > 65 år inom psykiatrin.

5 170919 byts Meddix ut mot IT-stödet Lifecare som blir mera anpassat till den nya lagen. 
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Utgångsläge 2016 för de mål som ska följas enligt uppdraget 
För uppdelning per kommun (bilaga 2)

Mål – antalet dagar för kommunalt betalningsansvar ska vara noll
2016 uppgick betalningsansvaret till drygt 1500 dagar, med flest antal dagar för 
patienter från Lindesbergs kommun och minst antal dagar för Lekebergs kommun. 
Det totala beloppet för betalningsansvaret var 5 268 tkr6.

Mål - genomsnittligt antal dagar i sluten vård efter utskrivningsklar ska inte 
överskrida tre kalenderdagar
För ca hälften av alla patienter som skrivs in i Meddix blev det under 2016 aldrig 
någon kallelse till vårdplanering utan de skrevs hem med s.k. grönt spår enligt 
ViSam-modellen. Detta gäller t.ex. de patienter som återgår till en kommunal 
boendeform. Endast patienter där en vårdplanering har genomförts blev under 2016 
bedömd som utskrivningsklar och ingår i utskrivningsklara dagar.  
http://www.visamregionorebro.se/

Antal vårdtillfällen per sjukhus 2016 med inskrivningsmeddelande och kallelse till 
vårdplanering
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Källa: Meddix rapport modul ”Egen sökning”  

Örebro läns genomsnittliga antal dagar för utskrivningsklara var 5,9 dagar per 
vårdtillfälle för hela året 2016, jämfört med 4,2 dagar för riket som helhet. 
Diagrammet nedan visar statistiken uppdelad per kommun och det visar att ingen 
kommun klarade målvärdet på 3 dagar. Om patienter med grönt spår kunnat 
inkluderas skulle resultatet varit bättre men målvärdet skulle inte uppnåtts.

6 Källa ekonomienheten Region Örebro län 
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Dagar/vårdtillfälle 2016 som patienter vårdats inneliggande minst ett dygn efter det att 
de blivit utskrivningsklara 
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Källa: Regionens uppföljningsportal – slutenvård- utskrivningsklara dagar. 
Tre värmlandskommuner har haft patienter på Karlskoga lasarett och redovisas separat i 
diagrammet

Mål - undvikbar sluten vård ska minska eller motsvara satt målvärde för 
målgruppen 
Diagrammet nedan beskriver vårdtillfällen enligt nationell definition undvikbar 
slutenvård, totalt samt varav 65 år och äldre. Som beskrivs ovan är relationen totalt 
andel vårdtillfällen för personer 65 år > kontra andel vårdtillfällen i Meddix för 
personer 65 år > 33 %, d.v.s. de patienter som har en gemensam vårdkedja kommun – 
regionens slutenvård. Det går dock inte att säga att det är 33 % av personer 65 > i 
mätningarna av undvikbar slutenvård och oplanerade återinläggningar som är de med 
gemensam vårdkedja. Andelen kan vara både högre och lägre i just den gruppen som 
berörs av den nya lagen och har en vårdkedja över huvudmannagränserna.

Antal med undvikbar slutenvård 2016 – Örebro län
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Källa: Nationella kvalitetsportalen 

Örebro län hade en klart lägre andel personer 2016 med undvikbar slutenvård än riket 
både för totalt antal vårdtillfällen och för vårdtillfällen för personer över 65 år.
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Mål - oplanerade återinläggningar ska minska eller motsvara satt målvärde för 
målgruppen

Andel återinläggningar i procent av totalt antal vårdtillfällen Örebro län 2016
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Källa: Nationella kvalitetsportalen 
Avser oplanerade återinläggningar inom 30 dagar dividerat med alla oplanerade 
återinläggningar, totalt samt varav 65 år och äldre

Örebro län har något högre värden än riket totalt för oplanerade återinläggningar. För 
samtliga vårdtillfällen 2016 var snittet 16,1% i Örebro län mot 15,7% i riket totalt. 
För gruppen 65 år och äldre var genomsnittet för Örebro län 19,1% mot 17,7% i riket 
totalt. 

5. Tidsplan 
Uppdraget att ta fram ett förslag på överenskommelse överlämnades till 
uppdragstagarna i månadsskiftet september - oktober 2016. Som ett stöd i förarbetet 
inför en ny lag bildade SKL ett nätverk för information och erfarenhetsutbyte. 
Utredarna ingår i nätverket som länets representanter. Nätverket träffas ca 2 
gånger/termin samt har ett webbaserat samarbetsrum. 

Lagrådsremissen kom den 21 december 2016 och propositionen i 21 februari 2017. 
Beslut om ny lag togs av Riksdagen den 15 juni 2017; Lag om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, SFS 2017:612. 

Överenskommelse för länets kommuner och Region Örebro län har godkänts av 
 Chefsgruppen för samverkan för vidare beslut i den politiska organisationen. 
 Maj 2017 – Politisk beredning i Specifika samverkansrådet för välfärd och 

folkhälsa
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 September 2017 – Politiskt beslut i Regionalt samverkansråd
 Höst 2017 – Beslut regionstyrelse och kommunstyrelser

6. Avgränsning
Uppdraget har avgränsats till att ta fram ett förslag på överenskommelse för 
samverkan vid utskrivning för hela länet. Arbetet med att ta fram rutiner och 
arbetssätt som kompletterar överenskommelsen har inte ingått i arbetet. Under avsnitt 
9 ges förslag på åtgärder som behöver vidtas i samverkan och av de olika inblandade 
parterna för att målen i överenskommelsen ska uppnås. Revidering av befintliga 
överenskommelser och riktlinjer för att leva upp till lagens krav har inte heller ingått i 
uppdraget.

7. Metod 
Arbetet med att ta fram en överenskommelse har skett i en tvåpersoners utredning. 
Region Sörmland har varit tidiga med att ta fram en överenskommelse och från denna 
har en del tankar tagits. Erfarenheter från andra län har också tagits till vara bland 
annat genom SKL:s nätverk. Örebro län har sedan tidigare en väl fungerande 
samverkansorganisation. Ett gediget arbete för att förbättra vårdplanering och 
informationsöverföring i samverkan har genomförts med stöd från den nationella 
satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre” vilket resulterat i ViSam-modellen. 

I arbetet med att förbereda inför den nya lagen kommer ViSam-modellen att även i 
fortsättningen ligga till grund för rutinen och revideras så att den anpassas till den nya 
lagens och överenskommelsens förutsättningar. 

Samverkan har skett med utvecklingsledare inom Välfärd och folkhälsa, med 
länsdelssamordnarna samt med införandeansvariga för IT-stödet Lifecare. 

För att kunna väga in olika perspektiv har ett antal nyckelpersoner kontaktats t.ex. 
Centrum för hjälpmedel, hjälpmedelskonsulent, representanter från MAS och MAR i 
kommuner, enheten för Hälsoval, Medicinsk teknik m.fl. 

Besök i samtliga länsdelgrupper har genomförts samt i olika ledningsgrupper utifrån 
när detta har efterfrågats. 

Regelbundna avstämningar har skett med styrgrupp och chefsgrupp. För ytterligare 
information, (Bilaga 3). 
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Statistik har tagits fram av utredarna själva dels direkt ur Meddix rapportsystem, dels 
ur Region Örebro läns utdataportal samt från den nationella Kvalitetsportalen. 

8. Resultat – Överenskommelsen 
Överenskommelsens innehåll
Den överenskommelse som tagits fram syftar till att skapa trygg och effektiv 
övergång till öppenvård efter en slutenvårdsvistelse genom att vara en god grund för 
ett tillitsfullt samarbete mellan parterna så att vårdens och omsorgens insatser kan 
samordnas utifrån individens delaktighet, behov och förutsättningar. Konkret syfte 
och mål med överenskommelsen har tagits fram (se avsnitt 3 ovan).

Överenskommelsen reglerar inte arbetet i detalj utan är en övergripande, vägledande 
ramöverenskommelse. Möjlighet finns att med överenskommelsen som grund skapa 
specifika rutiner/arbetssätt per kommun alternativt länsdel/närsjukvårdsområde så 
länge en jämlik vård av länets medborgare kan garanteras. Tanken är att samverkan 
mellan parterna ska regleras i en Visam-modell som anpassas till den nya lagen. 

Definitioner
I överenskommelsen har ett antal nyckelbegrepp definierats. Dessa definitioner utgår 
ifrån lagstiftning, föreskrifter och länsövergripande dokument. För att säkerställa 
slutenvårdens ansvar för en trygg och säker utskrivning har särskilda kriterier för när 
en patient är hemgångsklar tagits fram. Förutom de krav som anges i lagen ska de 
hjälpmedel och medicinteknisk utrustning som Regionen ansvarar för och som 
patienten har behov av finns tillgängliga och läkemedelsbehandling i den fortsatta 
vården ska säkras enligt fastställda rutiner. Om patienten inte är hemgångsklar 
inträder inget betalningsansvar.

Parternas ansvar
 I överenskommelsen regleras även parternas ansvar var för sig och i samverkan.

Särskilda patientgrupper
För vissa patientgrupper, palliativ vård, barn och unga samt psykiatri behöver särskild 
hänsyn tas. I grunden omfattas även dessa patientgrupper av lagen, men 
utskrivningsprocessen behöver regleras i särskilda överenskommelser.

Modell för ekonomisk reglering
Den modell för ekonomisk reglering som tagits fram ska stödja lagens intention att 
minska antalet dagar som patienter vårdas som utskrivningsklara på sjukhus och 
bygga på ömsesidig tillit mellan parterna. Kommunens betalningsansvar beräknas på 
utskrivningsklara dagar efter det att den slutna vården har meddelat kommunen att 
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patienten är utskrivningsklar. Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga 
antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar under 
en månad. 

Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar retroaktivt på individnivå för alla 
patienter inom somatisk slutenvård som vårdats mer än tre kalenderdagar som 
utskrivningsklar. Under 2018 gäller speciell reglering vid utskrivning från psykiatrisk 
slutenvård som innebär att betalningsansvar på individnivå inträder om det 
genomsnittliga antal dagar efter utskrivningsklar överskrider 15 kalenderdagar under 
en månad. Beloppet ska räknas upp årligen med hänsyn till prisutvecklingen på 
vårddygn i riket. Den ekonomiska regleringen hanteras kommunvis.

Modellen är en variant på den modell som tagits fram i Sörmland men med en 
månads avräkningsperiod i stället för tre. Inför diskussion om förslaget gjordes en 
beräkning på hur den föreslagna modellen i Örebro skulle slå i förhållande till 
Sörmlands utifrån 2016 års siffror och om mindre kommuner skulle missgynnas av 
någon av modell. 

Sörmlands modell skulle enligt beräkningen ge ett lägre betalningsansvar för 
kommunerna som helhet. Det innebär ur Regionens perspektiv många 
utskrivningsklara dagar som man inte får ekonomisk kompensation för.
Det finns inget tydligt mönster i siffrorna som pekar på att kommunens storlek har 
någon betydelse för vilken modell som är gynnsammast. Slutsatsen är att 
framgångsrika rutiner och arbetssätt är mer avgörande än kommunens storlek för hur 
man uppnår lagens krav oavsett modell för betalningsansvar. Uträkningen i sin helhet 
finns i rapport (bilaga 4).

Uppföljning 
För att följa upp målen i överenskommelsen och den ekonomiska regleringen krävs 
en samlad uppföljning för hela länet.

En partsgemensam uppföljningsgrupp för ekonomisk reglering behöver utses. Denna 
grupp ska månatligen kontrollera följsamhet. I de fall som det genomsnittliga antalet 
dagar överskrider målvärdet ska en gemensam analys och lämpliga åtgärder 
genomföras.

Uppföljning av överenskommelsens andra delar behöver följa en särskild plan.
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9. Slutsatser och förslag på åtgärder 
Den nya lagen har ett tydligt patient- och flödesfokus och ställer nya krav på 
verksamheterna både gällande samverkan med andra och i den egna organisationen. 
Lagen syftar bl.a. till att minska antalet dagar som patienter vårdas som 
utskrivningsklara på sjukhus, att öka den landstingsdrivna öppenvårdens delaktighet i 
planering och utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL) i kommunal regi samt 
att öka patientens delaktighet genom samordnade individuell planeringen (SIP). 

Lagen innebär krav på ett snabbare flöde och kortare ledtider där man inte längre 
utgår från endast vardagar när det gäller kommunens fristdagar. Samtidigt ska kvalitet 
och säkerhet upprätthållas vilket ställer krav på alla parter att samverka. I länet finns 
sedan tidigare den gemensamma ViSam -modellen som beskriver rutinen från att 
patienten insjuknar i hemmet fram till dess att utskrivning sker. Även rutinen för SIP 
beskrivs. ViSam utgör den grund som länet bygger vidare på. 

Lagen skiljer på processen när patienten har behov av fortsatta HSL-insatser i 
kommunal regi där, främst vårdcentralerna och psykiatrisk öppenvård men även i 
enskilda fall specialiserad öppenvård, blir en viktig part och när patienten endast har 
behov av insatser från Socialtjänst (SOL-insatser) i vilken landstingsfinansierad 
öppenvård inte är en part. Detta innebär att det blir två delvis skilda processer. 

Vårdplaneringsprocessen med ny lag – Personer med HSL-insatser 

Vårdplaneringsprocessen med ny lag – Personer med enbart socialtjänstinsatser7

7 Avser insatser enligt SoL, LSS. LVU och LVM.
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 För att kunna arbeta utifrån den nya lagens intentioner krävs en hel del åtgärder såväl 
gemensamt som i respektive organisation.  

Behov av övergripande åtgärder
De övergripande åtgärderna är omfattande och vår bedömning är att det kommer att 
krävas processledare med uppdrag att hålla samman och leda detta arbete. 

 Revidering av ViSam-modellen så att denna överensstämmer med den nya 
lagen och kan utgöra länets gemensamma rutin. I detta arbete måste också 
rutin, för hur säker utskrivning röda dagar och helger kan ske, ingå. Samt hur 
kontaktvägar ska säkras. Ett särskilt ”blått spår”, enligt Norrbottens modell, 
kan behöva tydliggöras för patienter med endast insatser enligt SoL, LSS. 
LVU och LVM.

 Revidering av de överenskommelser och riktlinjer som berör in- och 
utskrivningsprocessen från sluten vård. De överenskommelser som rör 
palliativ vård, barn och unga samt psykiatri bör prioriteras

 Förtydligande av hur den nya lagen ska tillämpas vid psykiatrisk vård 
inklusive en anpassning av ViSam-modellen för dessa vårdformer

 Information- och utbildningsinsatser både riktade till speciella ämnesområden 
såsom SIP och till speciella professioner. 

 Fortsatt implementering av SIP 
 Möjliggöra deltagande i SIP via video eller annan säker IT-lösning ska kunna 

genomföras, i de fall där det är lämpligt, för de parter eller anhörig som har 
behov av detta.

 Utarbeta en särskild plan för uppföljning av överenskommelsen där mål följs 
upp och även konsekvenser för den enskilde beaktas.

 Bilda en partsgemensam uppföljningsgrupp
 Säkerställa korrekt statistik för att kunna följa upp ekonomisk reglering och 

måluppfyllelse. Gemensam uppföljningsportal finns nu på VVF-sidan via 
Tieto/Meddix och samma möjlighet måste även finnas i Lifecare.
länk: Resultatportal utskrivningsklara

  Anpassa Lifecare till den nya lagens krav
Arbete pågår i flera län med att anpassa IT-stödet Lifecare SV och SIP till 
den nya lagens krav. För Örebro län måste Lifecare också fungera som ett 
stöd utifrån Visam-modellen och utifrån den överenskommelse som har tagits 
fram med ett betalningsansvar beräknat på medelvärde av utskrivningsklara 
dagar/månad. Via Lifecare måste slutenvården kunna inhämta information 
om fast vårdkontakt, datum för SIP samt information om befintliga planer för 
vård- och omsorg efter utskrivning som lagen föreskriver. 
Ett fungerande IT-stöd är en viktig förutsättning för att de nya processerna 
och rutinerna ska fungera från den 1 januari 2018. Det försenade införandet 
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av Lifecare i Örebro tillsammans med erfarenheter av brister i systemet som 
andra län som kommit längre i arbetet har identifierat är oroväckande. En 
konsekvensanalys behöver genomföras av vad som händer om systemet inte 
uppfyller krav och statistik inte kan levereras när den nya lagen träder i kraft.

Process med fortsatta hälso- och sjukvårdinsatser i kommunal 
regi 

Åtgärder för sluten specialiserad vård (vårdavdelning)
Ha ett arbetssätt på vårdavdelningarna så att följande kan uppfyllas. 

• Inskrivningsmeddelande inom 24 timmar med uppgift om preliminär 
utskrivning

• Läkarbedömning av när patienten är utskrivningsklar
• Säkra kriterierna i hemgångsklar
• Information till patienter i enlighet med lagens krav
• Säkra planering för röda dagar

Varje verksamhet äger sina egna beslut utifrån sina förutsättningar. Men erfarenhet 
visar att på de avdelningar där speciella personer utsetts som utskrivningsansvariga 
kan flödet underlättas och säkras och kontaktvägarna förenklas.  Utbildning av 
utskrivningsansvariga är en av flera information- och utbildningsinsatser som 
planereras inom HS-förvaltningen under hösten (bilaga 5).

Det är angeläget att alla verksamheter följer ViSam-modellen fullt ut för att få en 
fungerande process. Exempelvis att ansvarig läkare på akutmottagningen läser 
statusmeddelande/vårdbegäran8 från kommunens sjuksköterska kvitterar den och 
besvarar den. 

Åtgärder för öppen specialiserad vård 
Ha ett arbetssätt så att följande kan uppfyllas.

• Delta i SIP när vårdcentralen kallar 
• I förekommande fall överta uppdraget att utgöra Fast vårdkontakt i samband 

med SIP efter kallelse från vårdcentralen.

Åtgärder för Vårdcentral/ Psykiatrisk öppenvård
Ha ett arbetssätt på vårdcentralerna/psykiatrisk öppenvård så att följande kan 
uppfyllas. 

• Påbörja utskrivningsplaneringen när inskrivningsmeddelandet kommit 

8 Benämning i Lifecare
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• Kalla till SIP inom 3 dagar efter att meddelande kommit om att patienten är 
utskrivningsklar.

• Säkra organisation för att SIP kan genomföras där och när det är bäst för den 
enskilde, i de flesta fall den enskildes hem.

• Säkra uppföljningsrutin för de patienter som går hem med s.k. grönt spår där 
SIP kanske inte alltid genomförs

• Utse Fast vårdkontakt innan patienten skrivs ut från sjukhus 
• Säkra läkarmedverkan
• Säkra planering för utskrivning röda dagar

Flöden måste fungera säkert och effektivt och säkra kontaktvägar måste finnas. Varje 
verksamhet äger sina egna beslut utifrån sina förutsättningar. Men flödet kan 
underlättas och säkras och kontaktvägarna förenklas om speciella personer utses som 
samordnare på vårdcentraler med större flöden eller vid mindre flöden samarbetar 
gränsöverskridande och har ett arbetssätt, med ViSam som utgångspunkt. 

Åtgärder för kommunerna 
Ha ett arbetssätt i respektive kommun som gör att följande kan uppfyllas

• Planering av kända personer före sjukhusvistelse - initiera och genomföra SIP 
när så behövs utan att en sjukhusvistelse behöver vara aktuell 

• Använda beslutsstöd i ViSam och skicka vårdbegäran 
• Påbörja utskrivningsplaneringen när inskrivningsmeddelandet kommit 
• Utskrivningssamordning inklusive hjälpmedelsbehov – planera för första 

tiden hemma
• Säker hemtagning - organisation och rutiner för första tiden hemma innan SIP 

genomförs
• Tillräckligt antal korttidsplatser och platser på särskilt boende
• Säkra och snabba kommunikationsvägar för samverkanspartners och inom 

organisationen
• Delta i SIP när öppen vård kallar 
• Säkra planering för utskrivning röda dagar

Kommunerna behöver säkerställa trygga och effektiva flöden för utskrivning och 
hemtagning. På grund av kommunernas olika förutsättningar gällande exempelvis 
volymer och närhet till sjukhuset behöver de praktiska lösningarna se olika ut. 
Skillnaderna kan dock inte bli alltför stora då samverkan kan ske mot tre sjukhus
Säkra kontaktvägar för samverkan måste finnas. Här blir utmaningen större för 
Örebro än för mindre kommuner.

För kommunerna handlar det mer om att i högre grad använda sig av de verktyg och 
arbetssätt som redan är beslutade, exempelvis beslutsstöd och SIP, än att skapa nya. 
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Process för utskrivning endast med behov av SOL-insatser
Samma åtgärder för sluten vård och kommun men öppen landstingsfinansierad vård 
involveras inte d.v.s. de ska inte utse fast vårdkontakt och kalla till SIP utan 
kommunen planerar direkt med patient och närstående. 

Utformas lämpligen som ett blått spår i ViSam i enlighet med den pilot av Lifecare 
och ny lag som genomförts i Norrbotten. 

10. Källförteckning 
Förslag till Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård - Region Örebro län och Kommunerna i Örebro län

ViSam-modellen 
http://www.visamregionorebro.se/

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/03/sou-
201520/

Propositionen Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
(Prop. 2016/17:106)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/02/prop.-201617106/

Lag om utskrivning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-2017612-om-samverkan-vid-utskrivning-fran_sfs-2017-612
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11. Bilagor

Bilaga 1 Uppdrag 

Uppdrag till 
utredare- ök trygg och effektiv utskrivning från sluten vård.doc

Bilaga 2 Statistik

Bilaga statistik 
2016.docx

Bilaga 3 Aktivitetsplan 

Aktivitetsplan.doc.do
cx

Bilaga 4 Jämförelse ekonomisk reglering Sörmlands och Örebro län

Jämförelse 
ekonomisk reglering Sörmlands och Örebro län.docx

Bilaga 5 Information och utbildningsplanering HS hösten -17  

Utbildningar hösten 
2017.docx
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Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 3 för Socialnämnden 
2017

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har utarbetat prognosrapport 3 som innehåller en beskrivning av 
verksamheternas arbete, nuläge och prognos i förhållande till målen
fram till och med 31 oktober 2017 samt en ekonomisk prognos för helåret.

1 Bakgrund
Lekebergs kommuns styrmodell, MER-styrning (Mål, Ekonomi och Resultat) syftar till 
att öka fokuseringen på att arbeta med mål och uppföljning av dessa för att utnyttja 
kommunens resurser effektivt och tillhandahålla tjänster med hög kvalitet. 
Kommunfullmäktiges mål antas i samband med kommunens MER-plan. Nämndens 
tredje uppföljningstillfälle under året omfattar perioden januari – oktober.

2 Analys
Socialnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2017. Dock finns det underskott 
som beror till största del på ett nytillkommet ärende inom boende LSS, 
bostadsanpassning samt placeringar inom institutionsvård för vuxna och inhyrda 
socialsekreterare. För att täcka nämnda underskott och nå en budget i balans har 
effektiviseringar inom Säbo genomförts eller kommer genomföras.

Prognosrapport 3 2017 visar på en budget i balans. 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner prognosrapport 3 2017

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Ekonom
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1 Inledning 

Hösten har bland annat präglats av en förändring i förvaltningens 
ledningsorganisation med anledning av att en enhetschef slutat sin tjänst. Efter 
samtal i förvaltningens ledningsgrupp har en provisorisk organisation tillskapats där 
två enhetschefer delar på ytterligare en enhet. Den provisoriska organisationen gäller 
tom augusti 2018. Skälet till tidsperioden är svårigheter att bryta ett chefsuppdrag 
under våren då all sommarplanering startar redan i mars och bedömning har gjorts 
av vikten att ha en kontinuitet i ledarskapet över sommaren. 

V 45 startar uppdraget om att genomföra en organisationsöversyn i förvaltningen. 
Uppdragsgivare är förvaltningschef för Socialförvaltningen i samråd med 
socialnämndens ordförande. 

Bakgrund: Hösten 2013 genomfördes del två av en organisationsförändring inom 
dåvarande Vård och omsorgsförvaltningen. 

 Enheterna hade stora medarbetargrupper med mellan 40-60 
medarbetare/chef 

 Storleken på enheterna ställde stora krav, och ibland orimliga krav, på 
ledarskapet såsom helhetsansvar för verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och 
ekonomi. 

 Medarbetare signalerade önskan om ökad tillgänglighet till och mer 
närvarande chefer 

I den fackliga samverkan november 2013 genomfördes en riskanalys samt togs beslut 
om att en uppföljning av organisationsförändringen skulle ske i oktober 2014 samt 
april 2015. Inga av dessa uppföljningar har genomförts. 

Utgångspunkter för översynen förutom ovan: 

Lekebergs kommun och Socialnämnden står inför stora utmaningar de närmaste 
åren, framförallt att möta alltmer ökande behov och förväntningar som medborgare 
har på de insatser och stöd som finns inom nämndens ansvarsområden. Men också 
att prioritera och finansiera de ökande behoven. Detta kräver 
förändringskompetenta chefer och medarbetare som hela tiden är beredda att pröva 
andra sätt att arbeta. För att vara framgångsrik som organisation krävs förmågan att 
kunna anpassa sig till förändringar. Detta ställer således andra krav på ledarskapet. 
Eftersom det är medarbetarna som avgör om förändringen ska lyckas eller inte, är 
den viktigaste uppgiften som chef att få med medarbetarna. 

Möjligheten att skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap är viktigt för såväl 
arbetsgivare, chefer som medarbetare. Det behövs också en flexibel 
organisationsstruktur, som möjliggör nya roller och nya uppgifter. 

I Lekebergs kommun finns framförallt tre styrdokument som har bäring på uppdraget 
om organisationsöversyn: 

 MER-plan 2017 med plan för 2018-2019 Socialnämnden 

 Organisationspolicy för Lekebergs kommun, fastställt av Kommunfullmäktige 
2014-02-27 

 Policy för ledarskap och medarbetarskap, fastställt av Kommunfullmäktige 
2015-11-23 
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Översynen behöver förhålla sig till dessa styrdokument. 

Mål och syfte är att: Genomföra en översyn av nuvarande organisation med dess 
styrkor och svagheter, utifrån såväl styr- och ledningsperspektiv som ekonomiska 
perspektiv och med avstamp i tidigare beslut. Översynen och dess förslag ska 
resultera i en minskning av nuvarande antal enhetschefer med minst en chef. 

Översynen ska, förutom enhetschefer, inkludera stabsfunktionerna i förvaltningen; 
verksamhetskontroller samt verksamhetsutvecklare. Socialnämndens arbetsutskott 
ska ges möjlighet till delaktighet i översynen samt att Socialförvaltningens 
Samverkansgrupp ska utgöra referensgrupp i arbetet. Förslag ska presenteras för 
socialnämnden på februarimötet 2018. 

Hösten har även ägnats åt att ta fram åtgärder för att nå en budget i balans 2017 
samt budgetberedning inför 2018. Samverkan inför budget 2018 har skett med 
nämndens arbetsutskott. 
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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 

Kommunfull- 

mäktiges mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Tren
d 

Kommentar Nu-
värde 

Prognos Mål-
värde 

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 

   

50% 50% 90% 

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

   

70% 70% 90% 
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Kommunfull- 

mäktiges mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Tren
d 

Kommentar Nu-
värde 

Prognos Mål-
värde 

svar inom två 
arbetsdagar 

  Nöjd-Region-Index    66% 66% 70% 

Lekebergs kommun 
växer och utvecklas på 
ett hållbart sätt 

  Värde 
medarbetarundersök
ningen (medel) 

   
  4 

  Sjukfrånvaro    9,51% 9,51% 7% 

  Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram 

   
  0 tkr 

Lekebergs kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan 

  Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun 

   
  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 

Kommunfullmäkt
iges mål 

Nämndmål  Indikator  Tren
d 

Kommentar Nu-
värde 

Prognos Mål-
värde 

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

Hemtjänst-
tagaren och 
hyresgästen 
ska uppleva en 
god och trygg 
omsorg 

 Andelen på särskilt 
boende som upplever 
att de besväras av 
ensamhet 

   

   

Andel 
hemtjänsttagare som 
upplever att tillfälliga 
förändringar 
meddelas i förväg. 

   

  70% 

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

   

  75% 

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

   

  52% 

Antalet personal som 
en hemtjänsttagare 
möter under 14 dagar 

   
18 st 15 

högst 
15 st 

Sida 57 av 124



  2017-11-06 

 

7 

 

Kommunfullmäkt
iges mål 

Nämndmål  Indikator  Tren
d 

Kommentar Nu-
värde 

Prognos Mål-
värde 

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

   

  50% 

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

   

 60% 60% 

Serviceutbudet 
inom LSS 
grupp- och 
serviceboende 
ska hålla hög 
kvalitet 

 Andel av maxpoäng 
avseende 
kvalitetsaspekter LSS 
grupp- och 
serviceboende 

   

  82% 

Verksamhetens 
arbete med 
missbruks- och 
beroendevård 
och ekonomiskt 
bistånd ska 
bygga på 
kunskap och 
helhetssyn 

 Följt upp resultat av 
insatser inom 
beroendevården 
utifrån mål - på 
individnivå 

   

  Ja 

Utredningsmall 
ekonomiskt bistånd 
med barnperspektiv 

   
  Ja 

Sammanställningar av 
synpunkter och 
klagomål från 
enskilda har använts i 
verksamheten för 
ekonomiskt bistånd 
för att analysera och 
utveckla 
verksamheten. 

   

  Ja 

  Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda 
med sin hemtjänst 

   
95% 95% 85% 

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

   

85,5% 86% 80% 

  Bidragshushåll 
ekonomiskt bistånd, 
antal/1000 inv 

   
  15 
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3 Verksamhetsrapport 
Nationellt/övergripande/regionalt 

Sverige har ungefär 180 000 undersköterskor vilket gör dem till Sveriges största 
yrkesgrupp. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning med uppgift att lämna 
förslag till hur yrket undersköterska kan tydliggöras och regleras i syfte att öka 
kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården samt omsorgen. Målsättningen är 
att långsiktigt trygga kompetensen i välfärdens verksamheter. Regeringen kommer 
utöver utredningen att ge uppdrag till socialstyrelsen att under 2018 sätta upp 
nationella kompetenskrav för undersköterskeyrket för ökad likvärdighet i hela landet. 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, kommer att 
träda i kraft 1 januari 2018. Under hösten har en hel del aktiviteter genomförts i 
regionen som stöd för införandet. Den regionala överenskommelsen är nu uppe för 
beslut i kommunernas olika nämnder. I överenskommelsen fastslås att 
betalningsansvaret 2018 inträder om antalet utskrivningsklara dagar/vårdtillfälle i 
genomsnitt överstiger 3 kalenderdagar för somatisk vård och 15 dagar för psykiatrin. 
Ett samarbete kring Trygg och säker hemgång pågår med representanter från 
äldreomsorgen, hemtjänst, vårdcentralen och Individ och familjeomsorgen i 
arbetsgruppen. 

Kyrksalen i Lekebergs kyrkan var fullsatt under årets Peppar-peppardag. Temat var 
Balansera Mera och ingick i Sydnärkes fallkampanjvecka. Huvudföreläsare var läkare 
Micael Holmer som talade om Läkemedel och fallrisk för äldre. Foajén fylldes av flera 
utställare bl.a. Lindens hemrehabteam, förvaltningens anhörigkonsulent samt ett 
antal föreningar. 

Ett arbete har pågått i länet för att beskriva gränssnitt mellan arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter. Genom omvärldsspaning samlas information om hur man har 
organiserat resurser för rehabilitering i öppenvården. Vilka resurser finns för olika 
patientgrupper med behov av rehabilitering och vilka arbetsuppgifter ingår för 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter. I uppdraget ingår även att undersöka om det 
finns mål och indikatorer för rehabilitering. I Örebro län lyfts 
hemrehabsjukgymnastens arbete som en framgångsfaktor med en närhet till 
kommunens arbetsterapeuter och övrig personal samt möjligheten för personen att 
få bedömning/träning i hemmet. Lindens hemrehabteam är ett exempel i vår 
kommun. En annan framgångsfaktor är där arbetsterapeut finns på plats på boendet 
eller nära hemtjänstgruppen. 

En inspirationsdag kring äldrevård och forskning anordnas den 22 november på 
Conventum, Handskmakaren i Örebro. Syftet med dagen är att inspirera politiker och 
tjänstemän i länet till fortsatt utvecklingsarbete kring insatser för äldre. Programmet 
är uppbyggt i tre delar; få en bra kunskapsplattform kring hur äldreomsorgen och 
hälso- och sjukvården ska klara framtidens efterfrågan och krav, hur ny teknik kan 
underlätta självständighet och främja trygghet för äldre i eget boende, samt ta del av 
olika forskningsprojekt kring äldre i länet. 

Digital teknik ger stora möjligheter i välfärden. För många personer med 
funktionsnedsättning och äldre innebär tekniken en stor förändring och höjd 
livskvalitet. Om man använder digital teknik rätt är det ett verktyg för att öka 
delaktighet och jämlikhet samt för att säkerställa och förverkliga mänskliga 
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rättigheter. Inom vård och omsorg kallas digital teknik som ökar delaktighet, 
aktivitet, självbestämmande och självständighet för välfärdsteknologi och 
välfärdsteknik. Genom digitalisering kan verksamheterna inom kommuner, landsting 
och regioner bli mer tillgängliga, effektivare och göra vardagen enklare för både 
invånarna och medarbetarna. Med andra ord: skapa en smartare välfärd. 

Ett stort fokus i förvaltningen är att utforska på vilket sätt välfärdsteknologin i än 
större utsträckning kan vara våra invånare och medarbetare till hjälp. Som en del i 
detta pågår ett arbeta att utforska möjligheten för att "anställa" en digital 
medarbetare, som exempelvis skulle kunna handlägga försörjningsstöd och 
avgiftshantering. 

Under året har bland annat följande verksamhetsutveckling skett i förvaltningen: 

 Hemtjänstens vidareutveckling av Lifecare mobil hemtjänst, samt 
förberedelser för tillgång till utökade lokaler 

 Inflytt i nytt gruppboende Hasselbacken och därmed utveckling av nya 
arbetssätt 

 Uppstart av ny daglig verksamhet Andra Chansen Återbruket inom LSS 

 Planering och uppstart av ny avdelning på Oxelgården med ett flexibelt 
arbetssätt 

Sjukfrånvaro 

För januari tom september 2017 är förvaltningens sjuktal 9,17 %, vilket visar en 
förbättring dock med semesterperioden inräknad då det brukar vara lägre 
sjukfrånvaro för semestervikarierna. Det korrekta utfallet för 2016 är 9,72 %. 
Trenden visar att frisktalet ökar. Fortfarande finns en del långtidssjukrivna som på 
vissa enheter höjer sjuktalen. Oxelgården har under kvartal tre inte haft någon 
långtidssjukskrivning vilket sänker sjuktalet för enheten markant. Dock väntar några 
medarbetare på operationer under hösten som kommer förändra utfallet. 

Kompetensutveckling 

Samtliga medarbetare inom förvaltningen genomgår webbutbildning i miljö som en 
del i kommunens miljödiplomering. En enhetschef erhåller handledning under 
hösten. 

Samtliga medarbetare inom hemtjänsten har under maj genomgått utbildning i 
Lifecare Mobil Hemtjänst. 

Medarbetare från Kastanjen och Daglig verksamhets har deltagit i konferenser 
gällande välfärdsteknologi. Utbildning i Delaktighetsmodellen pågår och medarbetare 
från Socialpsykiatrin, Kastanjen och Daglig verksamhet har i och med det startat upp 
ett utvecklingsarbete på Kastanjen och på Hasselbacken. Fem medarbetare från LSS 
går utbildning i VISA-modellen. (Visuellt Individuellt Strukturerat Arbetssätt). 

Flera medarbetare har deltagit i utbildningsdag om ökad kvalitet nattetid i särskilt 
boende, anordnat av Region Örebro län. Två medarbetare inom IFO har genomgått 
en utbildning för handläggning av Dödsbo. 

Inför den nya lagen om trygg och säker utskrivning från slutenvården har flera chefer 
deltagit i utbildningstillfällen, teamledare och biståndshandläggare har genomgått 
utbildning i IBIC, 
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Två medarbetare inom IFO har genomgått utbildning i Motiverande samtal (MI). En 
medarbetare har genomgått utbildning i Kälvestensmetoden som används vid 
utredning av familjehem. En av utförarna har gått en grundläggande KBT-utbildning. 
Därutöver har samtliga medarbetare regelbunden handledning, en gång per månad. 

  

Verksamhetsrapport i korthet 

SÄBO 

Under kvartal tre har trycket på korttidsplatser och permanenta platser minskat och 
verksamheterna har haft lediga platser. Det har inte funnits någon kö under 
perioden. Den förhållandevis låga beläggning har medfört undvikande av 
betalningsansvar men även minskade hyresintäkter. Behovet av 
korttidsplatser/växelvård och SÄBO platser fluktuerar som synes. 

I slutet av oktober finns nu kö till permanenta platser och några korttidsplatser har 
dubbelbeläggning. Om behovet fortsätter att öka, öppnar B:1 tidigare än planerat då 
med timvikarier. Personal är anställda med tillträde 1/12 och en uppstartsdag har 
genomförts. Avdelningen kommer bestå av korttidsplatser/växelvårdsplatser och 
SÄBO platser beroende av hur behovet ser ut. 

Hemtjänst 

Antal medarbetare som hemtjänsttagarna har träffat under 14 dagar var 18 st vid 
mätning mellan 170911 - 170924. 6 brukare hade mellan 106 och 220 besök under 
samma period. Kostnadsmässig skulle det innebära en lägre kostnad om dessa 
brukare erbjöds plats i särskilt boende 

Antalet hemtjänsttimmar har ökat sedan i juni, då det var 2556 timmar jämfört med 
septembers 2790 timmar. Hemtjänsten har flera brukare med många insatser och 
dubbelbemanningar. 

Systemet för Lifecare mobil hemtjänst är nu i full drift. 

Sjuksköterskor, Arbetsterapeuter och natt 

Två enhetschefer har förutom sina ordinarie enheter delat chefsansvaret för enheten 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt nattenheten då tidigare enhetschef slutat. 
Denna organisationslösning är provisorisk till och med augusti 2018. I uppdraget 
ingår att stabilisera situationen kring sjuksköterske organisationen. From hösten har 
tre sjuksköterskor återrekryterats. Verksamheten köper i dagsläget inga tjänster från 
bemanningsföretag. Rekryteringar av ytterligare medarbetare fortgår och ett nytt 
schema har tagits fram och medarbetarna arbetar sedan den 23 oktober på det nya 
schemat. Det nya schemat gör Lekeberg till en stark konkurrent i länet gällande att 
rekrytera och behålla sjuksköterskor. Sjuksköterskorna kommer att arbeta färre 
helger och färre arbetspass förlagda till kvällstid än tidigare vilket ger högre resurser 
dagtid vardag. 

Nattpatrullen har en högre arbetsbörda och tvingas ibland att prioritera. Allt oftare 
inkommer avvikelser avseende uteblivna tillsynsbesök. I de fall man fått larm från 
centrala Fjugesta och varit upptagen på annat håll så har personalen från både 
Linden och Oxelgården varit patrullen behjälpliga. I dagsläget finns 3 tillsynskameror i 
drift. 
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LSS 

Gruppboendet Hasselbacken har etablerats i sin nya konstellation med utökningen av 
4 lägenheter med särskild service. Nya arbetssätt tillskapas efter de nya behoven. 

På Kastanjen kommer det fr.o.m. början av november finnas en tom lägenhet. 
Gemensamhetsutrymmet är öppnat igen och det har fått stor positiv inverkan på de 
boende. Även föräldrar hör av sig och är positiva. 

Bemanningen på Kastanjen har fördelats om, vilket möjliggör att mer resurser tillförs 
Daglig verksamhet. 

"Återbruket" är en ny Daglig verksamhet som drivs genom LSS verksamheten och 
invigs 31 oktober i containern. Verksamheten kommer vid årsskiftet att flytta in i 
Polisens gamla lokaler på torget. 

LSS verksamheterna arbetar med delaktighet kring matval för att stimulera till 
hälsosam kost och brukarna på Kastanjen har enskilda samtal med en 
hälsosamordnare. En individuell planering av vecko-aktiviteter planeras tillsammans 
med varje brukare. På Hasselbacken och Kastanjen genomförs ofta gemensamma 
aktiviteter tillsammans i grupp. 

Socialpsykiatrins boendestödjare utför beviljade insatser till ett 40 tal brukare i hela 
Lekeberg som har ett SOL-beslut om boendestöd. Boendestödjarna har flyttat sitt 
kontor från Kastanjen till Hasselbacken. Socialpsykiatrins handledare och 
arbetsanpassare finns kvar på Kastanjen och har ansvar för den "öppna 
verksamheten" som från och med oktober arbetar tillsammans med Coachingteamet 
i socialpsykiatrins lokaler på Kastanjen. Under hösten utvecklas Coachingteamets 
organisation och en styrgrupp tillsätts för dess ledning. 

IFO 

En nyinrättad tjänst som administrativa assistenten finns från 1 november, vilken 
finansieras med riktade statsbidrag, Detta möjliggör för socialsekreterarna att i högre 
utsträckning arbeta på sin högsta kompetensnivå. 

Belastningen på enheten har liksom under första kvartalet varit hög både gällande 
biståndshandläggare och socialsekreterare. 

Personalförsörjningen i barngruppen har under året tillgodosetts med hjälp av 
konsulter, vilka har avslutats from november. Bemanningsbehovet kommer vara 
tillgodosett i och med att två medarbetare återkommer från föräldraledighet 
respektive tjänstledighet i november månad. Omfördelning av arbetsuppgifter mellan 
grupperna har påbörjats. 

En arkivarie har arbetat på timmar för att organisera upp akter för enheten. 

I oktober månad genomfördes en kombinerad Kick-off och planeringsdag under två 
heldagar. Syftet var att få ihop de tidigare två enheterna till en Individ och 
familjeomsorg. Dagen genomfördes med hjälp av en konsult från INDEA. Syftet med 
dag två var att inhämta medarbetarnas nya tankar och idéer om hur verksamheten 
bäst kan organiseras för att tillgodose våra besökares behov. 

Ett utvecklingsarbete pågår mellan Individ och familjeomsorg/Försörjningsstöd och 
AMI kring arbetslinjen. I styrgruppen ingår enhetschefer och teamledare från båda 
verksamheterna och i arbetsgruppen handläggare. 
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Ett samarbete kring integration pågår. Arbetet leds av AMI och representanter från 
IFO och KUB ingår. Samarbete med KUB kring utveckling av Familjecentral pågår. 
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4 Ekonomiskrapport 
Ekonomisk rapport 

Socialnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2017. Dock finns det underskott 
som beror till största del på ett nytillkommet ärende inom boende LSS, 
bostadsanpassning samt placeringar inom institutionsvård för vuxna och inhyrda 
socialsekreterare. För att täcka nämnda underskott och nå en budget i balans har 
effektiviseringar inom Säbo genomförts eller kommer genomföras. Öppnandet av ny 
avdelning på Oxelgården skjuts fram till slutet på året på grund av saknat behov i 
nuläget och kommer generera ett överskott för Säbo. Nämndens budget för 
oförutsett kommer användas till det nya LSS-ärendet. En osäkerhetsfaktor är ett 
försäkringsärende om en vattenskadad lägenhet som socialtjänsten tidigare hyrt där 
ansvarsfrågan ännu inte är löst. Eventuell kostnad för detta är okänt och ej upptaget i 
prognosen. 

Till i år har nämnden fått en förstärkning på 11 000 tkr för att finansiera 
verksamheter som tidigare varit underfinansierade. Utöver detta tillkommer också 
medel för nytt gruppboende samt nya platser på Oxelgården. 

Gemensamt 

Under gemensamt ligger kostnader för den gemensamma ledningsadministrationen, 
nämnden, kostnader för trygghetslarm, nyckelfri hemtjänst, hemtjänst- och 
matintäkter och mattjänst till hemtjänsten. Samt bostadsanpassning och 
dagvårdsresor. Bostadsanpassningen beräknas ge underskott på ca -1 000 tkr för 
2017.  Mattjänst och nyckelfri hemtjänst beräknas också genera ett underskott för 
året. Antalet matlådor som levereras till hemtjänsten har fördubblats och en ny 
transportör av matlådorna har anlitats. Överskottet här beror på att nämndens 
budgetreserv är placerad under gemensamt. Vakant enhetschefstjänst, MAS samt 
verksamhetsutvecklare genererar också ett överskott. 

  

Linden 

Lindens ekonomi är i stort i balans. Tidigare i vår har intäkterna varit höga på grund 
av en hög beläggning. Vid delåret beslutades om ett effektiviseringskrav 
motsvarande det beräknade överskottet i intäkter. Linden beräknas inte klara 
effektiviseringskravet men kommer troligtvis ha en budget i balans. 

Oxelgården 

Oxelgården beräknar göra ett överskott under 2017. Åtgärder som vidtagits är nytt 
schema för personalen och vikarier för tjänstledig personal tillsätts inte samt en 
senareläggning av öppningen av B:1 än beräknat. Oxelgården har fått ett 
effektiviseringskrav på 600 tkr. Senareläggning av öppningen av B:1 samt 
återhållsamhet i vikarietillsättning är åtgärder för att bidra till förvaltningens 
gemensamma resultat. 

Hemtjänsten 

Hemtjänsten har en budget i balans efter ekonomisk reglering med LSS där 
hemtjänsten utfört arbete hos brukare med personligassistans beslut. Bedömningen 
är således ett nollresultat utifrån ett tidigare befarat underskott. 
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Hälso- och sjukvård och natt äldreomsorg 

Sjuksköterskor: Sjuksköterskorna beräknas hålla budget. 

Arbetsterapeuter: Arbetsterapeuterna beräknas hålla budget 

Nattorganisation: Nattorganisationen har en prognos som visar på underskott. Detta 
bland annat p.g.a. av en relativ hög vikariebesättning gentemot vad som är 
budgeterat på grund av olika orsaker, bland annat semester och en schemaplanering 
som gett höga kostnader för övertid. 

LSS/Socialpsyk 

Ett överskott i personalkostnader på Kastanjen används för att för att bidra till 
förvaltningens gemensamma resultat, liksom assistans och daglig verksamhet som 
ger underskott. Assistansersättning har sedan tidigare högre kostnader än 
budgeterat. Daglig verksamhet har fått fler deltagare med stora behov vilket ger ett 
underskott. 

Gruppbostaden har haft en hög vårdtyngd med många brukare som kräver 
dubbelbemanning. Ett ärende på Sanna gård belastar gruppbostadens budget varpå 
underskott uppstår. Det täcks till största delen av nämndens gemsamma 
budgetreserv. 

Socialpsykiatrins åtgärder för att klara sin budget är att vid frånvaro undvika att 
tillsätta vikarier. Ett statsbidrag för Psykisk hälsa har tillförts socialpsykiatrin med 
193 tkr. 

Individ- och familjeenheten 

Trots ett budgettillskott 2017 beräknas ett underskott på - 1 700 tkr som beror på fler 
vuxenplaceringar på institution än beräknat samt höga kostnader för inhyrd personal 
som ska täcka upp vakanser på socialsekreterare. Merkostnaden för att använda 
inhyrd personal beräknas bli något lägre än tidigare prognos då avtal sagts upp, 
nuvarande beräkning -800 tkr för 2017. 

Resultatet kommer förbättras tack vare att enheten får mer i statsbidrag än vad som 
tidigare har beräknats. Osäkerhetsfaktorer är några barn och vuxenplaceringar som 
eventuellt kommer att ske under senhösten. Försörjningsstöd går mot ett underskott 
på -200 tkr. Även familjehemsplaceringarna förväntas gå med underskott med 
anledning av att familjehemmen är konsulentstödda. Verksamheter som beräknas ge 
ett överskott är boende inom LSS för barn då ett ärende upphörde i mitten på året. 
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Ekonomiskt resultat 

Socialnämnden Budget 
Utfall 

171031 
Årsprognos Avvikelse 

Gemensamt inkl. nämnd 12 482 9 300 11 182 1 300 

LSS och socialpsykiatri 34 332 28 880 35 282 -950 

Hemtjänsten 19 052 16 149 19 052 0 

HSL och nattenheten 19 745 16 743 19 995 -250 

Särskilt boende 36 215 28 507 34 615 1 600 

Ifo 27 977 24 235 29 677 -1 700 

     

     

     

     

Summa 149 803 123 814 149 803 0 
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Tjänsteskrivelse resursfördelningsmodell 
äldreomsorgen

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tagit fram ett förslag på en resursfördelningsmodell till 
nämnden för att fördela resurser inom äldreomsorgen som avser särskilt boende och 
hemtjänst. Det här är den första delen i att ta fram en resursfördelningsmodell som 
ska kunna användas i kommunen för att fördela resurser mellan kommunens olika 
nämnder. Idag finns motsvarande modell inom förskola och skola.

1 Bakgrund
Socialnämnden har efterfrågat en resursfördelningsmodell motsvarande 
”skolpengen” som används till att fördela kommunens resurser mellan nämnderna. 
Den första delen som här presenteras är en modell för att fördela socialnämndens 
resurser till äldreomsorgen (särskilt boende och hemtjänst). Syftet är att skapa 
likvärdiga och tydliga förutsättningar för personalbemanning och budgetering till 
kommunens särskilda boenden och hemtjänstorganisation. 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Förvaltningsekonom
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Socialnämndens resursfördelningsmodell för 
äldreomsorgen i Lekebergs kommun 

Nämndens modell för att fördela resurser till äldreomsorgen (boende och hemtjänst) 
syftar till att skapa likvärdiga och tydliga förutsättningar för personalbemanning och 
budgetering till kommunens särskilda boenden och hemtjänstorganisation. 

Särskilt boende
Modellen för Särskilt boende bygger på att en vård- och omsorgsplats genererar en 
fastställd personalresurs för respektive yrkeskategori. Utifrån det genereras ett 
särskilt boende med fastställt platsantal och inriktning en bemanningsnorm för de 
olika yrkeskategorierna som sedan prissätts till en personalbudgetram utefter olika 
personalkostnadsvariabler. Utöver detta genererar varje vårdplats även resurser för 
övriga kostnadsslag. Utöver modellen finns budget för pedagogisk måltid, Silvia 
systrar, Extra pott för VAK samt extra för ”vård” på Oxelgården. 

Vårdinriktningar

I Lekebergs kommun finns följande vårdinriktningar; somatisk, demensboende, 
korttidsplatser 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 efter nuvarande dagsscheman per 
yrkeskategori. Demensplatserna 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: 0,720 årsarbetare/vårdplats
 Demensboende: 0,751 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 
arbetsterapeuter 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 
budgetåret. (Den årliga lönerevisionen budgeteras under KS och 
fördelas sen ut till respektive verksamhet) 

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

giltigt avtal)
 Pålägg för ersättning av vikariebesättning vid sjukdom. Baserat på 

historisk statistik över sjukfrånvaro för de olika personalkategorierna. 
 Pålägg för ersättning av vikariebesättning vid semester 
 Pålägg för ”övrigt” som ska täcka kostnader för bland annat 

föräldrapenning, 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 
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övrigt material, inkontinensartiklar, arbetskläder, telefoni och kompetensutveckling 
mm. Priset per plats räknas upp inför varje nytt budgetår. 

Lokalkostnader (lokalhyra, vaktmästeri och lokalvård) och kapitalkostnader 
budgeteras utanför modellen. 

Intäkter

Hyresintäkter, mat- och omsorgsintäkter budgeteras efter samma nivå som tidigare 
och räknas av modellen. 

Hemtjänst
Modellen för hemtjänst bygger på att resurser tilldelas efter en kombination av 
behovsbedömning av brukarna och utförd tid enligt mätning. Den behovsbedömda 
och utförda tiden utmynnar i en resurstilldelning uttryckt i årsarbetare 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 
omvårdnadspersonal dag/kväll även kopplar övriga yrkeskategorier. 
Fördelningsgrunden är relaterad till budgeterad totalnivå för 2017. 
Ledning/administration inkluderar samordnare. 

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:
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 Månadslön baserad på snittet av de anställdas löner året innan 
budgetåret. (Den årliga lönerevisionen budgeteras under KS och 
fördelas sen ut till respektive verksamhet)

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

giltiga avtal)
 Pålägg för ersättning av vikariebesättning vid sjukdom. Baserat på 

historisk statistik över sjukfrånvaro för de olika personalkategorierna. 
 Pålägg för ersättning av vikariebesättning vid semester 
 Pålägg för ”övrigt” som ska täcka kostnader för bland annat 

föräldrapenning, 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 
exempel övrigt material, inkontinensartiklar, trygghetslarm, nyckelfri hemtjänst, 
arbetskläder, telefoni och kompetensutveckling mm. Priset per plats räknas upp inför 
varje nytt budgetår. 

Lokalkostnader (lokalhyra, vaktmästeri och lokalvård) och kapitalkostnader 
budgeteras utanför modellen. 

Intäkter

Mat- och omsorgsintäkter budgeteras efter ett snitt av de senaste tre årens 
intäktsnivå och räknas av modellen. 

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

o Kostnader för övrigt
o Snittlöner 
o Sjukfrånvaro 
o Intäkter
o Behovsbedömning hemtjänsten

Anneli Carlsson Sandra Magnusson

Förvaltningschef Förvaltningsekonom

Sida 75 av 124



Rapport genomlysning av 
hemtjänstkostnaderna i 

Lekebergs kommun

6

SON 17-176
   

Sida 76 av 124



Örebro 2017-05-10
Johan Carsbrant

Översyn av hemtjänstkostnaderna i Lekebergs kommun

Uppdrag
Den 7 februari fick jag i uppdrag av socialchef Anneli Carlsson att göra en översyn av 
hemtjänstkostnaderna i Lekebergs kommun med inriktningen att försöka förklara det höga 
kostnadsläget.

I det ursprungliga upplägget så var tanken en mer heltäckande ekonomisk översyn än det som 
redovisas i denna korta rapport. Orsaken till att det inte blev så förklaras av det som redogörs 
för nedan.

Äldre befolkning och antal brukare
Lekebergs kommun har en relativt normal andel av befolkningen som är äldre. För 2016 är 
andelen 65 år och äldre 21,6 procent av befolkningen medan riksgenomsnittet är 19,8 procent, 
motsvarande siffra för 80 år och äldre är 5,1 procent i Lekebergs vilket är exakt det samma som 
riksgenomsnittet. Däremot så är andelen 65 år och äldre som faktiskt har haft insats från 
hemtjänsten lägre i Lekeberg än riksgenomsnittet. Andelen med insats var 6,6 procent i 
Lekeberg och medan riksgenomsnittet var 7,6 procent för 2015 (2016 års uppgifter ännu ej 
klara).

Detta sammantaget med att Lekeberg har låga kostnader för utskrivningsklara och ingen direkt 
kö till särskilt boende borde innebära att grundförutsättningarna finns för att inte ha så höga 
hemtjänstkostnader.

Utgångspunkt
Lekebergs kommun har konstaterat att de har en förhållandevis hög kostnad för 
hemtjänstverksamheten i ordinärt boende. Kostnaden per brukare enligt den officiella nationella 
statistiken uppgår för 2015 till 336 tkr, vilket är cirka 30 procent högre än riksgenomsnittet där 
kostnaden per brukare uppgick till 257 tkr. Året innan 2014 var Lekebergs kostnad dessutom 
ännu större och då cirka 38 procent över riksgenomsnittet.

Socialförvaltning ställer sig då frågan vad beror detta på? Och vad är orsaken till detta när deras 
egen bild är att de inte själva är så extremt dyra eller frikostiga. De har även uppfattningen att de 
förr utför färre timmar i det som planeras att utföras än vad egentligen biståndsbesluten skulle 
medföra.
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Beräkning av nyckeltalet
Hur beräknas då detta nyckeltal som påvisar att Lekeberg har en hög kostnad per brukare och 
hur lyder definitionen?

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för 
hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt 
boende. Fr.o.m. 2013 så avser antal personer med beviljad hemtjänst ett månadssnitt av antal 
brukare (från Socialstyrelsens individstatistik) under året, och personer som enbart har 
trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad räknas inte som 
brukare här. Fr.o.m. 2007 hämtas antalet hemtjänsttagare från Socialstyrelsens individstatistik. 
Källa: SCB och Socialstyrelsen.

Det är ur räkenskapssammandraget som den ekonomiska informationen hämtas som används i 
den officiella nationella statistiken. Räkenskapssammandraget baseras på kommunens bokslut 
men med den skillnaden att all bokföring ska fördelas på givna verksamhetsbegrepp bland annat 
”hemtjänst i ordinärt boende” här ska också alla kommungemensamma kostnader fördelas på 
verksamhetsnivå. 

I Lekebergs räkenskapssammandrag för 2015 så uppgick kostnaden enligt definitionen ovan till 
35 619 tkr. Antalet brukare i genomsnitt under året enligt definitionen ovan uppgick till 106 
personer. Det är dessa två belopp som utgör beräkningen för Lekebergs kostnad på 336 tkr per 
brukare för 2015. Av den information jag tagit del av från förvaltningen så kan man fastslå att 
antalet brukare förfaller vara korrekt. Det som då återstår att ifrågasätta är om kostnaden i 
räkenskapssammandraget är korrekt?

Beräkning av hemtjänstkostnad i räkenskapssammandraget 2016
Inför arbetet med räkenskapssammandraget för 2016 och fördelningen av 
äldreomsorgskostnader så hade jag en uppstartsträff den 28 februari med ekonomer och 
verksamhetsföreträdare för äldreomsorgen.

Vid genomgången upptäckte vi att hemtjänstkostnaderna i tidigare räkenskapssammandrag var 
för högt räknade eftersom vissa utgiftsposter inte var korrekt fördelade. I förvaltningens eget 
arbete med räkenskapssammandraget under den följande månaden framkom följande:

 Kostnaderna för nattpersonal var i för hög utsträckning fördelade på hemtjänsten.
 HSL-kostnader i form av sjuksköterskor och arbetsterapeuter var i sin helhet fördelade 

på hemtjänsten.
 Kostnader för brukare med ”hemtjänst” under 65 år var inte korrekt fördelade. 

Kostnader för dessa personer ska inte fördelas här utan mot personer med 
funktionsnedsättning.

 Även lite andra poster under gemensamt var fördelat med för stor tonvikt mot 
hemtjänsten i ordinärt boende för äldre.

 Fördelningen av de kommungemensamma OH-kostnaderna påverkades också när 
hemtjänstkostnadernas fördelningsbas minskade.

De kostnader som under tidigare år något felaktigt har fördelats på hemtjänstverksamheten 
försvinner inte utan ska istället hänföras till verksamheterna för särskilt boende, LSS och 
personer med funktionsnedsättning. Detta i sin tur ger ju effekten att nyckeltalen för dessa 
verksamheter istället ökar, dock är ju dessa i nuläget inte anmärkningsvärt höga för Lekebergs 
del.
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Kostnadseffekten för hemtjänstverksamheten med den mer korrekta fördelningsmetoden 
innebar en sänkning för 2016 till 31 823 tkr, vilket är en minskning med 13 procent mot 
räkenskapssammandraget för 2015.

För 2016 är det genomsnittliga brukarantalet, enligt de uppgifter jag tagit del av, 116, vilket i sin 
tur innebär att kostnaden per brukare för 2016 skulle uppgå till 274 tkr. Detta är alltså 62 tkr 
lägre per brukare än den officiella siffran för 2015. Om kostnadsökningen totalt i riket under 
2016 skulle uppgå till 6 procent, vilket kanske inte är helt otänkbart med tanke på kommunals 
löneavtalsökning under året, så skulle detta innebära att Lekeberg skulle ha en kostnad för sin 
hemtjänst i paritet med rikets genomsnitt.

Med anledning av detta konstaterande så finns det egentligen ingen orsak med att gå vidare och 
utreda orsaker till hemtjänstens eventuella höga kostnadsläge förrän nyckeltalen för 2016 blir 
officiella, vilket sker någon gång i höst.

Faktisk orsak till höga hemtjänstkostnader
Den största orsaken till att en kommun har höga kostnader för sin hemtjänstverksamhet bottnar 
oftast i att man har för mycket anställd omvårdnadspersonal i relation till den så kallade 
effektiva brukartiden man faktiskt utför. Denna kan faktiskt variera mellan 65 till 30 procent 
mellan olika arbetsgrupper inom samma kommun.

För att på ett mer riktigt sätt utvärdera om hemtjänstverksamheten faktiskt är dyr och väl 
tilltagen så måste man mäta den tid som faktiskt utförs hemma hos den äldre.

Detta är nu på gång i Lekeberg vilket kommer att medföra att ny information finns tillgänglig 
som gör att förutsättningarna för att analysera hemtjänstkostnaderna på ett adekvat sätt 
kommer att öka markant.

 

Personalkostnad i relation till planerad utförd tid
I den ekonomiska granskningen har jag utgått ifrån Lekebergs egna uppgifter för 
personalkostnader och bemanning för omvårdnadspersonal dag/kväll totalt i kommunen under 
perioden 2015–2016. 

Budgetomslutningen uppgår till knappt 18 mkr och omfattar cirka 35 årsarbetare. Jämförelsen 
mellan budgeterade kostnader och utfall för 2016 slutar med ett underskott på ca 1,0 mkr, vilket 
ungefär motsvarar kostnaden för två årsarbetare. 

Jag har även jämfört det uppgivna antalet årsarbetare i budget med budgeterad personalkostnad 
och applicerat detta på min egen personalkostnadsmall (se bilaga) utifrån de av Lekeberg 
angivna genomsnittslönerna för denna personalkategori och konstaterat att den budgeterade 
summan för en årsarbetare är relevant och innefattar såväl Ob-ersättning, viss sjukfrånvaro 
samt ersättning för semestervikarier.

Efter detta konstaterande har jag beräknat antalet årsarbetare utifrån utfallet för 
personalkostnader årligen.

Teoretisk utförd brukartid
En intressant jämförelse kan ändå vara att jämföra det närmaste vi kommer utförd tid och det är 
den planerade utförda tiden som schemaläggs för personalen.
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Detta är den bästa information som står tillbuds för att i alla fall mäta den planerade utförda 
volymen i relation till bemanningen. 

Modellerna i bilaga 2 har sin grund i att beskriva möjlig teoretisk utförd brukartid per 
årsarbetare. Dessa måste givetvis utarbetas efter varje kommuns egna förutsättningar och 
grunda sig på verkliga förhållande och arbetssätt. Men som en jämförande vägvisning kan de 
ändå duga i befintligt skick. Kan nämnas att många kommuner har en betydligt större förväntad 
möjlig utförd brukartid än vad dessa modeller visar. Dessa har en spännvidd mellan 55 procent 
för tätort till 45 procent för glesbygd.

Det jag nu gör är att utgå från antalet årsarbetare enligt arbetad tid (och jämför även mot 
årsarbetare enligt budget och utfall) för de valda åren och omräknar dessa enligt modellerna till 
teoretiskt möjlig utförd brukartid. Sedan jämför jag dessa timmar mot den planerade 
tidsåtgången (på genomsnittligt månadsbasis) för utförda timmar efter enligt scheman. 

I tabellerna nedan så har vi gjort antagandet att cirka 15 procent av det som mäts och definieras 
som kringtid kan hänföras och likställas med brukartid. Exemplen utgår ifrån hur många 
årsarbetare som åtgår för att utföra den planerade brukartiden med en genomsnittlig 
effektiviseringsgrad per årsarbetare med 55 procent. 

2015 Genomsnittlig månadstid i timmar o brukare per månad
Brukare Restid Bruktid Kringtid Övr tid Arb tid Bruktid tot

15% K-tid
121 975 3 056 426 688 5 145 3 120

Max arbetade timmar och mån per årsarbetare 153
Vid 55% brukartid kan en årsarbetare utföra tim/mån 84
Utfall med 55% brukartid krävs antal årsarbetare 37,17

Antal årsarbetare enligt arbetd tid ovan 33,71

Bedömd planerad brukartid enligt arbetad tid 2015 60,6%

ÅA enligt budget 31,30
ÅA enligt utfall 35,90
ÅA enligt modellpris (SÄBO) 33,74

För 2015 så visar beräkning under förutsättning att uppgifterna och antagandena är korrekta att 
den planerade brukartiden uppgår till drygt 60 procent. Detta är alltså betydligt högre än de 55 
procent som modellen baseras på. Däremot så indikerar årsarbetare enligt utfall att det finns 
mer än två årsarbetare som inte är med i den inräknade arbetstiden.
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2016 Genomsnittlig månadstid i timmar o brukare per månad
Brukare Restid Bruktid Kringtid Övr tid Arb tid Bruktid tot

15% K-tid
116 1 014 3 045 516 987 5 561 3 123

Max arbetade timmar och mån per årsarbetare 153
Vid 55% brukartid kan en årsarbetare utföra tim/mån 84
Utfall med 55% brukartid krävs antal årsarbetare 37,20

Antal årsarbetare enligt arbetd tid ovan 36,44

Bedömd planerad brukartid enligt arbetad tid 2016 56,2%

ÅA enligt budget 34,01
ÅA enligt utfall 37,52
ÅA enligt modellpris (SÄBO) 35,04

För 2016 så visar beräkning under förutsättning att uppgifterna och antagandena är korrekta att 
den planerade brukartiden uppgår till drygt 56 procent. Detta är alltså något högre än de 55 
procent som modellen baseras på. Däremot så indikerar årsarbetare enligt utfall att det finns 
mer än en årsarbetare som inte är med i den inräknade arbetstiden.

Slutsats av planerad brukartid
Av jämförelsen ovan för 2015–2016 så kan vi ändå konstatera att planerade utförda timmar är 
på en relativt hög och acceptabel nivå, vilket i sig kan indikera att hemtjänstkostnaderna i 
Lekebergs kommun kanske inte är så höga. Däremot så kan vi ju inte med säkerhet uttala oss om 
det som faktiskt planeras också verkligen utförs i samma tidsomfång hemma hos brukarna.

Slutkommentar
Kostnaden per brukare inom hemtjänsten kommer sannolikt vara mer i paritet med 
riksgenomsnittet när de officiella siffrorna för 2016 presenteras. Däremot säger ju detta 
nyckeltal inget om hur många timmar per brukare som utförs. Genomsnittet för planerade 
utförda timmar per månad för Lekeberg ligger på ungefär 26 vilket inte heller förefaller vara 
extremt avvikande. Men för en kommun med lika många brukare som Lekeberg som kanske har 
20 eller 40 timmar i månaden så blir ju denna jämförelse delvis sned och svår analyserad.

Planerade utförda timmar förefaller ligga på en hög och relevent nivå i Lekebergs kommun men 
man måste mäta tiden för detta för att kunna säkerställa att detta faktiskt utförs.

Sedan kan man ju inte bara värdera kommunens hemtjänstkostnad separat utan det är ju 
kostnaden för hela vårdkedjan som är intressant, det vill säga det förebyggande arbetet och 
kostnaden för särskilt boende måste också inkluderas. Dessa är kommunicerande kärl och har 
man röda siffror på allt så bör man ju försöka analysera detta. 

Det kommunala skatteutjämningssystemet tar ju också hänsyn till hur tung äldreomsorg 
respektive kommun förväntas ha genom att bland annat ge kompensation för demografiska 
aspeker, vilket inte alltid framgår i jämförelsen av de nationella nyckeltalen. 
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Sedan avgör ju varje kommun själv hur man prioriterar och så länge varje verksamhet håller sin 
budget så finns det ju på något sätt acceptans för avvikande siffror i nationella jämförelser.

Hur som helst, hur det nu ändå föreligger så visar jämförelsen ändå behovet av att man måste 
mäta utförd tid hos brukaren på något sätt för att kunna verifiera om har rätt bemanning och om 
det som faktiskt utförs ligger på rätt nivå. 

Sida 82 av 124



Bilagor
Bilaga 1

HEMVÅRDSMODELL RESURSFÖRDELNING/BUDGET 2016

Här redovisas underlag för beräknad kostnad per personalkategori i hemvårds- och
dagvårdsmodell

Årskostnad per årsarbetare inklusive allt (omkostnader, sjukfrånvaro, semestervikarie)

Lön mån Månadslön: Genomsnittslön för vård o omsorg. För samtliga fackförbund är
lönenivån i 2016 års priser. 

Års lön. Lön multiplicerat med 12 månader
Avt 17 - Samtliga
Sem till. Semesterdagsersättning (Samtliga = 0,016)
OB-till. - omvårdnadspers. Omv pers dag = 0,15  Omv pers natt = 0,35
OB-till. - ssk. Ssk dag = 0,04,  Ssk natt = 0,14
Sjukfrånvaro* - omvårdnadspers Ersättning för sjuklön (motsv ca 7 sjuklönedgr) = 0,027 (natt 0,035, dag 0,026)**
Sjukfrånvaro* - ssk Ersättning för sjuklön (motsv ca 4 sjuklönedgr) = 0,016 (natt 0,019, dag 0,015)**
Sjukfrånvaro - övriga Beräknas till noll, eller finansieras av karensdag
Sem vik - omvårdnadspers Vikariekostnad för semester 26+2(Intro)dgr =0,106
Sem vik - ssk Vikariekostnad för semester 12+2(Intro)dgr =0,053
Sem vik - arbetsterapeut Vikariekostnad för semester 14dgr=0,054
Sem vik - biståndshandläggare Vikariekostnad för semester 22dgr=0,084  
Sem vik - ledning/adm Beräknas till noll, ersätts med befintlig personal via planering
Övriga kostnadstillägg - alla Ex enskilda angelägenhet, föräldrapenningtillägg, avslut pension mm = 0,004
Övr vkh.dag/utbildn ej adm/led Tillägg för vikariekostnad 1 dgr vid verksamhetdag/utbildning= 0,0035
PO Personalomkostnader (Arbetsgivaravgifter, pensionsavsättn), justerat i ram till ny

nivå 2013, viktning för yngre än 26år, allmän höjning (38,46%*0,9+21,29*0,1=0,3674)
Obs för ssk, at, ledn o adm läggs faktiskt PO-pålägg i modellen, dvs 38,46

(obs vikariekostnad uttrykt i dgr beräknas schablonmässigt som =(365-104årsarbetsdag)*procentsats)
* Antalet dagar motsvarar det antal för vilka kommunen har dubbla kostnader, ej långtidssjukskrivna.  
** Nattorganisationen kräver i princip alltid vikarie, därav det högre procentpålägget.

PERSONALKATEGORI Lön mån Års lön. Avt 17 Sem till. OB-till. Sjuklön Sem vik Övrigt PO Summa
Omvårdnadspers dag o kväll 25 438 305 256 0,016 0,150 0,026 0,106 0,008 0,367 544 716
Omvårdnadpersonal natt 0 0,016 0,350 0,035 0,106 0,008 0,367 0
Sjuksköterska 0 0,016 0,040 0,015 0,053 0,008 0,385 0
Sjuksköterska natt 0 0,016 0,140 0,019 0,111 0,008 0,385 0
Arbetsterapeut 0 0,016 0,000 0,000 0,000 0,004 0,385 0
Ledning o adm 0 0,016 0,000 0,000 0,000 0,004 0,385 0
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Bilaga 2

Bemanningsnorm och effektiv brukartid
Beräkningsidén bygger på att det för att utföra 1 timmes effektiv brukartid åtgår en bestämd
schabloniserad personaltid enligt nedanstående resonemang:

Hur många effektiva brukartimmar kan en omvårdnadspersonl (usk/vbtr) utföra i genomsnitt
under en arbetsvecka ? Arb tid/vecka 37,00 Veckodgr 5

Beräkning av planerad direkt brukartid i genomsnitt och därav total personaltid

Hemtjänstgrupp kategori 1: Tätort Kastanjen, Centrumlaget, Jannelund

Aktiviteter under en arbetsdag i genomsnitt för en omvårdnadspersonal
* Planeringstid (15 min per dag) 0,25 tim/d (37veckotim/5dgr) = 3,38%
* Dokumentationstid (45 min per dag) 0,75 tim/d (37veckotim/5dgr) = 10,14%
* APT (2 tim per mån) 0,10 tim/d (37veckotim/5dgr) = 1,35%
* OVT (2 tim per mån) 0,10 tim/d (37veckotim/5dgr) = 1,35%
* Indirekt brukartid (30 min per dag) 0,50 tim/d (37veckotim/5dgr) = 6,76%
* Restid (10 besök á 6 min/dag) 1,04 tim/d (37veckotim/5dgr) = 14,01%
Definierad tid enligt ovan: 36,98%
* Svinntid (ej def övr tid 20 min/dag) är: 0,59 tim/d (37veckotim/5dgr) = 8,02%
Övrig tid totalt = 45,00%
Beräknad effektiv brukartid 4,07 tim/d (37veckotim/5dgr) 55,00%
Tot tid per dag 7,40 100%

Om ovanstående resonemang kan antas spegla den genomsnittliga möjliga brukartiden som
respektive omvårdnadspersonal kan utföra, så innebär detta att under en vecka kan respektive
person utföra : 37,00 x 55,00% = 20,35 brukartimmar/vecka

Detta medför i sin tur att en årsarbetare* kan utföra : 88 brukartimmar/månad
Detta medför i sin tur att en årsarbetare* kan utföra : 1 058 brukartimmar/år
* obs vikariebehovet täck t i personalkostnadsschablonen

Hemtjänstgrupp kategori 2: Tätort med omnejd Ytterlaget

Aktiviteter under en arbetsdag i genomsnitt för en omvårdnadspersonal
* Planeringstid 0,25 tim/d (37veckotim/5dgr) = 3,38%
* Dokumentationstid 0,75 tim/d (37veckotim/5dgr) = 10,14%
* APT (2 tim per mån) 0,10 tim/d (37veckotim/5dgr) = 1,35%
* OVT (2 tim per mån) 0,10 tim/d (37veckotim/5dgr) = 1,35%
* Indirekt brukartid (30 min per dag) 0,50 tim/d (37veckotim/5dgr) = 6,76%
* Restid (9 besök á 9min/dag) 1,41 tim/d (37veckotim/5dgr) = 19,00%
Definierad tid enligt ovan: 41,98%
* Svinntid (ej def övrig tid) är : 0,59 tim/d (37veckotim/5dgr) = 8,02%
Övrig tid totalt = 50,00%
Beräknad effektiv brukartid 3,70 tim/d (37veckotim/5dgr) 50,00%
Tot tid per dag 7,40 100%

Om ovanstående resonemang kan antas spegla den genomsnittliga möjliga brukartiden som
respektive omvårdnadspersonal kan utföra, så innebär detta att under en vecka kan respektive
person utföra : 37,00 x 50,00% = 18,50 brukartimmar/vecka

Detta medför i sin tur att en årsarbetare* kan utföra : 80 brukartimmar/månad
Detta medför i sin tur att en årsarbetare* kan utföra : 962 brukartimmar/år
* obs vikariebehovet täck t i personalkostnadsschablonen
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Hemtjänstgrupp kategori 3: Ytterområde/glesbygd Svartå/Åtorp

Aktiviteter under en arbetsdag i genomsnitt för en omvårdnadspersonal
* Planeringstid 0,25 tim/d (37veckotim/5dgr) = 3,38%
* Dokumentationstid 0,75 tim/d (37veckotim/5dgr) = 10,14%
* APT (2 tim per mån) 0,10 tim/d (37veckotim/5dgr) = 1,35%
* OVT (2 tim per mån) 0,10 tim/d (37veckotim/5dgr) = 1,35%
* Indirekt brukartid (30 min per dag) 0,50 tim/d (37veckotim/5dgr) = 6,76%
* Restid (8 besök á 15 min/dag) 2,04 tim/d (37veckotim/5dgr) = 27,63%
Definierad tid enligt ovan: 50,60%
* Svinntid (ej def övrig tid) är : 0,33 tim/d (37veckotim/5dgr) = 4,40%
Övrig tid totalt = 55,00%
Beräknad effektiv brukartid 3,33 tim/d (37veckotim/5dgr) 45,00%
Tot tid per dag 7,40 100%

Om ovanstående resonemang kan antas spegla den genomsnittliga möjliga brukartiden som
respektive omvårdnadspersonal kan utföra, så innebär detta att under en vecka kan respektive
person utföra : 37,00 x 45,00% = 16,65 brukartimmar/vecka

Detta medför i sin tur att en årsarbetare* kan utföra : 72 brukartimmar/månad
Detta medför i sin tur att en årsarbetare* kan utföra : 866 brukartimmar/år
* obs vikariebehovet täck t i personalkostnadsschablonen

Planeringstid = morgonsamling förmedling av dagens aktiviteter
Dokumentationstid = Registrering i (PC) procapita, journalanteckningar, vårdplan etc
APT=arbetsplatsträff
OVT=omvårdnadsträff
Indirekt brukartid = tid som inte registreras i systemet men ändå indirekt avser brukartid, 
                                  typ inköp/ärenden/klädvård/tvätt etc
Restid= Schablontid för resor per besök, avser förflyttning (alltså den egna personalens) 
              mellan hemtjänstlokal och brukare, och mellan brukare och brukare
Svinntid= Raster (Ej lunch), toabesök, rökning, bensträckare, softning, kollegialt samspråk etc
Effektiv tid hos brukare=Möjlig tid att utföra insatser mot brukaren i dess egen bostad 
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Tjänsteskrivelse – Taxa och avgift inom socialnämnden 
2018

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.

Inför 2018 räknas avgifterna upp efter kommunens förväntade kostnadsökningar.
Avgiften för korttidsvård har justerats utav kommunfullmäktige 2016-11-28 § 85 
enligt socialstyrelsens rekommendation

Förslag till beslut
Socialnämnden justerar samtliga avgifter inför 2018 enligt föreliggande förslag.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare
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Taxor och avgifter inom Socialnämnden 2018 

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

Följande avgifter föreslås gälla år 2018:

 Måltider särskilda boenden 3 852 kr/månad (3 773 kr år 2017)
 Mattjänst i ordinärt boende Kommunens självkostnadspris per

portion plus 5 % i 
                                                                         administrationskostnad (oförändrad)

 Måltider korttidsvård 128 kr/dag (126 kr år 2017)
 Måltider riktad dagverksamhet 77 kr/dag (75 kr år 2017)

 Måltider korttidsvård enligt LSS 87 kr 2018 (85 kr heldag 2017) 
fördelas efter procentsatser 2018
 frukost 17 kr
 mellanmål 8 kr
 lunch 35 kr
 middag 27 kr

 

 Hemtjänst 376 kr/timme (365 kr år 2017)
 Kommunal hälso- och sjukvård 376 kr/timme (365 kr år 2017)
 Trygghetslarm 250 kr/månad (250 kr år 2017)
 Korttidsvård 68 kr/dygn (66 kr år 2017) 
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Årets frivilliginsats 2017

Ärendebeskrivning
2012-11-27 § 63 instiftade dåvarande vård- och omsorgsnämnden priset "Årets 
frivilliginsats" som är ett pris för årets frivilliginsats riktad mot Lekebergs seniorer. 
Priset delas ut till en person eller organisation som särskilt bidragit till ett levande 
utbud av meningsfulla aktiviteter för seniorer i Lekebergs kommun. Allmänheten 
nominerar kandidater och Socialnämnden utser lämplig pristagare. Priset delas ut en 
gång per år.

År 2017 har det inte inkommit några nomineringar.

1 Bakgrund
Priset delas ut en gång per år i samband med den nationella Äldredagen – Peppar-
Peppardagen och prissumman är 10 000 kr. Prispengarna tillfaller inte pristagaren 
personligt utan ska tillfalla ett lokalt ändamål som riktar sig till kommunens seniorer. 
Eftersom Peppar-peppardagen arrangeras tidigare i år den 11 oktober delas priset ut 
av vård- och omsorgsnämndens ordförande Henrik Hult vid ett senare tillfälle. 

Tidigare års pristagare:

2013 – Erik och Margareta Sundqvist

2014 – Ingabritt Svensson   

2015 – Nämnden beslöt att ingen nomineringsprocess skulle ske 2016. Samtliga 
aktiva volontärer i Väntjänsten bjöds på lunch på Lannalodge.

2016 – Birgitta Olsson.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att inte dela ut något pris för årets frivilliginsats 2017 på 
grund av att det inte har inkommit några nomineringar.

LEKEBERGS KOMMUN
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Anneli Carlsson Ilina Losund
Förvaltningschef Handläggare
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Tjänsteskrivelse – Ansökan om kommunalt bidrag från 
Väntjänsten i Lekebergs kommun för 
verksamhetsåret 2018

Ärendebeskrivning
Väntjänsten i Lekeberg har som tidigare år inkommit med en ansökan om kommunalt 
bidrag. Verksamhetsberättelse för 2016 och ekonomisk rapport har bifogats ansökan.
Väntjänstens målsättning är att de skall kunna göra något som förgyller tillvaron för 
pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Detta görs till exempel genom 
att erbjuder sociala kontakter och hjälp att delta i samhällslivet. De kan följa med på 
t.ex. promenad, bankärenden, läkarbesök men även att arrangera sång, läs- och 
skrivstunder.

1 Ekonomiska konsekvenser
Nämnden beviljar Väntjänsten i Lekebergs kommun bidrag med 5000 kr från årets 
innevarande budget

Förslag till beslut
Socialnämnden beviljar Väntjänsten i Lekebergs kommun bidrag med 5000 kr för 
verksamhetsåret 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Ilina Losund
Förvaltningschef Handläggare
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ANKOM

2017-10-09

Ansökan om kommunalt bidrag till

Väntjänsten i Lekebergs Kommun

för verksamhetsåret 2018

Kontaktpersson: Inger Tivemark Eriksson

Vekfayttan Liimem 71693 Fjugesta

Tel. 0585-24024

e-post: kalle in er telia.com

Lekebergs Sparbank, Konto 8164-6, 4 208-827-8

Vekhyttan 2017-10-08

Inger Tivemark Eriksson

Ordförande

•^

Kassör

6^//v[l
» •• •• •••^•• •••« ^'/•« ••-•••/• •-•IT»» ••• rf'« •• •-yi •'»•••*•• •• ••

Verksamhetsberättelse ock ek.rapport bifogas
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Revisionsberättelse.

Vi har denna dag granskat räkenskaperna i
Lekbergs Väntjänst och funnit dem förda
medgod ordning. Såväl inkomst som
utgiftsposterna är styrkta med
vederbörliga verifikationer.

Då någon anmärkning inte förekommit
föreslår vi full och tacksam ansvarsfi-ihet

till styrelse och kassaförvaltare
fbf den tid revisionen omfattar.

/

Fjugesta20170221

lU^3 Å ^^'.../??. /?. }?.... ̂ /^?.t2.
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För väntjänsten i Lekebergs kommun verksamhetsåret 2016.

Vi har även i år varit verksamma med läsestunder, fika, sång, musik

och gamla skivbekanta på grammofon på boendena Oxelgården/

Linden/ Furuhöjden/ samt i Lindens servering och Gläntan.

Bingo i Furuhöjdens samlingssal, samt tillsammans med PRO i

serveringen. Linden. Korvgrillning vid entrén till Furuhöjden.

Eskort till läkare/ USÖ, tandläkare har vi utfört, liksom hembesök hos

ensamma. Affärsbesök har vi följt med på och även andra

verksamheter har vi ställt upp på.

Två st. mannekänguppvisningar servade vi Senior shop med i Lindens

servering där vi dessutom serverade kaffe med dopp.

Peppar-Peppardagen den 11 oktober var i år förlagd till

samlingssalen. Linden. Fullt hus/ trångt, fin stämning, bra talare

Höstens medlemsmöte ägde rum den 17 nov. i Oxelgårdens

utrymme. Vi var 12 st. som fick höra mäklaren Roland Karlsson

berätta om bostadsläget i kommunen. Därefter informerades vi av
Charlotte Jonsson om en fredsmarsch hon deltagit i.

Väntjänsten har under året, tillsammans med andra, kämpat emot

kommunens nedläggning av matserveringen. Linden och andra

åtgärder som drabbat kommunens svagaste medborgare - dock utan
resultat. Värdinneverksamheten med Mona Nilsson och Elisabeth

Söder finns ej längre kvar. Tack för fint samarbete gånget år.

Kontakt har tagits med kommunen, Henrik Hult, om bl.a

kontaktpersson mellan oss och kommunen. Svar med tiden.
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Årsmötet hade vi 23 febr. / som vanligt i Oxelgårdens samlingssal. Ett

inspirerande kåseri om Gud-människa-kyrka-präst fick vi åhöra från

Kurt Palmcrantz och Mia, Kerstin, Ann-Louise underhöll oss

avslutningsvis med sång och ukulelemusik. Styrelsen har under året

bestått av : Ruben Larsson, Per-Erik Nordberg, Inga-Britt Svensson,

sekr.. Ing ^Tivemark Eriksson, kassör, Kerstin Ståhl och Kjell

Helgesson, ordf. och suppleanterna Birgit Buhr och Yvonne Hjerling.
^tr^ '^<^aa^

Medlemsantalet har under året sjunkit-stigande ålder resp. dödsfall

så vi är nu bara drygt 20 st. aktiva.

Från Lekebergs kommunhar föreningen även i år erhållit
verksamhetsstöd med 5000 kr.

Ett STORT TACK till alla medlemmar för ett gott arbete under det

gångna året och detsamma till kommunens värdinnor.

Fjugesta 2017-01 -20

I^M/
Kjell Helgesson, ordf.

Sida 99 av 124



Överenskommelse mellan 
Region Örebro län, 

kommunerna i Örebro län och 
NSPH avseende samarbete 

kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar

10

Sida 100 av 124



SON 17-328
   

Sida 101 av 124



Sida 102 av 124



Sida 103 av 124



Tjänsteskrivelse 2017-10-24 1 (2)

Dnr: SON 17-328

   

Tjänsteskrivelse - Överenskommelse mellan Region 
Örebro län, kommunerna i Örebro län och NSPH 
avseende samarbete kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar

Ärendebeskrivning
Specifika samverkansrådet folkhälsa, social välfärd och vård, har rekommenderat 
kommunerna i Örebro län att och NSPH-nätverket (Nationell samverkan för psykisk 
hälsa) att anta överenskommelse om samarbete kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. 

Överenskommelsen syftar till att ge vägledning till chefer, medarbetare, 
förtroendevalda, enskilda och anhöriga i utformningen av samverkan baserad på 
tillit. I överenskommelsen fastställs de utgångspunkter och principer som ska gälla för 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för fungerande samverkan. 

1 Bakgrund
I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i Socialtjänstlagen (2001:453) finns 
bestämmelser om att kommunerna och landstingen ska ingå överenskommelser om 
samarbete i fråga om personer med psykiska funktionsnedsättningar. 
Överenskommelsen utgör det övergripande dokumentet för att uppfylla lagens krav. 
Innehållet i dokumentet konkretiseras där så är nödvändigt i särskilda 
överenskommelser kring olika målgrupper och handlingsplaner på regional, länsdels 
och lokal nivå.  

Denna överenskommelse ersätter tidigare sådana på området och omfattar hälso- 
och sjukvården i regionen och den kommunala socialtjänsten. Privata utförare som 
enligt avtal har uppdrag inom området omfattas av överenskommelsen. I 
utformningen av överenskommelsen har brukarorganisationerna varit 
representerade genom NSPH. Överenskommelsen gäller personer som i sin vardag 
påverkas påtagligt av en psykisk funktionsnedsättning och som är i behov av en 
fungerande samverkan. Detta oavsett ålder på personen.  Av särskild vikt blir 
samverkan för personer som har omfattande och sammansatta behov där flera 
myndigheter och vårdgivare är involverade.
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Förslag till beslut
Socialnämnden antar Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i 
Örebro län och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson
Förvaltningschef
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Rubrik specificerande dokument 
Omfattar 

område/verksamhet/enhet 
Nästa revidering  Gäller från datum 

Överenskommelse mellan Region Örebro län, 

kommunerna i Örebro län och NSPH avseende 

samarbete kring personer med psykiska 

funktionsnedsättningar 

Region Örebro län, kommunerna i 

Örebro län samt NSPH 
 2018-01-01 

Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, 

befattning) 

Beslutande organ/ansvarig 

för revidering 
Diarienr Skapad/reviderad 

Ingmar Ångman – socialchef Degerfors kommun, 

Majlill Persson – socialchef Laxå kommun, Jörgen 

Klingborg – strateg Örebro kommun, Örjan 

Andersson – verksamhetsutvecklare Område 

psykiatri Region Örebro län, Sofia Wange – 

koordinator för brukardelaktighet Område psykiatri 

Region Örebro län, Tuula Pettersson – 

administratör (H)järnkoll Örebro län, Monica 

Winnberg Buhr – SPES Örebro län, Susanne 

Rydéhn – utvecklingsledare Område välfärd och 

folkhälsa Region Örebro län 

Chefsgrupp för samverkan social 

välfärd och vård 
 Augusti 2017 
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Överenskommelse mellan Region Örebro län, 
kommunerna i Örebro län och NSPH avseende 
samarbete kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 

Inledning 

I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i Socialtjänstlagen (2001:453) finns 

bestämmelser om att kommunerna och landstingen (i vårt län Region Örebro län) ska ingå 

överenskommelser om samarbete i fråga om personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Om det är möjligt ska organisationer som företräder gruppen få 

lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.   

 

Denna överenskommelse utgör det övergripande dokumentet för att uppfylla lagens krav. 

Innehållet i dokumentet konkretiseras där så är nödvändigt i särskilda överenskommelser 

kring olika målgrupper och handlingsplaner på regional, länsdels och lokal nivå.  

 

Under senare år har den nationella politiken på området kommit att i allt högre 

utsträckning ha ett förebyggande perspektiv. Denna överenskommelse avgränsas till att 

beröra personer med behov av insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst på grund 

av psykisk ohälsa. I arbetet med överenskommelsen har socialstyrelsens Meddelandeblad 

Nr1/2010 varit vägledande. 

 

I andra dokument besvaras frågor kring hur samverkan ska utformas i det praktiska 

arbetet vilket berör medarbetare, enskilda och anhöriga på ett mer direkt sätt. Det handlar 

om överenskommelser kring samverkan avseende särskilda arbetssätt eller särskilda 

målgrupper samt handlingsplaner som upprättas regionalt, länsdelsvis eller lokalt. Dessa 

dokument förtecknas i bilaga till överenskommelsen. 

 

Denna överenskommelse ersätter tidigare sådana på området och omfattar hälso- och 

sjukvården i regionen och den kommunala socialtjänsten. Privata utförare som enligt 

avtal har uppdrag inom området omfattas av överenskommelsen. 

 

I utformningen av överenskommelsen har brukarorganisationerna varit representerade 

genom NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). 

Syfte 

Den här överenskommelsen syftar till att ge vägledning till chefer, medarbetare, 

förtroendevalda, enskilda och anhöriga i utformningen av samverkan baserad på tillit. I 

överenskommelsen fastställs de utgångspunkter och principer som ska gälla för att skapa 

bästa möjliga förutsättningar för fungerande samverkan.  

 

Samverkan och samarbete får sin betydelse om det leder till att personer i målgruppen får 

sina behov tillgodosedda. Värdet av överenskommelsen är beroende av i vilken 

utsträckning den bidrar till en fungerande samverkan.  
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Målgrupp 

Avgränsningen av målgruppen ansluter till den definition som formulerats i den 

nationella psykiatrisamordnarens slutrapport ”Ambition och ansvar” (SOU 2006:100): 

”En person har ett psykiskt funktionshinder om hon eller han har väsentliga svårigheter 

med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och om dessa begränsningar har 

funnits, eller kan antas komma att bestå, under en längre tid. Svårigheterna ska vara en 

konsekvens av psykisk störning.” (sidan 33)  

 

Överenskommelsen gäller personer som i sin vardag påverkas påtagligt av en psykisk 

funktionsnedsättning och som är i behov av en fungerande samverkan. Detta oavsett ålder 

på personen. 

 

Av särskild vikt blir samverkan för personer som har omfattande och sammansatta behov 

där flera myndigheter och vårdgivare är involverade. 

Värdegrund 

De gemensamma grundläggande värderingar som ska vara styrande i samverkan är: 

 Rättigheterna i enlighet med barnkonventionens bestämmelser 

 Rättigheterna i enlighet med konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning 

 Individens bästa ska väga tyngre än organisationens förutsättningar och behov, 

individens behov ska tillgodoses även om kostnadsansvar inte klarlagts  

 Brist på resurser får aldrig vara en orsak till att avstå från samverkan 

 Individer ska vara delaktiga och få information om sin situation och kunna 

påverka de insatser som lämnas. Vid tvångsvård så långt det är möjligt med de 

begränsningar beslutet om tvång innebär 

 Anhöriga ses som en resurs och bör vara delaktiga 

 Insatser ska så långt det är möjligt genomföras i individens närmiljö 

Beslut och implementering 

Överenskommelsen ska antas i de instanser som har mandat inom respektive organisation 

att fatta bindande beslut om överenskommelser. För kommunerna bör detta i de flesta fall 

vara socialnämnden eller motsvarande, för Region Örebro län regionstyrelsen och för 

brukarorganisationerna NSPH-nätverket. 

 

Överenskommelsen ska göras känd för medarbetare på alla nivåer. Störst betydelse 

kommer den att ha för medarbetare och beslutsfattare på en övergripande strategisk nivå. 

Varje part i överenskommelsen ansvarar för att göra den känd och förankrad i den egna 

organisationen.  

Uppföljning och utvärdering av samverkan 

Efter att överenskommelsen beslutats så fastställs en plan för uppföljning av denna. I 

planen anges ett antal indikatorer som ska utvisa hur samverkan utvecklas. Planen följs 

upp inom den struktur för samverkan som finns mellan Region Örebro län, kommunerna 

samt brukarorganisationerna och som beskrivs i bilaga 1. Utvecklingen av samverkan ska 

utvärderas två år efter det att denna överenskommelse trätt i kraft. Årligen hålls en 

samverkansdag inom regionen där bland annat överenskommelsens innehåll diskuteras. 
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Handlingsplaner 

Handlingsplaner upprättas för att förbättra samverkan inom områden som identifieras 

som strategiska och väsentliga. För att identifiera dessa områden finns följande underlag: 

 nationella riktlinjer som kan utvisa behov av utveckling av arbetssätt i samverkan  

 andra tvingande och vägledande dokument från riksdag, regering och 

myndigheter t.ex. ny lagstiftning 

 gemensamma analyser av vilka områden som samverkan behöver utvecklas inom 

 sammanställning av avvikelser i samverkan 

Handlingsplanerna upprättas inom ramen för den struktur för samverkan som finns 

mellan Region Örebro län, kommunerna samt brukarorganisationerna (bilaga 1). 

Handlingsplaner ska vara tidsbestämda samt revideras och följas upp regelbundet.  

Samverkan, samarbete och samordning 

Samverkan kan ses som ett samlingsbegrepp för samarbete och samordning. Samverkan 

är ett samspel mellan samarbete och samordning där ”samarbete används för att beteckna 

(horisontella) mellanmänskliga relationer med och kring enskilda brukare till exempel i 

informella nätverk. Samordning betecknar stödstrukturer för sådant samarbete, som till 

exempel övergripande (samordnings-) rutiner, ledningsgrupper för principiella frågor etc. 

 

 

(Samverkan i re/habilitering – en vägledning, Socialstyrelsen, s. 31) 

Samverkan måste också för att vara framgångsrik bygga på gemensam diskussion om 

värdegrund och etik. 

Vägledande principer vid samverkan  

Den enskildes egna önskemål om insatser är den viktigaste utgångspunkten vid 

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

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

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

självbestämmande och delaktighet finns i bestämmelserna kring samordnad individuell 

planering (SIP). Det arbetssättet ska tillämpas som huvudsaklig grund vid samverkan 

mellan huvudmännen. En särskild överenskommelse finns kring användandet av SIP. 
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Arbetssättet med SIP bör också tillämpas i samverkan mellan verksamheter inom samma 

huvudman. 

När utgångspunkten för samverkan är individens behov och önskemål innebär detta att 

strikta gränser för de olika huvudmännens ansvarsområden inte kan vara avgörande för 

vem som ansvarar för att utföra en insats. De olika samverkande parterna måste kunna 

vara beredda att göra avkall på gränsdragningen för att den enskilde ska få sina behov 

tillgodosedda. Detta innebär inte att huvudsakliga ansvarsområden ska förändras däremot 

att de i ett enskilt fall kan behöva anpassas utifrån den unika situationen.  

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

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

respektive verksamhet försöker leva upp till sina åtaganden och agerar utifrån 

målsättningen att skapa bästa möjliga resultat för de enskilda som ska ta del av de tjänster 

som utförs. Tilliten visar sig även i ett ömsesidigt erkännande av att respektive 

verksamhet har förmåga att själva ta ansvar för de insatser som faller inom det egna 

ansvarsområdet. Verksamheterna har en skyldighet att i god tid informera varandra om 

större förändringar inom den egna verksamheten som påverkar samverkan, 

samverkanspartnerns verksamhet och/eller den enskilde.  

De insatser som ges ska bygga på befintlig evidens. Denna kan återfinnas i forskning, 

beprövad erfarenhet hos professionen och i erfarenheten hos de enskilda personer som 

berörs. En källa till evidensbaserat arbete är de vägledande dokument som nationella 

myndigheter lämnar exempelvis nationella riktlinjer. Verksamheterna har ett gemensamt 

ansvar för att stödja ett kunskapsbaserat arbetssätt och ska samverka i dessa frågor genom 

den struktur för samverkan som finns mellan Region Örebro län, kommunerna och 

brukarorganisationerna. Huvudmännen ska ömsesidigt medverka i kompetensutbyte av 

aktuell kunskap för att förbättra behandling och insatser för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar.  

Stödjande strukturer för samverkan 

Inom ramen för Region Örebro län har strukturer skapats för att stödja samverkan mellan 

kommunernas socialtjänst och regionens hälso- och sjukvård. I dessa strukturer ingår 

också deltagande från brukarorganisationer. Se bilaga 1. 

Verksamheternas huvudsakliga ansvarsområden  

Psykiatrin ska utifrån Häls-o och sjukvårdslagens (HSL) bestämmelser utreda, 

diagnostisera, behandla, vårda och rehabilitera patienter med psykiska 

funktionsnedsättningar som kräver psykiatrins specialistkompetens och resurser i öppna 

och slutna vårdformer. För ansvarsfördelningen mellan psykiatrin och närsjukvården 

liksom mellan psykiatrin och habiliteringen finns särskilda överenskommelser upprättade. 

Kommunernas socialtjänst har enligt socialtjänstlagen (SoL) ett särskilt ansvar för 

målgruppen vad gäller boende och att ge möjlighet till en meningsfull sysselsättning. I 

särskild överenskommelse har också kommunen åtagit sig ett ansvar för medicinska 

insatser inom den kommunala hemsjukvården – även kallad psykiatrisk hemsjukvård. 

Ansvaret för att tillhandhålla hjälpmedel är delat mellan kommunerna och hälso- och 

sjukvården. Kommunerna ansvarar för omvårdnadshjälpmedel som behövs för att vårda 

människor med olika funktionsnedsättningar. Hälso- och sjukvården svarar för 

Sida 112 av 124

http://www.regionorebrolan.se/


www.regionorebrolan.se  

Region Örebro län 

Regional utveckling 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

8 

individuellt utprovade hjälpmedel (personliga hjälpmedel) oavsett boendeform. Denna 

ansvarsfördelning finns angiven i en särskild överenskommelse. 

Ansvaret för stöd och information till anhöriga finns såväl inom socialtjänsten som i 

psykiatrin. Ansvaret uttrycks såväl i Patientlagen (PL) och i Socialtjänstlagen (SoL). I 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) finns särskilda bestämmelser kring ansvaret för stöd 

och information till barn som anhöriga. 

Förutom de verksamheter som ingår denna överenskommelse finns behov av en nära 

samverkan med skolans elevhälsa, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kriminalvården 

m fl.  

Brukarorganisationernas roll 

Brukarorganisationernas erfarenheter och kunskaper bidrar till bättre och effektivare vård 

och stöd, vilket innebär att deras kunnande och erfarenheter ska tas till vara i arbetet med 

personer med psykisk funktionsnedsättning. Det är viktigt att denna kunskap också tas till 

vara i implementeringen av överenskommelse och i den samverkansstruktur som finns. 
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Stödjande strukturer för samverkan 

Inom ramen för Region Örebro län har strukturer skapats för att stödja samverkan mellan 

kommunernas socialtjänst och regionens hälso- och sjukvård. I dessa strukturer ingår 

också deltagande från brukarorganisationer. De stödjande strukturerna består på politisk 

nivå av specifika samverkansrådet för folkhälsa, välfärd och vård där samtliga kommuner 

och Region Örebro län är representerade. Rådet stöds av en chefsgrupp för samverkan 

bestående av förvaltningschefer från kommunerna och områdeschefer inom hälso- och 

sjukvården. Utöver detta finns tre utsedda utvecklingsgrupper för ”Äldre och somatik”, 

”Barn och unga” samt ”Psykisk hälsa och missbruk” bestående av utsedda representanter 

från kommuner, hälso och sjukvården och brukarorganisationerna. Fyra länsdelsgrupper 

har utsetts med uppdrag att utveckla samverkan inom det egna området. Den aktuella 

målgruppens frågor ingår i länsdelsgruppernas uppdrag.  

 

Samverkansstrukturen beskrivs närmare i bilden nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 
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Andra överenskommelser som är relaterade till denna 

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för 

samordnad individuell planering (SIP), 2014-09-16 

 

Överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län avseende 

ansvaret för hemsjukvård för personer med psykisk störning, 2011-03-31 

 

Ansvarsfördelning för medicintekniska produkter mm mellan Örebro läns 

landsting och kommunerna i Örebro län, 1997/2013-11-15 

 

Underlag till överenskommelse för att förebygga och behandla riskbruk, missbruk och 

beroende i Örebroregionen, 2016 

 

Bilaga 2 
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POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO 
Region Örebro län 
Box 1613 
701 16 Örebro 

Eklundavägen 2 
Örebro 

019-602 70 00 019-602 70 08 232100-0164 122500-2 

E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET www.regionorebrolan.se 
 

 
 

Protokoll Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård 
Tid: 22 september 2017  
Plats: Linden, Eklundavägen 1, Region Örebro län  

 
Vid protokollet 

 
Ann-Louise Gustafsson 
Sekreterare 
 
Justerat den: 2017-09-26 

 

 
Jihad Menhem  Veronica Wallgren 
Ordförande  Justerare 

 
Närvarande ledamöter: 

Siv Ahlstrand   Askersund 
Anita Bohlin Neuman Degerfors 
Veronica Wallgren  Hallsberg 
Hans-Otto Pohlman  Hällefors 
Ingegerd Bennysson Karlskoga 
Gunnel Kask  Kumla 
Anette Schön  Laxå 
Henrik Hult  Lekeberg 
Susanne Karlsson  Lindesberg 
Ulla Kalander Karlsson Ljusnarsberg 
Margaretha Eriksson Nora 
Per-Åke Sörman  Örebro  
 
Jihad Menhem  Region Örebro län 

 

 
Närvarande ersättare: 

 
 

Övriga närvarande 
Marie Gustafsson  Region Örebro län 
Mats Björeman  Region Örebro län 
Ann-Louise Gustafsson Region Örebro län 
Ingmar Ångman  Region Örebro län (punkt 6) 
Linnea Hedqvist  Region Örebro län (punkt 7) 
Tarja Nordling  Region Örebro län (punkt 8) 
Ida Broman  Region Örebro län (punkt 9) 
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och vård 

Förvaltningen för Regional 
utveckling 

Ann-Louise 
Gustafsson 

 

 

1. Mötet öppnades  
Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens möte. 

 

2. Val av justerare utöver ordförande 
Veronica Wallgren utsågs till justerare.  

 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
4. Föregående möte och protokoll 

Under övriga frågor – workshop 20 september angående rekommen-
dation i särskilt boende. Vid workshopens genomförande framkom att 
kommunerna ska expediera sina beslut om antagande av rekommen-
dationen till SKL. 
 
Ny rutin att protokollen numera även skickas till kommunernas offici-
ella brevlådor. 
 
Protokollet från föregående möte godkändes och lades till  
handlingarna.  
 

5. Rapport från Chefsgrupp samverkan social välfärd och vård samt  
Beredningsgrupp folkhälsa  
Chefsgrupp samverkan social välfärd och vård (två möten genomförda): 

 ÖK mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro län och 

NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska funkt-

ionsnedsättningar (punkt 6 på dagens agenda) är godkänd av 

chefsgruppen. 

 ÖK om samverkan vid utskrivning är också godkänd av 

chefsgruppen. 

 En strategisk arbetsgrupp för familjecentralerna har skapats. Ar-

betsgruppen ska stödja utvecklingsarbetet samt arbetet med att 

starta nya familjecentraler.  

 ÖK samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, nar-

kotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel dop-

ningsmedel eller spel om pengar. Lagstiftningen är ändrad så att 

även spelmissbruk ingår. ÖK måste därför uppdateras. 

 

Beredningsgrupp folkhälsa (två möten genomförda):  

 Processen för nya avtal (punkt 7 på dagens agenda). 

 Resultatet från Kommissionen för jämlik hälsa är ute på remiss 

fram till 2 oktober. Många kommuner är på gång att lämna svar. 

 Diskussion angående förslag på RUS (Regional utvecklingsstra-

tegi). Folkhälsostrategerna har lämnat remissvar. 
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Protokoll från båda grupperna finns på hemsidan: 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-

vardgivare/VVF-sidan/Samverkansorganisation/  

 

6. Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro 
län och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar – godkännande för beslut hos huvudmännen  
Ingmar Ångman presenterade det nya förslaget till ÖK.  

 

Efter utvärdering av den nuvarande ÖK beslutades att ta fram en ny 

p.g.a. att man bl.a. saknade tydlighet i framtagandet, kommunicering, 

implementering, uppföljning, brukarinflytande. 

 

Den 27 januari arrangerades en samverkansdag för framtagandet av ny 

ÖK. Vid samverkansdagen framkom bl.a. att den nya ÖK bör vara kort 

och enkel med fokus på aktivitet samt att den bör ha fokus på principer 

och värderingar. Man bör också tänka på ”zonförsvaret” – d.v.s. att vi 

måste vara beredda att stötta varandra i ”gråzoner”.  

 

ÖK är avgränsad till personer med behov av insatser från hälso- och 

sjukvård och socialtjänst. Alla åldrar ingår, den bygger på tillit, ska 

kopplas till handlingsplaner med konkret innehåll och ska hålla över tid. 

Verksamheternas huvudsakliga ansvarsområden beskrivs i ÖK.  

 

ÖK ska antas i Örebro läns kommuner samt Region Örebro län. Planen 

är att beslutsrundan ska vara klar innan årsskiftet. 

 

Rådets ledamöter godkänner förslaget till ÖK och rekommenderar 

kommunerna, NSPH-nätverket och Region Örebro län att anta förslaget. 

 

Ingmars presentation bifogas. 

 

7. Process för folkhälsoavtal  
Marie fick före sommaren uppdrag av Rickard Simonsson att ta fram ett 

projektdirektiv. En styrgrupp tillsattes, där ingår: Rickard Simonsson, 

fyra kommunchefer (en från varje länsdel), Charlotta Stenhem från 

ÖLIF och Jane Karlsson från ÖLBF. Linnea Hedqvist, utvecklingsle-

dare inom folkhälsa på Område välfärd och folkhälsa, är också delaktig 

i arbetet med nya avtal. 

 

Ett nytt förslag till avtal är nu framtaget i nära samarbete med folkhäl-

sostrategerna. Tidplanen är snäv – avtalen ska till regionstyrelsen för 

beslut i januari. Tid för avtalsparter från januari-april att fatta beslut. De 

nya avtalen ska gälla från 1 maj 2018. 
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Efter diskussion i styrgruppen angående det nya avtalsförslaget och den 

fortsatta processen när det gäller förankring beslutades att man under 

oktober ska genomföra dialogmöten i respektive länsdel samt med 

ÖLIF och ÖLBF. Vid dialogmötena ska den högsta politiska ledningen 

samt tjänstemän från respektive kommun och Region Örebro län delta. 

Den 9 november kommer man ha en ny diskussion i styrgruppen utifrån 

resultatet av dialogmötena. Nytt förslag till det Regionala samverkans-

rådet den 1 december och till Specifika samverkansrådet den 14 decem-

ber. 

 

Frågor/reflektioner från rådets ledamöter: 

 Måste det gå så snabbt – hinner det verkligen förankras?  

 Att förlänga avtalen ännu en gång är inte heller ett bra alternativ. 

 

Kommunchefer och regionledning vill inte att avtalen ska förlängas 

mer.  

 

8. Socialtjänstens insatser för barn och unga, SIBU - slutrapport 
Tarja Nordling presenterade rapporten.  

 

En statlig satsning för detta startade 2011 och från början avsåg det sys-

tematisk uppföljning av BBIC, SiS och UBU. Örebroregionen valde att 

haka på BBIC-spåret.  

 

2013 handlade det om hela barnområdet, t.ex. delaktighet. 2015 tog 

SKL fram en handlingsplan p.g.a. krisen i den sociala barnavården. 

2016 genomfördes ett stort antal utbildningar. 

 

Uppsala län har gjort ett stort arbete som visar att kompetensutveckling 

är meningslös om det inte finns en organisation för detta. Det har också 

framkommit i det senaste förbättringsarbetet att socialsekreterarna sak-

nar stöd uppifrån samt mål för verksamheten. Man har även önskemål 

om en ledarskapsutbildning (kommer genomföras under hösten och vå-

ren).  

 

En diskussion i mindre grupper angående struktur, process och resultat 

genomfördes. 

 

Efter diskussion i smågrupper. 

Grupp 1: 

 Man har anställt en administratör samt en person som följer med 

ut vid placeringar, för att avlasta.  

 Det finns en chef och en samordnare vilket har lett till bättre 

process.  

 Önskemål om mer samtal med barn och unga. Har följt ”mask-

rosbarn” – barn som varit placerade.  
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 Viktigt att personalen orkar och tycker att det är kul att jobba. 

Man tittar på flextid – för någon kanske det fungerar bättre att 

börja tidigt och för någon annan att jobba sent.  

 Man har anställt fältkuratorer som fångar upp de som mår dåligt 

tidigt. 

 

Grupp 2: 

 Mål för verksamheten är att få trygga barn trots svår bakgrund.  

Stöttning med barnsamtal och utbildning av familjehem. Men 

för detta krävs bra struktur och process.  

 Har varit svårt att hitta socialsekreterare vilket lett till långa ut-

redningstider, men det ser lite ljusare ut nu. Inte så stor perso-

nalomsättning den sista tiden.  

 Samverkan och familjecentralen är viktiga. Man har i Laxå en 

fungerande familjecentral.  

 Man har stärkt upp med någon som hjälper till med utredningar 

av ensamkommande.  

 

Grupp 3: 

 De ensamkommande tog mycket tid och kraft under 2015.  

 Viktigt att ge socialsekreterarna förutsättningar att göra ett bra 

jobb.  

 Man har tappat en del personal p.g.a. underbemanning, men sta-

bilare nu.  

 Viktigt att träffa de som är familjehemsplacerade.  

 Man har anställt ”kringpersonal” för att avlasta socialsekreterar-

na.  

 Närheten till politiken är en fördel.  

 Bra handledning är viktigt.  

 Målet är att hitta ”egna” familjehem. Akutplaceringar (SiS) är 

dyrt och ger dåliga resultat. 

 

På Välfärd och folkhälsa kommer man även fortsättningsvis att ha fokus 

på detta område och att finnas som en resurs i arbetet. 

 

Presentationen bifogas. 

 

9. Liv och Hälsa Ung och ELSA (Elevhälsodatabas i samverkan mellan 
kommunerna och regionen) – resultatredovisning 
Ida Broman presenterade resultaten. 

 

Liv och hälsa ung: 

Alla elever i årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet ingår i undersökningen. 

Den genomförs var 3:e år och årets undersökning var den 6:e i ordning-
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en. Undersökningen genomförs av Region Örebro län i samarbete med 

kommunerna. 

 

2017 har Liv och hälsa ung för första gången genomförts digitalt och re-

sultatet kommer i år att spridas genom en interaktiv hemsida. På hemsi-

dan kan man välja ett geografiskt område, specifikt skolår, frågeområde 

etc. Länk till hemsidan: www.folkhalsodatadataorebrolan.se.  

 

Årets undersökning visar bl.a. att det allmänna hälsotillståndet för både 

pojkar och flickor i Örebro län har blivit något sämre. Man tittar även 

på olika målgrupper i resultatet, bl.a. psykiskt välbefinnande utifrån 

funktionsnedsättning eller sexuell läggning.  

 

ELSA – elevhälsosamtal sammanställt och analyserat: 

Skolsköterskan samtalar med eleverna och rapporterar in via en databas. 

Detta är en process som pågar hela tiden på skolorna. Resultat tas fram 

per läsår på länsnivå, kommunnivå och skolnivå.  

 

Rapporten ”Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor ur ett jämlikhets- och 

jämställdhetsperspektiv” summerar läsår 2015/2016 års resultat. I rap-

porten finns även förslag på åtgärder. Rapporten visar att ju fler skydds-

faktorer ju bättre hälsa. Genom att följa barnen från förskolan och upp 

till gymnasiet kan man direkt se när hälsan börjar bli sämre.  

 

Resultatet är ett bra underlag för skolorna i deras främjande och före-

byggande arbete. Det fungerar även som underlag för Region Örebro 

läns och kommunernas övergripande planering och prioriteringar gäl-

lande främjande och förebyggande insatser kopplade till barns och ung-

domars hälsa.  

 

10. Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård – lägesrapport 
Efter det senaste rådet har frågan angående psykiatrin varit uppe i 

chefsgruppen och man ansåg där att det fanns goda skäl att ha 15 dagar i 

stället för 30. ÖK är beslutad i Regionala samverkansrådet och man fö-

reslår nu alla kommuner och Region Örebro län att anta ÖK.  

 

Ett stort jobb återstår nu för att uppfylla ÖK. Projektledarna Jan och 

Kristina har även skrivit en rapport (bifogas) som beskriver jobbet att ta 

fram ÖK och vad som behöver göras nu. Rapporten är även ett underlag 

för kommunikation. Jan är fr.o.m. den 1 september anställd på halvtid 

på Välfärd och folkhälsa för att stödja implementeringen av ÖK, och 

han kommer även ta fram en kommunikationsplan.  

 

Missivbrev är utskickat angående att fatta beslut om ÖK. 
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Synpunkter från rådets ledamöter: 

 Viktigt med kommunikation utåt av ÖK och vad den innebär. 

 Det kommer bli bra men det krävs ett jobb. 

 Primärvårdens roll är oerhört central. 

 
11. Fråga från kommunerna på förra mötet: ÖK för psykisk hälsa – hur 

används pengarna i regionen? 
Kommunerna utvecklar och tar fram handlingsplaner i samarbete med 

Region Örebro län. Stor satsning på ungdomsmottagningar. Pengarna 

används på det sätt som man är skyldig att göra enligt SKL. 

 
12. Nya frågor från kommunerna 

Vad händer angående elektronisk signering? (Anette Schön) 

Rådets ledamöter anser att det vore bra att samordna arbetet, att ta ett 

gemensamt ansvar för att lösa detta.  

 

Marie får i uppdrag att förmedla frågan till socialcheferna igen. 

 
13. Övriga frågor 

Karin Sundin, Regionråd i Region Örebro län 

Karin är ordförande i fokusberedningen för somatisk och psykiatrisk 

specialistsjukvård samt högspecialiserad vård. Karin önskar delta som 

adjungerad vid Specifika samverkansrådets möten. Rådets ledamöter 

godkänner detta. 

 

Utvärdering av Regionala samverkansrådet och de Specifika samver-

kanråden 

Ledamöternas upplevelser av de specifika samverkansråden är till 

ganska stor del positiva, även om det finns oklarheter och förbättrings-

potential. Det specifika samverkansrådet för folkhälsa, social omsorg 

och vård förefaller både vara ”överlastat” med frågor och ha en sam-

mansättning som inte är helt ändamålsenlig. Frågan om ett eventuellt 

gemensamt politiskt råd särskilt för folkhälsofrågorna bör vara central i 

de diskussioner som förs kring folkhälsoarbetet i Örebro län. 

 
14. Mötet avslutades 

Jihad Menhem tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.  

Sida 122 av 124



Avsägelse från uppdrag - 
ersättare i KPR Ann-Charlotte 

Kämpe-Larsson (L)

11

SON 17-318
   

Sida 123 av 124



Sida 124 av 124


	4b022b6f-5942-467d-bbfc-d4d5c3543675.docx
	Ärendebeskrivning
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets behandling av ärendet
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets behandling av ärendet
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	89173ece-fd75-47fb-b1de-19c27f3f86d3.docx
	f9233fdc-d5ae-40dc-a12b-b744247ed6b8.docx
	Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
	Ärendebeskrivning
	Bakgrund
	Förslag till beslut


	69526250-b353-4703-9b69-1e4f5ca824a8.pdf
	0f74076e-8fc9-4727-ba26-160c97693bf2.pdf
	c5cd383e-0967-4461-8c89-c6d27efdeb12.docx
	1.	Sammanfattning
	2.	Uppdrag till utredare
	3.	Syfte och mål
	4.	Bakgrund
	5.	Tidsplan
	6.	Avgränsning
	7.	Metod
	8.	Resultat – Överenskommelsen
	9.	Slutsatser och förslag på åtgärder
	10.	Källförteckning
	11.	Bilagor

	cecf1e08-4ea2-4172-ad0f-aad5b3a2e5c1.docx
	f1dc921f-cbe6-4b41-915d-9dd3beb62d24.docx
	Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 3 för Socialnämnden 2017
	Ärendebeskrivning
	1	Bakgrund
	2	Analys
	Förslag till beslut


	d77d4f38-3e9f-4310-9871-e727686da2a9.pdf
	5fd10f9f-92de-4c5d-a06e-0c7b43fbf264.docx
	7897bbe9-1886-414f-a341-0a8a96a7328c.docx
	Tjänsteskrivelse resursfördelningsmodell äldreomsorgen
	Ärendebeskrivning
	1	Bakgrund
	Förslag till beslut


	ffdc3918-6d75-4f3f-a244-964492c80c1c.docx
	Socialnämndens resursfördelningsmodell för äldreomsorgen i Lekebergs kommun
	Särskilt boende
	Vårdinriktningar
	Yrkeskategorier
	Bemanningsnorm
	Personalkostnad/Personalbudget
	Övriga kostnader
	Intäkter

	Hemtjänst
	Bemanningsnorm och effektiv brukartid
	Personalkostnad/Personalbudget
	Övriga kostnader
	Intäkter


	Ställningstaganden

	506287e2-67d1-4f8a-b2b3-b1d9669f9154.docx
	25963117-f074-4b08-8d95-4dba061938d2.docx
	Örebro 2017-05-10
	Johan Carsbrant
	Översyn av hemtjänstkostnaderna i Lekebergs kommun
	Uppdrag
	Äldre befolkning och antal brukare
	Detta sammantaget med att Lekeberg har låga kostnader för utskrivningsklara och ingen direkt kö till särskilt boende borde innebära att grundförutsättningarna finns för att inte ha så höga hemtjänstkostnader.
	Utgångspunkt
	Beräkning av nyckeltalet
	Beräkning av hemtjänstkostnad i räkenskapssammandraget 2016
	Faktisk orsak till höga hemtjänstkostnader
	Personalkostnad i relation till planerad utförd tid
	Slutkommentar

	Bilagor

	f1271e2a-43d8-45b0-9efa-a80d395b7b56.docx
	66c4581b-df14-492b-9751-285852f8eecc.docx
	Tjänsteskrivelse – Taxa och avgift inom socialnämnden 2018
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut


	d9253b6d-7f2c-40b8-8074-7b9bebc5bb0d.docx
	Taxor och avgifter inom Socialnämnden 2018

	31e405b0-fe39-48f0-86ee-297669e5da4f.docx
	9e2f4ee3-232a-41dd-ab70-7fe81a28b641.docx
	Årets frivilliginsats 2017
	Ärendebeskrivning
	1	Bakgrund
	Förslag till beslut


	2f966056-e10d-47d1-98c7-cc174c4d9d23.docx
	754fa751-bf70-4637-848d-b537cbcc0e69.docx
	Tjänsteskrivelse – Ansökan om kommunalt bidrag från Väntjänsten i Lekebergs kommun för verksamhetsåret 2018
	Ärendebeskrivning
	1	Ekonomiska konsekvenser
	Förslag till beslut


	5625d4cc-ff53-429c-8487-7a639156b6b0.pdf
	ae473580-68ec-4912-9605-f2e4df826eb9.docx
	c8ec653b-9b17-40fd-b590-df07310a2c9a.pdf
	70cc19ee-abad-4537-91e5-dd985c17556a.docx
	Tjänsteskrivelse - Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro län och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar
	Ärendebeskrivning
	1	Bakgrund
	Förslag till beslut


	40594b9d-8eb6-46b3-a6c5-923b8237e0cd.pdf
	6b1e3348-b6bf-48c9-a076-de8d94855b72.pdf
	b591b0e2-1bce-435c-a592-59c49a33f2dc.docx
	8cb2aec9-3ec9-47ab-b2fe-4bed274de8a0.png

