
Kallelse 2018-11-12

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

Övriga
Nancy Ganic-Murtic, Verksamhetsutvecklare
Kajsa Rosén, Utredningssekreterare
Tomas Andersson, Tf förvaltningschef

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

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

dofter.

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

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

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.
Justering föreslås ske tisdagen den 13/8 kl. 14:00.

Förslag till beslut

xx väljs att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.
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2 – Handlingsplan mot våld i nära relationer 
i Lekeberg kommun 
(VON 14-165)

Föredragande Jessica Rydell, Ida 
Husa 

Ärendebeskrivning

Individ och familjeomsorgen (IFO) har fått i uppdrag av socialnämnden att ta fram kommunens 
handlingsplanför våld i nära relationer (VINR). Detta på grund av Inspektionen för vård och omsorgs 
(IVO) tillsyn 2012, samt Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4).

Handlingsplanen är ett dokument med start och slutdatum för att vidta handling under en fastställd 
period. Den ska skapa tydlighet i vad som behöver åtgärdas samt klargöra vem som ansvarar för 
genomförandet av åtgärderna i syfte att förebygga och minska negativa konsekvenser för individ 
och samhälle kopplat till våld i nära relationer.

För att verka enligt lag samt föreskrifter och allmänna råd krävs samverkan med interna och 
externa aktörer t.ex. elevhälsa, förskola, skola, hälso-och sjukvård och polisen samt att 
förebyggande arbete, vilket medför att åtgärderna är kommunövergripande. Detta gör att 
handlingsplanen bör antas politiskt av Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att anta handlingsplanen mot våld i nära relationer.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan mot våld i nära relationer
 Handlingsplan mot våld i nära relationer, reviderad 2018-10-31
 §114 SONAU Handlingsplan mot våld i nära relationer i Lekeberg kommun
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3 – Delegation av LMA ersättning 
(SON 18-211)

Föredragande Ida Husa 

Ärendebeskrivning

Riksdagen har den 7 juni 2018 beslutat om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa unga 
vuxna som kom till Sverige som ensamkommande barn och drabbats av lång handläggningstid 
(prop. 2017/18:252). Reglerna började att gälla den 1 juli 2018.

Om en ungdom ansöker om uppehållstillstånd med stöd av 16 f § den tillfälliga lagen får 
Migrationsverket eller domstol besluta att avvisnings- eller utvisningsbeslutet ska inhiberas. Om 
verkställigheten inhiberas kan ungdomen – efter en s.k. anmälan om bistånd till Migrationsverket 
ha rätt till ekonomiskt stöd enligt LMA i form av dagersättning och särskilt bidrag. Socialnämnden i 
vistelsekommunen ska besluta om och eventuellt utbetala ekonomiskt stöd enligt 17 § LMA. Den 
sökande ska lämna in ansökan till socialnämnden.

Utifrån den nya bestämmelse är socialnämnden skyldiga att betala ut dagersättning enligt 17 § LMA 
för den som är berättigad detta. Dagersättningen beviljas till den som sakar egna medel och ska 
täcka kostnader för den dagliga livsföringen.

Socialsekreterare på försörjningsstöd kommer att handlägga ansökningarna och förslaget är att 
socialsekreterarna har delegationen att betala ut LMA ersättning enligt 17 §.

Förslag till beslut

Socialnämnden delegerar till socialsekreterare att betala ut LMA ersättning enligt 17 § LMA.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Delegation för LMA-ersättning
 §115 SONAU Delegation av LMA ersättning
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4 – Ändring av delegation gällande beslut 
om 11 § LVU 
(SON 18-212)

Föredragande Ida Husa 

Ärendebeskrivning

Enligt delegationsordningen har teamledare delegation att fatta beslut gällande 11 § Lagen om vård 
av unga, LVU. Detta strider mott rådande lagstiftning i enlighet med 11 § LVU som säger att ” 
Socialnämnden bestämmer hur vården av den unge skall ordnas och var han eller hon skall vistas 
under vårdtiden. Om nämndens beslut enligt första eller andra stycket inte kan avvaktas, får 
ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta i frågan. Beslutet skall 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Utifrån detta ges förslag att socialnämnden delegerar till socialnämndens arbetsutskott att fatta 
beslut enligt 11 § LVU.

Förslag till beslut

Socialnämnden delegerar till socialnämndens arbetsutskott att fatta beslut enligt 11 § LVU.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av delegation gällande beslut om 11 § LVU
 §116 SONAU Ändring av delegation gällande beslut om 11 § LVU
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5 – Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS kvartal 1, 2018 
(SON 18-57)

Föredragande Tina Jansson och 
Susanna Andersson 

Ärendebeskrivning

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

I tidigare tjänsteskrivelse angavs att det var 2 ej verkställda beslut för kvartal 1, vilket var felaktigt, 
det fanns endast 1 ej verkställt beslut som också är rapporterat till IVO, enligt nedan:

Ej verkställda beslut Anledning:

Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 
kap 1§ SoL

Resursbrist och svårighet att matcha 
behovet.

Beslutsdatum 2017-05-26
Fortsätter att söka lämplig
kontaktperson.

För vuxna finns inga ej verkställda beslut att rapportera under kvartal 1.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Reviderad tjänsteskrivelse, Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 

1, 2018
 Borttagen på grund av sekretess
 §122 KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1, 2018
 §118 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2018

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Lekebergs kommuns revisorer
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6 – Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018 
(SON 18-59)

Föredragande Tina Jansson och 
Susanna Andersson 

Ärendebeskrivning

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

Ej verkställda beslut Anledning:

Beslut om kontaktperson 
för barn enligt 4 kap 1§ SoL

Resursbrist och svårighet att matcha behovet.

Beslutsdatum 2017-05-26 Tidigare föreslagen kontaktperson bedömdes som ej 
lämplig. Fortsätter att söka lämplig kontaktperson.

 

Ej verkställda beslut Anledning:

Beslut om kontaktfamilj för barn född -15 enligt 
4 kap 1§ och 3 kap 6§ SoL

Tidskrävande att hitta lämplig 
familj för uppdraget.

Beslutsdatum 2018-06-11
Pågår nu utredning av
kontaktfamilj.

 

Ej verkställda beslut Anledning:

Beslut om föräldrastöd inom 
öppenvården för förälder till barn född -
08 enligt 4 kap 1§ SoL

Personalomsättning inom öppenvården 
samt längre perioder av sjukfrånvaro.

Beslutsdatum 2018-06-13
Beslutet om föräldrastöd har verkställts 
2018-10-04, se under rubriken verkställda 
beslut nedan.

 

Ej verkställda beslut Anledning:

Beslut om föräldrastöd inom öppenvården 
för förälder till barn född -13 enligt 4 kap 1§ 
SoL

Personalomsättning inom 
öppenvården samt längre perioder 
av sjukfrånvaro.

Beslutsdatum 2018-06-13  
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Ej verkställda beslut Anledning:

Beslut fattat 2018-03-14 om permanent bostad för 
person född -71 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL

Resursbrist av permanent 
bostad, står fortsatt i kö

 

Verkställda beslut

Beslut fattat 2018-03-14 verkställdes 2018-06-29 om permanent bostad för person 
född -73 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL

 

Verkställda beslut

Beslut om föräldrastöd inom öppenvården för förälder till barn född -08 enligt 4 
kap 1§ SoL

Beslutsdatum 2018-06-13

Beslutet om föräldrastöd har verkställts 2018-10-04

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2018.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 

2018
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess
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7 – Riktlinjer för bostadssociala kontrakt 
(SON 18-90)

Föredragande Tina Jansson 

Ärendebeskrivning

Enligt Socialstyrelsen har kommunen, genom socialtjänsten, det yttersta ansvaret för att var och en 
får det stöd och den hjälp han eller hon kan behöva. Kommunen har med andra ord ett stort ansvar 
att motverka hemlöshet.

Bostadssocialt kontrakt vänder sig till bostadslösa personer över 20 år som inte kan få ett eget 
hyreskontrakt på den öppna bostadsmarknaden på grund av beroendeproblematik, hyres-
/elskulder, störningar, sanitära problem eller annan förekommande anledning. Bostadssocialt 
kontrakt ska bedömas restriktivt och ska endast beviljas om behovet inte kan tillgodoses på annat 
sätt.

Syftet med bostadssocialt kontrakt är att med hjälp och stöd få chans att komma in på 
bostadsmarknaden och behålla ett boende genom att ta över kontraktet.

Socialnämnden skriver ett individuellt kontrakt med hyresgästen som är utformat efter 
hyresgästens behov. Kontraktet skrivs på ett år. Kontraktet följs upp regelbundet och om det är 
utan anmärkning erbjuds hyresgästen möjlighet att ta över kontraktet.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar framtagna riktlinjer avseende bostadssociala kontrakt.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för bostadssociala kontrakt
 Riktlinjer för bostadssociala kontrakt
 Hyresavtal bostadssocialt kontrakt
 §120 SONAU Riktlinjer för bostadssociala kontrakt
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8 – Redovisning av placeringar (IFO) 
(SON 18-238)

Föredragande Tina Jansson 

Ärendebeskrivning

Enhetschef Tina Jansson redovisar samtliga placeringar inom IFO samt kostnader för dessa.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen och lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott godkänner redovisningen och lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 §113 SONAU Redovisning av placeringar (IFO)
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9 – Intern kontroll vid utbetalningar samt 
dokumentation och myndighetsutövning 
(SON 18-69)

Föredragande Nancy Murtic 

Ärendebeskrivning

PWC har genomfört en utredning kring rutiner avseende myndighetsutövning samt handläggning av 
ekonomiska transaktioner i samband med utbetalningar från Migrationsverket, således 
”Glapperersättningen”.

Intervjuer med socialchef, IFO, chef AMI, integrationssamordnare och ekonomihandläggare har 
gjorts. Därtill har stickprov av utbetalningar under 2016 och 2017 utförts. När aktgranskning har 
genomförts har brister i löpande dokumentation identifierats. Det framgår inte med önskad 
tydlighet vad som beslutat, vilka kontakter, överväganden, ansvarsfrågor är otydliga. 
Genomförandeplaner finns i allmänhet, den lagstadgade uppföljningen har gjorts och en utredning 
inför 18-årsdagen har gjorts i merparten av ärendena. Av intervjuerna har framkommit att det är 
otydligt i organisationen avseende exempelvis ansvar.

Nedan följer en sammanställning av de identifierade utvecklingsområdena och därefter en 
redovisning av de vidtagna åtgärderna efter rapportens sammanställande.

Förslag till beslut

Socialnämnden 

1. Lägger informationen till handlingarna.

2. Uppdrar till förvaltningschefen att utreda möjligheterna för en annan handläggning av 
”glappetersättningen”.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll utbetalningar
 §12 KS Återrapportering av utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med 

mottagningar från Migrationsverket
 §121 SONAU Intern kontroll vid utbetalningar samt dokumentation och 

myndighetsutövning
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10 – Digitalisering av 
försörjningsstödsprocessen 
(SON 18-14)

Föredragande Ida Husa 

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får socialnämnden information om socialförvaltningens arbete med att 
digitalisera försörjningsstödsprocessen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §122 SONAU Digitalisering av försörjningsstödsprocessen
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11 – Socialförvaltningens arbete med 
välfärdsteknik 

Föredragande Nancy Murtic 

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får socialnämnden information om socialförvaltningens utvecklingsarbete med 
välfärdsteknik.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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12 – Prognosrapport 3 2018 för 
Socialnämnden 
(SON 18-195)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen upprättat en helårsprognos för 2018 
baserat på det ekonomiska utfallet till och med 31 oktober. Prognosen visar ett underskott på 
1 470 000 kr totalt för nämnden. Det är en förbättring med 1 570 000 kr från senaste prognosen vid 
delårsbokslutet. Dels har det uppkommit saker i verksamheterna som har förbättrat resultatet från 
förra prognosen samt att förvaltningen vidtagit konkreta åtgärder för att minska underskottet.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner prognosrapport 3.

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet

Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet för beslut i nämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3 2018, Socialnämnden
 Socialnämndens prognosrapport 3 för 2018
 §124 SONAU Socialnämndens prognosrapport 3 2018
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13 – Bidrag till Väntjänsten 2018 
(SON 18-216)

Föredragande Tomas Andersson 

Ärendebeskrivning

Väntjänsten i Lekeberg har under många år förgyllt tillvaron för våra äldre invånare med ett flertal 
olika aktiviteter. Som tack för detta har föreningen fått ett ekonomiskt bidrag av kommunen.

Väntjänstens ordförande avgick vid senaste årsmötet 2018-02-21 och någon ny gick inte att välja, 
vilket gjort att föreningens administration för närvarande inte fungerar fullt ut. Detta innebär att 
föreningen i år inte haft möjlighet att skriftligt redovisa sin verksamhet i enlighet med kommunens 
regelverk för att erhålla ekonomiskt bidrag. Verksamheten för våra äldre invånare pågår dock i 
samma utsträckning som tidigare.

Förslag till beslut

Socialnämnden utbetalar 5000 kr i ekonomiskt bidrag för 2018 till väntjänsten i Lekeberg.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ekonomiskt bidrag Väntjänsten
 §125 SONAU Ekonomiskt bidrag Väntjänsten
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14 – Årets frivilliginsats 2018 
(SON 18-217)

Föredragande  

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.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

John Hägglöf (M) yrkar att nomineringar som inkommit, som inte blir beviljade, kvarligger till 
nästkommande år.

Propositionsordning

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla John Hägglöfs (M) yrkande samt lägger 
informationen om att årets prispengar delas ut som bidrag till peppar peppar-dagen till 
handlingarna.  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Socialnämnden
1. ändrar reglerna för Årets frivilliginsats så att nomineringar som inkommit och som inte blir 
beviljade, kvarligger till nästkommande år. 
2. lägger informationen om att årets prispengar delas ut som bidrag till peppar peppar-dagen till 
handlingarna. 

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årets frivilliginsats 2018
 §126 SONAU Årets frivilliginsats 2018
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15 – Sammanträdestider för socialnämnden 
2019 
(SON 18-200)

Föredragande Kajsa Rosén 

Ärendebeskrivning

Ett förslag på sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott samt socialnämnden har tagits 
fram för 2019. I förslaget har hänsyn tagits till kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges och 
regionfullmäktiges sammanträden under året.

Förslag till beslut

Socialnämnden

Fastställer sammanträdestider för socialnämnden 2019
till kl. 13:00-17:00 vid följande tillfällen:

30 januari
27 mars
15 maj
28 augusti
2 oktober
13 november
18 december

Fastställer sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2019
till kl. 08.00-12.00 vid följande tillfällen:

9 januari (endast individärenden)
22 januari
19 mars
10 april (endast individärenden)
7 maj
12 juni (endast individärenden)
7 augusti (endast individärenden)
20 augusti
18 september (endast individärenden)
25 september
29 oktober
20 november (endast individärenden)
10 december

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Sida 17 av 208



Kallelse 2018-11-12

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2019
 §127 SONAU Sammanträdestider för socialnämnden 2019
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16 – Intern kontrollrapport 3 
(SON 18-11)

Föredragande Nancy Murtic 

Ärendebeskrivning
Av den interna kontrollplanen som är framtagen för 2018 står angivet att följande ska följas 
upp per sista oktober:

Kontroll av verksamheternas ekonomiska resultat
Avstämning av antalet beslut som ej är omprövade i tid

Verksamhetscontroller har genomfört en kontroll av ej uppföljda biståndsbeslut under 
perioden 180401 - 180831. Under perioden april till augusti 2018 är 51 beslut inte 
uppföljda i tid. 5 beslut är bakåtdaterade.

Under våren 2018 har IFO varit medvetna om att beslut inte följts upp i tid. . Detta har till 
största del beror på personalbrist samt ett stort ökat tryck på ärenden till 
biståndshandläggare. Man ser nu under hösten att trycket på ärenden inte är lika stort, och 
skulle säga med största sannolikhet, att enheten nu hinner följa upp alla ärenden i tid. Att 
de hinner följa upp alla nu, handlar också om att de nu är tre biståndshandläggare i tjänst, 
sedan september månad.

Enheten har tagit fram en ny rutin kring uppföljningarna av biståndsinsatser och att det är 
teamledarna som ansvarar för att ”ta” ut besluten ur procapita och sedan överlämna de till 
handläggarna som följer upp dem. En avstämning görs varje vecka kring hur det går med 
uppföljningarna den aktuella månaden.

Nämndens ekonomiska resultat för 2018 beräknas bli ett underskott om 1 600 tkr. Det är 
en förbättring mot föregående prognos vid delåret som visade ett underskott på 3 000 tkr. 
Dels har det uppkommit saker som har förbättrat resultatet som var okända vid förra 
prognosen samtidigt som ett antal åtgärder har vidtagits för att minska underskottet. 
Underskottet finns inom verksamheterna LSS vuxna och barn, individ- och familjeomsorg 
samt äldreomsorgens nattenhet.

Av delårsbokslutet kunde det utläsas att det prognostiserade underskottet för 
socialnämnden beräknades bli dryga 3 000 tkr. Socialförvaltningens tjänstepersoner tog 
därför tillsammans med ekonomcontroller fram en åtgärdslista på de effektiviseringar som 
bedöms som genomförbara och som skulle ge effekt vid 2018 års slut:

•Frysa investeringsmedel för reinvesteringar (gäller ej de som redan är beslutade) som 
kommer att ge en effektivisering gällande kapitalkostnader.

•Omdisponering av budget för habiliteringsersättning och det är pga. att förvaltningen 
rekvirerat statsbidrag för att höja habiliteringsersättning vilket möjliggör en besparing av 
den egna budgeten.
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•Förlikning IFO/LEBO och ärendet rör ansvarsfråga för uppkommen skada i en lägenhet 
som kommunen hyrt.

•Kurser avser återstående medel för kurser/utbildningar inom förvaltningen.

•Assistansärende (återsökning Migrationsverket) och som ger kommunen rätt till 
ersättning upp till 75 % av kostnaderna från Migrationsverket för personer som pga. ålder, 
sjukdom eller funktionshinder behöver särskilt boende för service och omvårdnad eller 
stöd och hjälp i boendet.

•”Övrigt” som är ett generellt sparbeting som fördelas på alla enheter.

Utöver ovanstående effektiviseringar så har förvaltningschef fått i uppdrag att arbeta för 
en budget i balans och arbetet med detta fortgår enligt tidigare nämndbeslut.

Sammanställningen avser perioden tom 2018-10-31.

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet

Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet för beslut i nämnden.

Beslutsunderlag
 Intern kontrollrapport 3 2018 för socialnämnden
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 3 2018
 §128 SONAU Intern kontrollplan för socialnämnden 2018
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17 – IVO-rapportering, Lex Sarah och 
överklaganden 

Föredragande Nancy Murtic 

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

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

Föredragande Kerstin Johansson 

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Sjukfrånvaro inom Socialförvaltningen januari till september 2018
 Sjukfrånvaro socialförvaltningen september 2018
 §130 SONAU Uppföljning av sjukfrånvaro på Socialförvaltningen 2018
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19 – Utvärdering av 
organisationsförändring inom individ- och 
familjeomsorgen 
(SON 18-198)

Föredragande Nancy Murtic 

Ärendebeskrivning

Under 2015 genomfördes en utredning i syfte att presentera alternativa organisationslösningar för 
individ- och familjeomsorgen och en förändring genomfördes under 2016 då Barn- och 
familjeavdelningen organisatoriskt överfördes till socialförvaltningen. Förändringen innebar att 
barn- och ungdomsvården, som tidigare organiserats under KUB, överfördes till VON missbruksvård 
och försörjningsstöd även tidigare organiserats. I aktuellt uppdrag har det efterfrågats en 
utvärdering av genomförd organisationsförändring med sikte på att kartlägga om de effekter som 
förändringen syftade till har uppnåtts samt att kartlägga hur organisationen ytterligare kan 
utvecklas.

Socialnämnden informeras om utvärderingens slutsatser och hur arbetet med översynen fortgår 
inom förvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Rapport: Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen
 §131 SONAU Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen
 §135 KS  Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen
 Tjänsteskrivelse KS - Utvärdering av organisationsförändring inom  individ- och 

familjeomsorgen

Sida 23 av 208



Kallelse 2018-11-12

20 – Förvaltningschefen informerar Föredragande Tomas Andersson 

Ärendebeskrivning

- Ärende angående skuld
- Utvecklingsmedel
- Kompetensförsörjning
- Enhetschefstjänsterna
- Controllertjänst
- Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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21 – Meddelanden för kännedom 
Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar till socialnämnden meddelas för kännedom.

Lista på meddelanden
 SON 18-132-7 - §56 KF Delårsrapport Lekebergs kommun 2018
  - Beslut från kommunstyrelsen - förordnande av förvaltningschef till socialförvaltningen (KS 

18-477)
 SON 18-237-1 - Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i 
Örebro län

 SON 18-210-1 - Samrådshandlingar för detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (kv. 
Mejeristen och kv. Borgmästaren)

 SON 18-243-1 - Information om införande av ICD-11
 SON 18-244-1 - Protokoll för Rådet för funktionshinderfrågor, Region Örebro län, 22 

oktober 2018
 SON 18-196-1 - Förtur för LSS-brukare

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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22 – Redovisning av delegationsbeslut 
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut för perioden 180821 - 181102.

Delegationsbeslut
 SON 18-16-31 - Anmälan av delegationsbeslut gällande tillsvidareanställning
 SON 18-16-35 - Delegationsbeslut - §218 Beslut om entledigande på ansökan av den 

anställde
 SON 18-16-36 - Anmälan av delegationsbeslut - § 218 Beslut om entledigande på ansökan 

av den anställdes
 SON 18-16-37 - Delegationsbeslut - Beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida
 SON 18-16-38 - Anmälan av delegationsbeslut - § 219 Beslut om uppsägning från 

arbetsgivarens sida
 SON 18-16-39 - Anmälan av delegationsbeslut - Anställning boendestödjare LSS Kastanjen
 SON 18-16-42 - Anmälan av delegationsbeslut - § 218 Beslut om entledigande på ansökan 

av den anställdes
 SON 18-16-43 - Anmälan av delegationsbeslut - 217 beslut om visstidsanställning
 SON 18-16-44 - Redovisning av delegationsbeslut
 SON 18-16-48 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om löneändring
 SON 18-240-1 - Anmälan av delegationsbeslut - avtal Phoniro care

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 12 
november 2018.
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23 – Anmälan av delegationsbeslut för 
perioden 180801 - 181031 (Sekretess) 
(SON 18-242)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Här redovisas fattade delegationsbeslut enligt LSS, SoL och IFO.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen som förtecknas i protokoll den 12 november 2018.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av sekretess

Sida 27 av 208



Handlingsplan mot våld i nära 
relationer i Lekeberg kommun

2

VON 14-165
   

Sida 28 av 208



Tjänsteskrivelse 2018-10-22 1 (3)
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Tjänsteskrivelse- Handlingsplan mot våld i nära 
relationer i Lekeberg kommun

Ärendebeskrivning
Individ och familjeomsorgen (IFO) har fått i uppdrag av socialnämnden att ta fram 
kommunens handlingsplanför våld i nära relationer (VINR). Detta på grund av 
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn 2012, samt Socialstyrelsens nya 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4).

Handlingsplanen är ett dokument med start och slutdatum för att vidta handling 
under en fastställd period. Den ska skapa tydlighet i vad som behöver åtgärdas samt 
klargöra vem som ansvarar för genomförandet av åtgärderna i syfte att förebygga 
och minska negativa konsekvenser för individ och samhälle kopplat till våld i nära 
relationer. 

För att verka enligt lag samt föreskrifter och allmänna råd krävs samverkan med 
interna och externa aktörer t.ex. elevhälsa, förskola, skola, hälso-och sjukvård och 
polisen samt att förebyggande arbete, vilket medför att åtgärderna är 
kommunövergripande. Detta gör att handlingsplanen bör antas politiskt av 
Kommunstyrelsen.

1 Bakgrund
Under hösten 2014 bildades en arbetsgrupp med representanter från respektive 
enhet inom socialförvaltningen, med stöd från Sydnärke folkhälsoteam samt 
sakkunnig från Örebro läns landstings samhällsmedicinska enhet. Arbetsgruppen 
nybildades under våren 2018 med representanter från individ och familjeomsorg 
samt Sydnärke folkhälsoteam. Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn 2012 ligger 
till grund för arbetet med handlingsplanen. Föreslagna åtgärder utgår ifrån: 

 Socialtjänstlagen (SFS 2001:453)1.
 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd: Våld i nära relationer (SOSFS 

2014:4 )2.
 Socialstyrelsens handbok, Våld: handbok om socialtjänstens och hälso- och 

sjukvårdens arbete med våld i nära relationer3. 

1 Socialtjänstlagen (2001:453).
2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Våld i nära relationer (2014:14).
3 Socialstyrelsen (2015). Våld: handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete 
med våld i nära relationer.
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 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och 
förtryck (SOU 2015:55)4.

 Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 
(Skr.2016/2017)5.

 Regeringens mål för jämställhet6

 Regeringens del mål 6: mäns våld mot kvinnor ska upphöra7.
 Statens nationella utredningar: Våld i nära relationer – en folkhälsofråga 

(SOU 2014:49)8.
 Örebro Kommuns Handlingsplan-mot våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2024 (KS699/2015)9.
 Kolada (kommun och landstingsdatabasen)10.

2 Analys
Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att enskild 
våldsutsatt får det stöd och den hjälp som den behöver11. Det övergripande målet 
med handlingsplanen är att våld i nära relationer ska upphöra. För att detta ska bli 
verklighet behövs bland annat rutiner och kompetensutbildning kring våld i nära 
relationer. För att minska negativa konsekvenser för individ och samhälle kopplat till 
våld i nära relationer behövs insatser som stödjer och hjälper samt hindrar 
upprepningsbrott. Sju utvecklingsområden har identifierats och sammanställts i en 
åtgärdslista med fördelat ansvar enligt:

 Strategiskt arbete
 Riktade insatser
 Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
 Förebyggande arbete
 Information och kommunikation
 Samordning och samverkan 
 Kartläggning och uppföljning

Föreslagna åtgärder sträcker sig bredare än socialförvaltningens ansvarsområde och 
är därmed kommunövergripande. Liknande åtgärder återges i Örebro kommuns 

4 Statens nationella utredningar (2015). Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och 
hedersrelaterat våld och förtryck (2015:55).
5 Statens nationella utredningar (2015). Nationell strategi för att förebygga och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor (Skr.2016/2017).
6 Regeringen. Mål för jämställdhet.
7 Regeringen. Jämställdhet- Delmål 6-mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
8 Statens nationella utredningar (2014). Våld i nära relationer – en folkhälsofråga (2014:49).
9 Örebro Kommun (2017). Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 
och förtryck 2017-2024.
10 Kommun och landstingsdatabas: Öppnajämförelse. Lekebergs kommun våld i nära 
relationer.
11 Socialtjänstlagen (2001:453)
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handlingsplan för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, vilka är kommunövergripande 
och har beslutats av kommunstyrelsen12. 

Till handlingsplanen finns en kunskapsöversikt med begreppsförklaringar och orsaker 
till våld

3 Slutsats
Handlingsplanen för våld i nära relationer innehåller åtgärder utifrån IVO:s tillsyn 
2012 samt aktuella lagar, föreskrifter och allmänna råd, nationella mål och strategier. 
Det är viktigt att Lekebergs kommun har god struktur i arbetet mot våld i nära 
relationer för att kunna upptäcka, agera hjälpa och stödja samt arbeta förebyggande. 
Eftersom handlingsplanens föreslagna åtgärder är kommunövergripande bör den 
antas politiskt av kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att anta handlingsplanen mot våld i nära 
relationer. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Jessica Rydell
Handläggare

12 Örebro Kommun (2017). Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 
och förtryck 2017-2024.
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1 Inledning
Ett liv i trygghet, fritt från våld, är en mänsklig rättighet. Utsatthet för våld är ett 
allvarligt folkhälsoproblem både internationellt och i Sverige, som medför allvarliga 
konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå1. Målet att våld i nära relationer 
(VINR) ska upphöra ingår i den nationella jämställdhetspolitiken då problemen 
grundar sig i ojämlik fördelning av makt2. För att VINR ska upphöra behövs mer 
kunskap och utbildning för personalgrupper som möter vuxna och barn som utsätts, 
bevittnar eller utövar våld, samverkan mellan interna och externa aktörer samt 
förebyggande arbete.

Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsgrupper och utgör ett allvarligt hot 
för den våldsutsattas hälsa och trygghet. Våldet kan vara fysisk, psykiskt, sexuellt, 
eller av ekonomiskt förtryck i olika slag. Personer som under sitt liv har varit utsatta 
för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld har högre risk för både fysisk och psykisk 
ohälsa. 

Nationellt sett har drygt var femte person i befolkningen någon gång i sitt liv utsatts 
för våld i nära relation 3.  År 2017 anmäldes 12 000 misshandelsbrott, år 2016 angav 
18 procent att misshandel skedde av en närstående. I 40 procent av händelserna 
angav kvinnorna att misshandeln var av en närstående, medan andelen för män är 3 
procent4. Vanligast är systematiska kränkningar, både psykisk och fysiskt. Kvinnor 
utsätts för grövre våld. Personer i åldersgruppen 16-34 år med gymnasieutbildning, 
som är ensamstående, förälder och eller bor i flerfamiljshus är högst utsatta5. 
Merparten av de våldsutsatta anmäler inte.

Jämställdhetsarbetet är ett grundläggande fundament i ett långsiktigt arbete mot 
våld i nära relationer. Enligt Sveriges regerings sjätte delmål för jämställdhet ska 
mäns våld mot kvinnor upphöra6. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 
rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Prioriterade insatser är förebyggande 
arbete med våldsutövare, jämställdhet i förskola och skola, stödmaterial åt skolorna 
som motverkar kräkningar7. 

1 januari 2020 blir barnkonventionen lag8. Barnets bästa ska betraktas vid alla beslut 
som rör barn, alla barn har rätt till att uttrycka sin mening och få den respekterad9. 
Tillämpning av barns rättigheter i verksamheter innefattar att inkludera barns 
rättigheter och barnets perspektiv i bland annat samtal, dokumenthantering och 
utredning  10. 

1 Statens nationella utredningar (2014). Våld i nära relationer – en folkhälsofråga (2014:49).
2 Regeringen (2016). Mål för jämställdhet.
3 Brottsförebygganderådet (2014). Brott i nära relationer: en nationell kartläggning (2014:8).
4 Brottsförebyggande rådet (2018). Våld i nära relationer.
5 Brottsförebyggande rådet (2014). Brott i nära relationer: en nationell kartläggning (2014:8)
6 Regeringen. Jämställdhet- Delmål 6-mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 
7 Regeringen. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra- Regeringens insatser. 
8 Regeringen(2018). Barnkonventionen på väg mot svensk lag.
9 UNICEF (2018). Barnkonventionen.
10 Sveriges kommuner och landsting (2017). Tillämpningsnycklar för att följa upp barn rätts 
arbete i verksamheter. 
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Lekebergs kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer lyfter fram åtgärder i 
syfte att skapa förutsättningar för att prata om våld samt upptäcka, hjälpa och stödja 
våldsutsatta. Detta genom kompetensutveckling, rutiner, samverkan och 
förebyggande arbete. Handlingsplanen gäller mellan år 2019-2023.

2 Uppdraget
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har fått i uppdrag av Socialnämnden att ta fram 
en handlingsplan gällande våld i nära relationer (VINR) för Lekebergs kommun. Detta 
på grund av tillsynen som genomfördes 2012 av inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). En arbetsgrupp bildades med representanter från socialförvaltningen, 
Sydnärkes folkhälsoteam, Länsstyrelsen och Region Örebro län. Arbetsgruppen har 
under arbetets gång ombildats och består nu av representanter från IFO samt resurs 
från Sydnärkes folkhälsoteam.

3 Syfte med handlingsplanen 
Handlingsplanen ska skapa tydlighet i vad som behöver åtgärdas samt klargöra vem 
som ansvarar för genomförandet av åtgärderna i syfte att förebygga och minska 
negativa konsekvenser för individ och samhälle kopplat till våld i nära relationer. 

4 Övergripande målsättning
Det övergripande målet är att våld i nära relationer ska upphöra. Målet är i linje med 
regeringens nationella jämställdhetspolitiska mål11.

4.1 Delmål

 Kommunens insatser i arbetet med våld i nära relationer ska vara kända för 
personal, chefer, medborgare och därmed även våldsutsatta och 
våldsutövare i Lekeberg kommun.

 Insatserna ska vara effektiva och anpassade till målgruppernas behov enligt 
gällande lagar och föreskrifter.

 Arbetet ska präglas av ett helhetsperspektiv där berörda 
myndigheter/organisationer och frivilligorganisationer samverkar och 
samordnar sina insatser så att individens behov sätts i centrum. 

 Kommunen ska arbeta aktivt och förebyggande med mäns våld mot kvinnor.

5 Målgrupper
Målgrupperna för insatserna är våldsutsatta och våldsutövare i Lekebergs kommun, 
liksom anställda och medborgare i Lekebergs kommun. 

11Regeringen (2016). Mål för jämställdhet. 
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6 Ansvarsfördelning
Fördelning av ansvar för respektive insats redogörs för i kapitel 10. Ansvarig för 
revidering och uppföljning av handlingsplanen är kommunchef. 

7 Utgångspunkter
Resultatet från IVO:s tillsyn 2012 ligger till grund för arbetsgruppens utformning med 
handlingsplanen. Handlingsplanens insatser utgår även ifrån:

 Socialtjänstlagen (SFS 2001:453)12.
 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd: Våld i nära relationer (SOSFS 

2014:4)13.
 Socialstyrelsens handbok, Våld: handbok om socialtjänstens och hälso- och 

sjukvårdens arbete med våld i nära relationer14. 
 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och 

förtryck (SOU 2015:55)15.
 Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 

(Skr.2016/2017)16.
 Regeringens mål för jämställhet17

 Regeringens del mål 6: mäns våld mot kvinnor ska upphöra18.
 Statens nationella utredningar: Våld i nära relationer – en folkhälsofråga 

(SOU 2014:49)19.
 Örebro Kommuns Handlingsplan-mot våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2024 (KS699/2015)20.
 Kolada (kommun och landstingsdatabasen)21.

8 Utvecklingsområden
En medborgare som söker hjälp i Lekebergs kommun ska skyndsamt få likvärdig 
tillgång till skydd, stöd och hjälp utifrån utsatthet och behov, oavsett kön, etnicitet, 

12 Socialtjänstlagen (2001:453).
13 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Våld i nära relationer (2014:14).
14 Socialstyrelsen (2015). Våld: handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete 
med våld i nära relationer.
15 Statens nationella utredningar (2015). Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och 
hedersrelaterat våld och förtryck (2015:55).
16 Statens nationella utredningar (2015). Nationell strategi för att förebygga och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor (Skr.2016/2017).
17 Regeringen. Mål för jämställdhet.
18 Regeringen. Jämställdhet- Delmål 6-mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
19 Statens nationella utredningar (2014). Våld i nära relationer – en folkhälsofråga (2014:49).
20 Örebro Kommun (2017). Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 
och förtryck 2017-2024.
21 Kommun och landstingsdatabas: Öppnajämförelse. Lekebergs kommun våld i nära 
relationer.
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ålder, trosuppfattning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. Utsatta 
individer ska ges förutsättningar för delaktighet och inflytande. Dessa aspekter ska 
tas hänsyn till i samtliga utvecklingsområden och insatser. 

Arbetet med våld i nära relationer kan delas in sju utvecklingsområden. Dessa 
beskrivs nedan i textform. Till varje utvecklingsområde kopplas insatser vilket visas i 
tabellerna i kapitel 10. 

8.1 Strategiskt arbete
Det är få personer som spontant berättar om det våld de utsätts för. Ofta upptäcks 
våldet först när det blir tillräckligt allvarligt eller när det inte längre går att dölja – 
någon ringer till polisen, vårdpersonal möter en våldsutsatt, eller att personal i skolan 
upptäcker blåmärken på ett barn.  

Att prata om våld är till hjälp för att skapa förutsättningar till att upptäcka, hindra och 
hjälpa. Därför behövs förutsättningar som genererar en trygg arbetsmiljö där 
personalen känner sig bekväm med att prata och fråga om våld. För att det ska blir 
verklighet behövs kompetent personal, kunskap samt rutiner för att upptäcka och 
agera vid våld. 

8.1.1 Kunskap
Kunskap om våld i nära relationer, vad det är och vart man vänder sig vid misstanke 
av VINR som medborgare och personal i Lekebergs kommun är en god förutsättning 
för att hjälpa våldsutsatta. Det är av stor relevans att personal i verksamheter som 
möter barn har kunskap om VINR och dess orsaker, hur man upptäcker VINR och vart 
man vänder sig för att kunna hjälpa barn som utsätts för eller bevittnar VINR. 
Yrkesverkesverksamma inom Lekeberg kommun ska ha kunskap om VINR och 
kompetens för att i yrkesrollen känna sig bekväma med att fråga och agera. Chefer 
bör ha kunskap för att kunna anställa personal med rätt kompetens och utforma 
rutiner och säkerställa att lagar och rutiner upprätthålls.
Medborgare som upptäcker eller utsätts för VINR ska veta vart de kan vända sig. Att 
sprida information till medborgare kring vart de kan vända sig vid misstanke om VINR 
är av yttersta relevans för att kunna hjälpa och stödja. 

8.1.2 Rutiner
Det ska finnas rutiner enligt gällande lag inom varje verksamhetsområde. En rutin 
beskriver hur man arbetar med handläggande av ärenden vid utsatthet, stöd och 
förebyggande arbete. Stöd åt våldsutsatt, anhörig eller våldsutövare får inte hänga 
på en enskild anställds personliga engagemang utan ansvaret ska finnas inbyggt i 
organisationens system. Rutiner inom förvaltningens verksamhetsområden ska 
årligen revideras utifrån verksamhetens behov och gällande lagar. I rutiner är det 
viktigt att inkludera personalens perspektiv och erfarenhet från det dagliga arbetet. 
Rutiner ska finnas för överföring av information, hantering av skyddade 
personuppgifter, hantering av barn som far illa till följd av våld i nära relationer, samt 
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kartläggning kring förekomst VINR och analys av hur insatser motsvarar 
verksamhetens behov22. 

8.1.3 Checklista
En checklista ska finnas för varje verksamhetsområde. Checklistan ska vara ett 
hjälpmedel för personalen för att känna igen beteenden vid våld i nära relationer, 
synliga och icke synliga tecken på utsatthet av VINR, hur man agerar vid misstanke av 
VINR, när barn är anhörig till våldsutsatt, samt tar emot och handlägger ärende 
gällande VINR. Checklistan ska på ett enkelt och lättbegripligt språk tydliggöra och 
hjälpa yrkesverksamma att agera vid misstanke eller utsatthet av VINR genom att 
följa checklistan stegvis. Det ska tydligt framgå vilken som är ansvarig handläggare i 
verksamheten och vart eller till vem man ska vända sig till för beslut om VINR.

8.1.4 Arbetsgrupp
För långsiktigt och strategiskt arbete som berör samtliga förvaltningar i kommunen 
finns en arbetsgrupp för våld i nära relationer med representanter från Individ och 
familjeomsorgen (IFO). Arbetsgrupp VINR har till uppgift att samordna arbetet och 
sprida kunskap inom socialförvaltningens olika verksamheter och samverka med 
externa aktörer, samt utveckla ett VINR-nätverk med representanter från södra 
länsdelens kommuner. Arbetsgruppen VINR är rådgivande och vägledande åt interna 
aktörer gällande VINR och har även till uppdrag att samordna kommunövergripande 
nätverksträffar samt att stödja och vägleda nyckelpersoner.

8.1.5 Nyckelpersoner 
I Lekebergs kommun etablerades ett arbetssätt med så kallade nyckelpersoner under 
hösten 2016. En nyckelperson utses av alla berörda verksamheter som skola, 
elevhälsa, äldreomsorg etc. Nyckelpersonerna möts i ett kommunövergripande 
nätverk som skapar förutsättningar för erfarenhets- och kunskapsutbyte, gemensam 
kompetensutveckling, spridning av information och förebyggande arbete. Ett nätverk 
med yrkesverksamma inom kommunen möjliggör samverkan. I nätverket kan även 
externa aktörer såsom polisen, hälso- och sjukvård och frivilligorganisationer ingå. Ett 
nätverk av nyckelpersoner som består av interna och externa aktörer är i linje med 
socialstyrelsens allmänna råd för samverkan mellan externa aktörer, samt 
samordning av insatser23. 

Nyckelpersonen är länken mellan arbetsgruppen VINR och den egna verksamheten. 
Nyckelpersonernas uppdrag är att tillsammans med arbetsgruppen VINR öka 

22 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd: Våld i nära relationer (2014:14)., 
Socialstyrelsen (2015). Våld: handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete 
med våld i nära relationer.
23 Socialtjänstlagen (2001:453), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd: Våld i nära 
relationer (2014:14).
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kunskapen hos kollegor i den egna verksamheten kring VINR, arbeta med VINR i 
Lekebergs kommun samt vara ett stöd åt kollegorna. 

8.1.6 Huskurage
Huskurage startades av Peter Svensson och Nina Rung med mål att förhindra våld i 
nära relationer genom att ge grannar verktyg för att agera. De skapade en policy och 
en rutin för hur alla som lever tillsammans som grannar ska agera vid oro i nära 
relationer. Initiativet har fått mycket uppmärksamhet och sprids och stöttas av både 
myndigheter, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar.

På Huskurage hemsida kan bland annat policydokument hämtas som stöd för hur 
grannar ska gå tillväga när de upplever oro för VINR. Tanken är att få människor att 
våga agera. Att använda sig av dokumenten som finns på Huskurage hemsida är 
kostnadsfritt. Både Kommunstyrelsen i Lekeberg samt Lekebergs bostäder (LEBO) har 
beslutat att ställa sig bakom arbetet med Huskurage. 

8.2 Riktade insatser
Insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde 
individen för att öka dennes delaktighet. 

Insatser bör riktas dels mot de som utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer, 
men även till våldsutövare i syfte att minimera risken för upprepningsbrott24. Det är 
också en del i det förebyggande arbetet då barn som lever i familjer där VINR 
förekommer löper större risk att i vuxen ålder uppleva VINR, pojkar har en ökad risk 
till att bli våldsutövare25. 

De metoder som används för riktade insatser till våldsutsatta och våldsutövare ska ha 
hög grad av evidens, som t.ex. FREDA och MI: 

FREDA består av tre standardiserade bedömningsmetoder som är avsedda att 
användas inom socialtjänstens och andra verksamheters arbete med personer som 
utsatts för VINR. 

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som 
används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. MI 
utvecklades ursprungligen för att behandla alkoholproblem men används idag 
generellt i rådgivning och behandling i verksamheter som hälso- och sjukvård, 
kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och skola. 

8.3 Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
Socialtjänstens personal i Lekebergs kommun behöver kontinuerlig utbildning för att 
möta våldsutsatta barn och vuxna. Enligt målen i hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) HSL26, samt socialtjänstlagen (2001:453), ska det finnas personal med 

24 Statens nationella utredningar (2015). Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och 
hedersrelaterat våld och förtryck (2015:55).
25 Statens nationella utredningar (2015). Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och 
hedersrelaterat våld och förtryck (2015:55).
26 Regeringen. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
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lämplig utbildning. Därför ska all personal som arbetar med att stödja personer som 
blir utsatta eller misstänkts bli våldsutsatta ha en relevant yrkesutbildning för 
utförande tjänst.

Personalen inom IFO ska ha grundläggande kunskaper kring våld i nära relationer. 
Det ska finnas minst en person som har ansvar för arbetet med VINR vilket 
tydliggöras via tjänstebeskrivning. Att ha medarbetare med rätt kompetens är av 
betydelse för att kunna möta verksamhetens behov och arbeta efter gällande lagar 
och föreskrifter. 

Kunskap och kompetens ska vara aktuell. Kartläggning av personalens kompetens 
inom gällande verksamhet är en förutsättning för planering av kompetensutveckling. 
Det är också relevant för att kunna planera framåt, möta ekonomiska förutsättningar 
samt kommande pensionsavgångar. Kompetensutveckling kan ske enskilt, i grupp 
eller via webbutbildningar, vilket rekommenderas att personal ges tid för.

Arbetsplatsen är den plats där majoriteten av vuxna befinner sig. Med andra ord är 
arbetsplatsen en arena för att möta våld i tjänsten men även en plats där en anställd 
kan vara utsatt för VINR. Chefer behöver liksom personal kontinuerligt få 
kompetensutveckling kring VINR för att leda verksamheten enligt gällande lagar och 
föreskrifter, samt för att kunna identifiera och agera vid våld.

8.4 Förebyggande arbete
I Lekeberg kommun är förebyggande av våld i nära relationer ett mindre utvecklat 
område. Flera studier visar att VINR i hög grad är ett upprepningsbrott27. Risken för 
att en person som utsatts för VINR ska utsättas igen är mycket stor jämfört med 
andra typer av brott. Upprepning från gärningsmannen gäller även personer i en ny 
relation. 

En av de största riskgrupperna är barn som lever med föräldrar där det förekommer 
våld i nära relationer. För att minska osäkerheten kring våldsbeteenden och 
uppmärksamma våld är preventiva program som ämnar förändra pojkars och flickors 
attityder kring våld att rekommendera, liksom att arbeta med normer och 
värderingar som minskar skillnader mellan kön. Att arbeta med kvinnliga och manliga 
förväntade könsroller som ger legitimitet för våld bör inkluderas där barn och 
ungdomar finns28. ANDT-preventivt arbete med barn och unga har också visat sig 
minska våld i vuxen ålder29.

27 Statens nationella utredningar (2015). Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och 
hedersrelaterat våld och förtryck (2015:55).
28 Statens nationella utredningar (2015). Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och 
hedersrelaterat våld och förtryck (2015:55).
29 Regeringen. En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 5 
kap Skr. 2016/17:10
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Förebyggande arbete är också att arbeta med våldsutövare, till exempel genom att 
erbjuda samtal med våldsutövare. Detta för att minimera återfall30. 

8.5 Information och kommunikation
För att nå ut med arbetet kring våld i nära relationer till berörd personal, chefer, 
medborgare och externa aktörer krävs en samordnad kommunikation. Information 
om vart man vänder sig vid behov av stöd och hjälp vid utsatthet och/eller misstanke 
om VINR ska vara enkel att hitta. Lekebergs kommuns hemsida är en naturlig plats 
för den som är i behov av information. På hemsidan ska kontaktuppgifter tydligt 
framgå för orosanmälan och rådgivning, hemsidan bör kontinuerligt uppdateras. Det 
bör även finnas uppgifter till externa aktörer såsom hälso- och sjukvård, polis, samt 
länkar till ideella organisationer som arbetar med VINR. Arbetsgruppen VINR 
ansvarar för hur informationen ska spridas och bli känd.

8.6 Samordning och samverkan 
Socialtjänsten bör samverka med både interna och externa aktörer kring insatser då 
olika aktörer ansvarar för olika delar av insatser kring våldsutsatta och barn som 
upplever våld. Detta för att inte motverka varandras insatser. Samordning med 
interna och externa aktörer är även av stor vikt vid ett förebyggande arbete31. 

8.7 Kartläggning och uppföljning
Att kartlägga arbetet med våld i nära relationer, följa upp och utvärdera åtgärder är 
en kvalitetssäkring av det egna arbetet. Det är också en förutsättning för att kunna 
planera framtida resurser.

I Lekebergs kommun finns det sedan ett par år tillbaka en funktion i 
dokumentationssystemet där man kan markera ärenden som berör VINR. Funktionen 
möjliggör att man kan följa upp och utvärdera verksamhetens arbete i tid, resurser 
och insatser. Genom att använda funktionen i dokumentationssystemet kan man 
utifrån statistiken effektivisera arbetet samt utveckla rutiner och insatser. Som 
komplement rekommenderas officiell statistik och uppgifter från hälso- och 
sjukvården eller andra myndigheter och organisationer för att kartlägga och beräkna 
kostnader för kommunen, kortsiktigt och långsiktigt vad det gäller VINR.

9 Genomförandet
Handlingsplanen gäller för år 2019-2023. Flertalet av åtgärderna är långsiktiga 
insatser. Resurser i form av arbetstid samt ekonomiska medel är en förutsättning för 
genomförandet av åtgärderna i handlingsplanen. 

De större kostnaderna för handlingsplanen är skyddsplaceringar/skyddat boende 
vilket åligger kommunen enligt lag att tillförsörja. Kostnader för skyddsplaceringar är 
beräknade till 3,6 miljoner, baserat på att IFO idag skyddsplacerar 5 personer per år. 
Detta är en kostnad som med hjälp av förebyggande arbete kan reduceras. De 

30 Regeringen. En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 5 
kap Skr. 2016/17:10
31 Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4.
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mindre kostnaderna är kopplade till kompetensutbildning av personal samt arbetstid 
för personal för genomförande av handlingsplanen. Dessa kostnader kan helt eller 
delvis finansieras via Statsbidrag från socialstyrelsen. 
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10 Åtgärder för respektive utvecklingsområde
Åtgärdslistan är indelad i sju fokusområden; strategiskt arbete, riktade insatser, kompetensutveckling och kompetensförsörjning, förebyggande arbete, 
information och kommunikation, samordning och samverkan, kartläggning och uppföljning. Vissa av insatser berör mer än ett fokusområden, vissa tangerar 
varandra. För läsbarhetens skull är varje insats endast redovisad under ett utvecklingsområde.  
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10.1 Strategiskt arbete

Åtgärd 
(Vad) 

Insats 
(Hur)

Verksamhetsområde 
(Vart)

Ansvarig
 (Vem)

Tid 
(När)

Säkerställa att utsatta personer 
får hjälp och stöd efter behov 

 Inventering och utveckling av rutiner för att säkerställa att den som 
misstänks för våldsutövning eller utsätts för våld upptäcks 

 Analysera om utbudet av stödinsatser motsvarar behovet

IFO Enhetschef IFO

 

2019 och därefter 
årlig revidering 

Säkerställande av verksamhetens 
hantering av ärenden

 Utveckla och implementera rutiner för handläggande av 
orosanmälan 

IFO Enhetschef IFO

 

2019 och därefter 
årlig revidering 

Säkerställa personalens agerande 
vid våld

 Utveckla och implementera checklistor för att identifiera om någon 
blir utsatt/misstänks bli utsatt för VINR

 Utveckla och implementera rutin för anmälan vid indikation på att 
en vuxen utsatts för VINR

 Aktualiseras rutin för anmälan vid indikation på att barn utsätts 
för/bevittnar VINR 

 Utveckla rutiner för hantering/hänvisning/agerande vid misstanke 
om eller utsatthet för VINR

Samtliga verksamheter Enhetschefer 2019 och därefter 
årlig revidering

Skapa förutsättningar för att fråga 
om våld

 Ta fram ett material/verktygslåda med tillhörande utbildningspaket 
till personal i hur man frågar och pratar om våld med vuxna och 
barn

 Skapa förutsättningar för en trygg miljö
 Tolk bör anlitas vid hörselnedsättning samt begräsningar i svenska 

språket

Samtliga verksamheter 
inom socialförvaltningen

Socialchefen 

 

2019 och därefter 
årlig revidering
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Säkerställa personalens 
hantering vid skyddade av 
personuppgifter

 Utveckla och implementera rutin för att inte röja skyddade 
personuppgifter vid ärende gällande VINR

Samtliga förvaltningar Samtliga 
enhetschefer på 
respektive 
förvaltning

2019 och därefter 
årlig revidering

Utveckla samverkan internt 
och externt kring barn och 
unga som utsätt 
för/bevittnar VINR

 Utveckla samverkan med interna och externa aktörer kring barn och unga 
som vårdcentral, familjecentral, elevhälsa, förskola och skola för att 
upptäcka, stödja och hjälpa barn som utsätts och eller bevittnar VINR

IFO Socialchefen 2019 och därefter 
årlig revidering
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10.2 Riktade insatser

Åtgärd (Vad) Insats (Hur) Verksamhetsområde 
(Vart)

Ansvarig (Vem) Tid (När)

Tillgodose behov av stöd och 
skyddsinsatser hos 
våldsutsatta barn och vuxna 
utifrån sårsårbarhetsfaktorer 

 Erbjuda insatser med biståndsbeslut till män och kvinnor som utsatts för 
våld

 Erbjuda insatser med biståndsbeslut till barn som utsatts för och/eller 
bevittnat våld

 Utveckla och implementera rutiner för att säkerställa insatser för barn där 
våldsutövaren är vårdnadshavaren

 Säkerställa stöd- och behandlingsinsatser både kort och långsiktigt

IFO Enhetschef IFO 2019 och därefter 
årlig revidering

Säkerställa att stöd och 
skyddsinsatser är 
evidensbaserade 

 Utbilda personal inom IFO i bedömningsinstrument FREDA 
 Utbilda personal inom IFO i Motiverande samtal (MI) 
 Implementera metod för stöd till våldsutövare 

IFO Enhetschef IFO 2019 och därefter 
årlig revidering 

Erbjuda insatser till 
våldsutövare

 Kartläggning över vad IFO behöver för att kunna arbeta med utövare
 Erbjuda insatser till män och kvinnor som utövat våld som syftar till att 

ändra beteende så att våld upphör. 

IFO Enhetschef IFO 2019 och därefter 
årlig revidering
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10.3 Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Åtgärd (Vad) Insats (Hur) Verksamhetsområde 
(Vart)

Ansvarig (Vem) Tid (När)

Säkerställa grundläggande 
kompetens inom IFO gällande 
VINR 

 All personal på IFO ska ha en grundläggande kunskap kring VINR
 Alla kuratorer inom IFO ska ha utbildning för att kunna erbjuda stöd till 

våldsutsatta barn och vuxna samt utbildning för att arbeta med våldsutövare 
 Ansvar för att arbeta med VINR ska tillskrivas en tjänst inom IFO och 

tydliggöras via tjänstebeskrivning

IFO Enhetschef IFO Fortlöpande under 
handlingsplanens 
gällande tid

Utbilda personal i att möta 
särskilt utsatta grupper

 Ta fram material med tillhörande utbildning för att öka kunskapen kring 
hedersrelaterat våld samt övriga särskilda utsatta grupper hos personalen 
inom socialförvaltningens samtliga verksamheter.

Socialförvaltningen Samtliga 
enhetschefer inom 
socialförvaltningens 
verksamheter 

Fortlöpande under 
handlingsplanens 
gällande tid

Kompetensutveckla personal 
som arbetar med barn för att 
upptäcka barn som utsätts för 
eller bevittnar VINR 

 Utbilda personal som arbetar med barn och ungdomar inom förskola, skola 
och elevhälsa i grundläggande kunskap om VINR samt dess konsekvenser

Socialförvaltningen

KUB 

Samtliga 
enhetschefer

inom respektive 
verksamhet 

Fortlöpande under 
handlingsplanens 
gällande tid

Arbeta aktivt med 
kompetensförsörjning

 Attraktiv arbetsplats för att kunna rekrytera behörig och kompetent 
personal

 Inventera nuvarande och kommande personalbehov utifrån 
verksamheternas nuvarande och framtida situation

Socialförvaltningen

KUB

Samtliga 
enhetschefer inom 
respektive 
verksamhet 

Fortlöpande under 
handlingsplanens 
gällande tid

Utbilda chefer i VINR  Utbilda chefer i grundläggande kunskap om VINR för att gör VINR pratbart, 
samt för att kunna uppmärksamma VINR, agera vid utsatthet eller misstanke 
om VINR

Samtliga verksamheter Samtliga 
enhetschefer

2019 och därefter 
årlig revidering
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10.4 Förebyggande arbete

Åtgärd (Vad) Insats (Hur) Verksamhetsområde 
(Vart)

Ansvarig (Vem) Tid (När)

Arbeta förebyggande med 
våldsutövare 

 Erbjuda stödsamtal utan biståndsbeslut för att förhindra upprepning IFO Enhetschefen IFO 2019 och därefter 
årlig revidering

Tidig identifiering av 
våldsutsatta samt 
förebyggande 
föräldraskapsstöd

 Arbeta med familjecentral för att identifiera och hänvisa barn och vuxna 
som utsätts för VINR vidare, samt arbeta förebyggande genom generellt 
föräldraskapsstöd

IFO och KUB Förvaltningschef
Kultur och bildning

2020 och därefter 
fortlöpande under 
handlingsplanens 
gällande tid

Arbeta med att diskutera 
attityder och värderingar 
kring genus med barn och 
unga för att motverka 
framtida våldsbeteende

 Utveckla och implementera insatser som syftar till att förebygga våld mot 
barn och ungdomar.

 Samverka med interna aktörer som skola, elevhälsa och familjecentral som 
möter barn, ungdomar samt föräldrar för att arbeta med värderingar, 
attityder och förväntade könsroller

 Arbeta förebyggande med alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

KUB Förvaltningschefen 2019 och därefter 
årlig revidering
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10.5 Information och kommunikation

Åtgärd (Vad) Insats (Hur) Verksamhetsområde 
(Vart)

Ansvarig (Vem) Tid (När)

Göra handlingsplanen samt 
arbetet med VINR känt 
förchefer och yrkesverksamma 
inom Lekeberg kommun

 Kommunicera handlingsplanen till nämnder och respektive förvaltning 
 Presentera handlingsplanen vid samtliga verksamheters arbetsplatsträffar
 Implementering av handlingsplan inom samtliga verksamheter
 Skapa en arbetsgrupp för VINR med representanter från samtliga 

verksamheter inom IFO för att sprida kunskap och erfarenhet internt och 
externt

 Utse 1-2 nyckelpersoner för samtliga verksamheter, önskvärt är även 
nyckelpersoner från externa samverkanspartners

 Etablera ett nätverk av nyckelpersoner med kontinuerliga träffar för att 
sprida information, dela erfarenhet med varandra, kompetensutveckling

Samtliga förvaltningar Samtliga 
enhetschefer

2019 fortlöpande 
under 
handlingsplanens 
gällande tid

Informera och 
medvetandegöra medborgarna 
om VINR 

 Sprida informationsmaterial om kommunens hjälp och stöd till våldsutsatta 
och våldsutövare i kommunens reception, bibliotek, vårdcentral, skolor och 
elevhälsa

 Uppdaterad information på hemsidan med kontaktuppgifter till ideella 
organisationer och vart man kan vända sig vid behov

 Information bör finnas på andra språk, på lättläst svenska och som 
teckenspråk (använd kvinnofridslinjen och kvinnohusets 
informationsmaterial)

Samtliga förvaltningar Samtliga 
enhetschefer 

2019 fortlöpande 
under 
handlingsplanens 
gällande tid
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10.6 Samordning och samverkan

Åtgärd (Vad) Insats (Hur) Verksamhetsområde 
(Vart)

Ansvarig (Vem) Tid (När)

Skapa och utveckla samverkan 
och samordning mellan interna 
och externa aktörer

 Utveckla samverkan med externa aktörer t.ex. polisen, hälso- sjukvård, 
mödravården, Barnahus i Örebro och BUP  

 Identifiera och samverka med upptäckargrupper som fältassistenter, 
bovärdar och personal på familjecentral

 Utveckla samverkan med vuxenpsykiatrin, primärvården, akutmottagning, 
ungdomsmottagning, polisen och kvinnojouren kring VINR

 Personalen från IFO medverkar i regionalt nätverk för VINR
 Samverkan med Huskurage och fastighetsägare i Lekeberg kommun

Socialförvaltningen Socialchefen 2019 där efter 
fortlöpande 
under 
handlingsplanen
s gällande tid

Sida 51 av 208



Plan 21 (23)

10.7 Kartläggning och uppföljning

32 Kolada (2016-2017). Kommun och landstingsdatabas. Öppna jämförelser: Lekbergs kommun, våld i nära relationer.

Åtgärd (Vad) Insats (Hur) Verksamhetsområde 
(Vart)

Ansvarig (Vem) Tid (När)

Kartläggning av våldets 
omfattning

 Kartlägga antal som utsätts för våld av närstående i Lekebergs kommun i 
jämförelse med länet/riket

IFO Enhetschef 2019 och därefter årlig 
revidering

Systematisk uppföljning för att 
utveckla verksamheten

 Säkerställa att alla ärenden som berör VINR märks på rätt sätt i 
dokumentationssystem samt fakturasystemet

 Systematiskt arbeta med uppföljning av resultat utifrån Koladas öppna 
jämförelse (se indikatorer för arbetet med våld i nära relationer)32

IFO Enhetschef 2019 och därefter årlig 
revidering
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-29

Datum för överklagan 2018-10-30 till och med 2018-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
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Kajsa Rosén

Sida 2 av 3Sida 56 av 208



Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

§114 - Handlingsplan mot våld i nära relationer i Lekeberg 
kommun (VON 14-165)
Ärendebeskrivning

Individ och familjeomsorgen (IFO) har fått i uppdrag av socialnämnden att ta fram 
kommunens handlingsplanför våld i nära relationer (VINR). Detta på grund av Inspektionen 
för vård och omsorgs (IVO) tillsyn 2012, samt Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna 
råd (SOSFS 2014:4).

Handlingsplanen är ett dokument med start och slutdatum för att vidta handling under en 
fastställd period. Den ska skapa tydlighet i vad som behöver åtgärdas samt klargöra vem som 
ansvarar för genomförandet av åtgärderna i syfte att förebygga och minska negativa 
konsekvenser för individ och samhälle kopplat till våld i nära relationer.

För att verka enligt lag samt föreskrifter och allmänna råd krävs samverkan med interna och 
externa aktörer t.ex. elevhälsa, förskola, skola, hälso-och sjukvård och polisen samt att 
förebyggande arbete, vilket medför att åtgärderna är kommunövergripande. Detta gör att 
handlingsplanen bör antas politiskt av Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att anta handlingsplanen mot våld i nära relationer.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan mot våld i nära relationer - (VON 14-165-6)
 Handlingsplan VINR 2018-10-08 - (64133)

Sida 3 av 3Sida 57 av 208



Delegation av LMA ersättning

3

SON 18-211
   

Sida 58 av 208



Tjänsteskrivelse 2018-10-04 1 (1)

Dnr: SON 18-211

   

Delegation av LMA ersättning 

Ärendebeskrivning
Riksdagen har den 7 juni 2018 beslutat om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för 
vissa unga vuxna som kom till Sverige som ensamkommande barn och drabbats av 
lång handläggningstid (prop. 2017/18:252). Reglerna började att gälla den 1 juli 2018.

Om en ungdom ansöker om uppehållstillstånd med stöd av 16 f § den tillfälliga lagen 
får Migrationsverket eller domstol besluta att avvisnings- eller utvisningsbeslutet ska 
inhiberas. Om verkställigheten inhiberas kan ungdomen – efter en s.k. anmälan om 
bistånd till Migrationsverket ha rätt till ekonomiskt stöd enligt LMA i form av 
dagersättning och särskilt bidrag. Socialnämnden i vistelsekommunen ska besluta om 
och eventuellt utbetala ekonomiskt stöd enligt 17 § LMA. Den sökande ska lämna in 
ansökan till socialnämnden.

Utifrån den nya bestämmelse är socialnämnden skyldiga att betala ut dagersättning 
enligt 17 § LMA för den som är berättigad detta.  Dagersättningen beviljas till den 
som sakar egna medel och ska täcka kostnader för den dagliga livsföringen.

Socialsekreterare på försörjningsstöd kommer att handläggare ansökningarna och 
förslaget är att socialsekreterarna har delegationen att betala ut LMA ersättning enligt 
17 §  

Förslag till beslut
Att socialnämnden delegerar till socialsekreterare att betala ut LMA ersättning enligt 
17 § LMA 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Ida Husa
Tf förvaltningschef Teamledare 
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Beslutande ledamöter
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-29

Datum för överklagan 2018-10-30 till och med 2018-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

§115 - Delegation av LMA ersättning (SON 18-211)
Ärendebeskrivning

Riksdagen har den 7 juni 2018 beslutat om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa 
unga vuxna som kom till Sverige som ensamkommande barn och drabbats av lång 
handläggningstid (prop. 2017/18:252). Reglerna började att gälla den 1 juli 2018.

Om en ungdom ansöker om uppehållstillstånd med stöd av 16 f § den tillfälliga lagen får 
Migrationsverket eller domstol besluta att avvisnings- eller utvisningsbeslutet ska inhiberas. 
Om verkställigheten inhiberas kan ungdomen – efter en s.k. anmälan om bistånd till 
Migrationsverket ha rätt till ekonomiskt stöd enligt LMA i form av dagersättning och särskilt 
bidrag. Socialnämnden i vistelsekommunen ska besluta om och eventuellt utbetala 
ekonomiskt stöd enligt 17 § LMA. Den sökande ska lämna in ansökan till socialnämnden.

Utifrån den nya bestämmelse är socialnämnden skyldiga att betala ut dagersättning enligt 17 § 
LMA för den som är berättigad detta. Dagersättningen beviljas till den som sakar egna medel 
och ska täcka kostnader för den dagliga livsföringen.

Socialsekreterare på försörjningsstöd kommer att handläggare ansökningarna och förslaget är 
att socialsekreterarna har delegationen att betala ut LMA ersättning enligt 17 §

Förslag till beslut

Socialnämnden delegerar till socialsekreterare att betala ut LMA ersättning enligt 17 § LMA

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 18-211-1)
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Tjänsteskrivelse 2018-10-18 1 (1)

Dnr: SON 18-212

   

Tjänsteskrivelse – Ändring av delegation gällande 
beslut om 11 § LVU 

Ärendebeskrivning
Enligt delegationsordningen har teamledare delegation att fatta beslut gällande 11 § 
LVU. Detta strider mott rådande lagstiftning i enlighet med 11 § LVU som säger att ” 
Socialnämnden bestämmer hur vården av den unge skall ordnas och var han eller 
hon skall vistas under vårdtiden. Om nämndens beslut enligt första eller andra 
stycket inte kan avvaktas, får ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden 
har förordnat besluta i frågan. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde.

Utifrån detta ges förslag att socialnämnden delegerar till socialnämndens 
arbetsutskott att fatta beslut enligt 11 § LVU.

Förslag till beslut
Socialnämnden delegerar till socialnämndens arbetsutskott att fatta beslut enligt 11 
§ LVU.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Ida Husa
Tf förvaltningschef Teamledare 
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Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
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Sekreterare _________________________________________________________________
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Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
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Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-29

Datum för överklagan 2018-10-30 till och med 2018-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

§116 - Ändring av delegation gällande beslut om 11 § LVU (SON 
18-212)
Ärendebeskrivning

Enligt delegationsordningen har teamledare delegation att fatta beslut gällande 11 § LVU. 
Detta strider mott rådande lagstiftning i enlighet med 11 § LVU som säger att ” 
Socialnämnden bestämmer hur vården av den unge skall ordnas och var han eller hon skall 
vistas under vårdtiden. Om nämndens beslut enligt första eller andra stycket inte kan 
avvaktas, får ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta i 
frågan. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Utifrån detta ges förslag att socialnämnden delegerar till socialnämndens arbetsutskott att 
fatta beslut enligt 11 § LVU.

Förslag till beslut

Socialnämnden delegerar till socialnämndens arbetsutskott att fatta beslut enligt 11 § LVU.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av delegation gällande beslut om 11 § LVU - (SON 18-212-1)
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Tjänsteskrivelse 2018-10-22 1 (1)

Dnr: SON 18-57

   

Reviderad tjänsteskrivelse, Rapportering av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2018

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

I tidigare tjänsteskrivelse angavs att det var 2 ej verkställda beslut för kvartal 1, vilket 
var felaktigt, det fanns endast 1 ej verkställt beslut som också är rapporterat till IVO, 
enligt nedan: 

Ej verkställda beslut:                                                               Anledning:
Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL    Resursbrist och svårighet att 
Beslutsdatum 2017-05-26                                                      matcha behovet. 
                                                                                                    Fortsätter att söka lämplig 
                                                                                                    kontaktperson.

För vuxna finns inga ej verkställda beslut att rapportera under kvartal 1.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige

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

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Tina Jansson
Tf. förvaltningschef Enhetschef
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Protokoll 2018-09-11

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund

Protokollet innehåller paragraferna §122

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C)  ersätter Elin Nilsson (L) pga 
jäv
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-11

Datum för överklagan 2018-09-13 till och med 2018-10-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

§122 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 1, 2018 (KS 18-517)
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller 
såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Redovisningen från socialnämnden är bristfällig. Redovisningen bör förenklas och förtydligas 
så att det finns en tydligöverblick och föreslår därför att ärendet återremitteras till 
socialnämnden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen återremitterar redovisningen till socialnämnden för komplettering av 
redovisningen där det tydligt ska framgå, orsak, tid för beslut och planerade åtgärder.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Anmälan om jäv

Elin Nilsson (L) anmäler jäv.

Beslut

Kommunstyrelsen återremitterar redovisningen till socialnämnden för komplettering av 
redovisningen där det tydligt ska framgå, orsak, tid för beslut och planerade åtgärder.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1, 

2018 - (KS 18-517-3)
 §41 SON Komplettering av rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 

2018 - (KS 18-517-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-517-4)
 SON §28/2018 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1, 2018 - (KS 18-517-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-517-5)
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Protokoll 2018-10-29

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-10:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Tf. förvaltningschef)
Kajsa Rosén (Uterdningssekreterare)
Ida Husa (Teamledare)
Tina Jansson (IFO-chef)
Susanna Andersson (Teamledare)

Protokollet innehåller paragraferna §118

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-29

Datum för överklagan 2018-10-30 till och med 2018-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

§118 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
kvartal 1, 2018 (SON 18-57)
Ärendebeskrivning

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

I tidigare tjänsteskrivelse angavs att det var 2 ej verkställda beslut för kvartal 1, vilket var 
felaktigt, det fanns endast 1 ej verkställt beslut som också är rapporterat till IVO, enligt 
nedan:
 

Ej verkställda beslut:   Anledning:

Beslut om kontaktperson för barn
enligt 4 kap 1§ SoL    

Resursbrist och svårighet att matcha 
behovet.    

Beslutsdatum 2017-05-26       
Fortsätter att söka lämplig 
kontaktperson.

 

För vuxna finns inga ej verkställda beslut att rapportera under kvartal 1.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Reviderad tjänsteskrivelse, Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 

2018 - (SON 18-57-12)
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

 §122 KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1, 2018 - (SON 
18-57-10)

 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-57-2)
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Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS 

kvartal 3, 2018

6

SON 18-59
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Tjänsteskrivelse 2018-10-08 1 (2)

Dnr: SON 18-59

   

1 Tjänsteskrivelse, Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018

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

Ej verkställda beslut:                                                               Anledning:
Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL    Resursbrist och svårighet att 
Beslutsdatum 2017-05-26                                                      matcha behovet. Tidigare
                                                                                                    föreslagen kontaktperson  
                                                                                                    bedömdes som ej lämplig. 
                                                                                                    Fortsätter att söka lämplig 
                                                                                                    kontaktperson.

Beslut om kontaktfamilj för barn född -15 enligt              Tidskrävande att hitta lämplig
4 kap 1§ och 3 kap 6§ SoL                                                      familj för uppdraget. 
Beslutsdatum 2018-06-11                                                      Pågår nu utredning av 
                                                                                                     kontaktfamilj.

Beslut om föräldrastöd inom öppenvården för förälder   Personalomsättning inom
till barn född -08 enligt 4 kap 1§ SoL                                     öppenvården samt längre
Beslutsdatum 2018-06-13                                                        perioder av sjukfrånvaro. 
Beslutet om föräldrastöd har verkställts 2018-10-04, se 
under rubriken verkställda beslut nedan.
                                                                                                      

Beslut om föräldrastöd inom öppenvården för förälder   Personalomsättning inom
till barn född -13 enligt 4 kap 1§ SoL                                     öppenvården samt längre
Beslutsdatum 2018-06-13                                                        perioder av sjukfrånvaro. 
                                                                                                    

Beslut fattat 2018-03-14 om permanent bostad för           Resursbrist av permanent
person född -71 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL              bostad, står fortsatt i kö
                                         
Verkställda Beslut
Beslut fattat 2018-03-14 verkställdes 2018-06-29  om 
permanent bostad för person född -73 enligt 5 kap 5§  
eller 5 kap 7§ SoL  
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Tjänsteskrivelse 2018-10-08 2 (2)

Dnr: SON 18-59

Fortsättning Verkställda Beslut

Beslut om föräldrastöd inom öppenvården för förälder 
till barn född -08 enligt 4 kap 1§ SoL                                    
Beslutsdatum 2018-06-13                                                        
Beslutet om föräldrastöd har verkställts 2018-10-04                                                                 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Tina Jansson
TF förvaltningschef                            Enhetschef
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Riktlinjer för bostadssociala 
kontrakt

7

SON 18-90
   

Sida 80 av 208



Tjänsteskrivelse 2018-10-03 1 (1)

Dnr: SON 18-90

   

Riktlinjer för bostadssociala kontrakt

Ärendebeskrivning
Enligt Socialstyrelsen har kommunen, genom socialtjänsten, det yttersta 
ansvaret för att var och en får det stöd och den hjälp han eller hon kan 
behöva. Kommunen har med andra ord ett stort ansvar att motverka 
hemlöshet.

Bostadssocialt kontrakt vänder sig till bostadslösa personer över 20 år som 
inte kan få ett eget hyreskontrakt på den öppna bostadsmarknaden på grund 
av beroendeproblematik, hyres-/elskulder, störningar, sanitära problem eller 
annan förekommande anledning. Bostadssocialt kontrakt ska bedömas 
restriktivt och ska endast beviljas om behovet inte kan tillgodoses på annat 
sätt. 

Syftet med bostadssocialt kontrakt är att med hjälp och stöd få chans att 
komma in på bostadsmarknaden och behålla ett boende genom att ta över 
kontraktet.  

Socialnämnden skriver ett individuellt kontrakt med hyresgästen som är 
utformat efter hyresgästens behov.  Kontraktet skrivs på ett år. Kontraktet 
följs upp regelbundet och om det är utan anmärkning erbjuds hyresgästen 
möjlighet att ta över kontraktet.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar framtagna riktlinjer avseende bostadssociala kontrakt.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Tina Jansson
Förvaltningschef Enhetschef
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1 (1)

                                                                                                                                  181022

Riktlinjer bostadssocialt kontrakt 

Enligt Socialstyrelsen har kommunen, genom socialtjänsten, det yttersta ansvaret för att var 
och en får det stöd och den hjälp han eller hon kan behöva. Kommunen har med andra ord 
ett stort ansvar att motverka hemlöshet.

Bostadssocialt kontrakt vänder sig till bostadslösa personer över 20 år som inte kan få ett 
eget hyreskontrakt på den öppna bostadsmarknaden på grund av beroendeproblematik, 
hyres-/elskulder, störningar, sanitära problem eller annan förekommen anledning. 

Bostadssocialt kontrakt ska bedömas restriktivt och ska endast beviljas om behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt. Personer gör en ansökan om bostadssocialt kontrakt och då görs 
alltid en utredning som ligger till grund för en individuell bedömning om insatsen ska beviljas 
eller ej. 

Syftet med bostadssocialt kontrakt är att med hjälp och stöd få chansen att komma in på 
bostadsmarknaden och behålla ett boende genom att ta över kontraktet.  

Socialnämnden skriver ett individuellt kontrakt med hyresgästen som är utformat efter 
hyresgästens behov.  Socialnämnden skriver kontraktet på 1 år. Kontraktet följs upp 
regelbundet under detta år och om det är utan anmärkning ska hyresgästen ta över 
kontraktet. Utan anmärkning betyder att hyresgästen betalt hyran i tid, betalt 
hemförsäkring, inte har anmärkningsvärda eller upprepade störningar, vårdat lägenheten 
samt följa planeringen med socialnämnden. Hyresbolaget ansvarar för att meddela 
socialnämnden om hyran inte blir betald av hyresgästen. Socialnämnden ansvarar då för att 
hyran blir betald. Om hyresgästen inte betalar sin hyra ska detta tas i beaktande och en 
konsekvens kan komma bli, att hyresgästen möjlighet till ett eget kontrakt förskjuts. 

Socialnämnden gör alltid en bedömning om personen är i behov av insatser exempelvis, 
boendestöd. Om socialnämnden bedömer att personen är i behov av insatser kommer detta 
att vara en del av kontraktet. Boendestöds uppgifter kan vara att göra regelbundna 
hembesök, stöd och kontroll i och av boendet, vid störning ska personalen vara snabbt på 
plats och ge stöd till hyresgästen, stöd vid inköp, städning, ekonomiska frågor och aktiv 
skuldsanering, verka för goda kontakter mellan hyresgästen och uppdragsgivare, 
hyresbolaget samt andra myndigheter. 

Barnperspektivet ska särskilt beaktas i samband med ansökan om bostadssocialt kontrakt.  

Uppföljningar kommer alltid att ske varannan månad med hyresgästen samt om behov 
uppstår. 

För att se ytterligare bestämmelser se hyresavtal bostadssocialt kontrakt.  
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Version: 2017-03-13

Hyresavtal Bostadssocialt kontrakt
Socialtjänsten överlåter i befintligt skick nedanstående bostad till:

Namn: ____________________________ Personnummer: ________________

Hyresvärd:_______________________________________________________

Adress:__________________________________________________________

Lägenhetsnummer: ______________

1. Lägenheten upplåtes från och med _______________
Avtalet gäller en månad i taget med en dags uppsägningstid. 
Om uppsägning inte sker förlängs avtalstiden automatiskt.

2. Hyresgästen förbinder sig att ta emot social insats i hemmet till 
exempel boendestöd och delta vid planerade uppföljningar med 
socialtjänsten.

3. När boendet fungerat i 12 månader prövas möjligheten till övertagande 
av förstahandskontraktet. Detta sker i samråd med 
hyresvärden.

4. Hyran ska betalas i förskott senast sista vardagen i månaden. 
Hyresgästen betalar själv kostnaden för hyra el och hemförsäkring. Vid 
underlåtelse att i tid betala hyra och hemförsäkring har socialtjänsten rätt 
att avbryta boendet. 

5. En hemförsäkring ska tecknas före inflyttning i lägenheten. Kvitto ska 
uppvisas. Om hemförsäkring inte betalas kan hyresavtalet sägas upp.

6. Lägenheten upplåtes för att användas som egen bostad. Hyresgästen 
förbinder sig att inte hyra ut eller ha inneboende i lägenheten.

7. Socialtjänsten äger rätt att inneha reservnyckel och har tillträde till 
lägenheten. Om situationer uppstår som gör att socialtjänsten bedömer 
att lägenheten behöver tillträdas görs först försök att kontakta 
hyresgästen. Får socialtjänsten inte tag på hyresgästen görs hembesök 
utan hyresgästens vetskap. 
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Version: 2017-03-13

8. Om störningar uppstår och hyresgästen inte omedelbart vidtar rättelse 
äger socialtjänsten rätt att avbryta boendet. Detta gäller även vid 
misstanke om att det förekommer missbruk och/eller olaglig verksamhet 
i lägenheten.

9. I händelse av våld eller hot om våld från hyresgästen mot personal från 
socialtjänsten eller annan myndighet äger socialtjänsten rätt att avbryta 
boendet. 

10. Om hyresgästen av något skäl är frånvarande från lägenheten under 
längre tid än 1 månad utan att meddela detta avbryts boendet. 

11. Hyresgästen förbinder sig att vårda lägenheten väl. Skador som inte är att 
hänföra till normalt slitage ska hyresgästen ersätta. 

12. Hyresgästen är skyldig att noggrant städa och flytta ut egna 
tillhörigheter vid avflyttning samt återlämna alla nycklar.
Socialtjänsten ansvarar inte för kvarglömda saker, dessa kasseras. 

Ovanstående avtal är genomläst och godkänt.

Fjugesta den ________________

____________________________ ____________________

Namnteckning hyresgäst Namnförtydligande

_____________________________________

För socialtjänsten, xxxxxxx, socialsekreterare
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Protokoll 2018-10-29

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-10:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Tf. förvaltningschef)
Kajsa Rosén (Uterdningssekreterare)
Ida Husa (Teamledare)
Tina Jansson (IFO-chef)
Susanna Andersson (Teamledare)

Protokollet innehåller paragraferna §120

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-29

Datum för överklagan 2018-10-30 till och med 2018-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

§120 - Riktlinjer för bostadssociala kontrakt (SON 18-90)
Ärendebeskrivning

Enligt Socialstyrelsen har kommunen, genom socialtjänsten, det yttersta ansvaret för att var 
och en får det stöd och den hjälp han eller hon kan behöva. Kommunen har med andra ord ett 
stort ansvar att motverka hemlöshet.

Bostadssocialt kontrakt vänder sig till bostadslösa personer över 20 år som inte kan få ett eget 
hyreskontrakt på den öppna bostadsmarknaden på grund av beroendeproblematik, hyres-
/elskulder, störningar, sanitära problem eller annan förekommande anledning. Bostadssocialt 
kontrakt ska bedömas restriktivt och ska endast beviljas om behovet inte kan tillgodoses på 
annat sätt.

Syftet med bostadssocialt kontrakt är att med hjälp och stöd få chans att komma in på 
bostadsmarknaden och behålla ett boende genom att ta över kontraktet.

Socialnämnden skriver ett individuellt kontrakt med hyresgästen som är utformat efter 
hyresgästens behov. Kontraktet skrivs på ett år. Kontraktet följs upp regelbundet och om det 
är utan anmärkning erbjuds hyresgästen möjlighet att ta över kontraktet.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar framtagna riktlinjer avseende bostadssociala kontrakt.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för bostadssociala kontrakt - (SON 18-90-1)
 Riktlinjer för bostadssociala kontrakt - (SON 18-90-1.2)
 Hyresavtal bostadssocialt kontrakt - (SON 18-90-1.1)
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Redovisning av placeringar 
(IFO)

8

SON 18-238
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Protokoll 2018-10-29

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-10:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Tf. förvaltningschef)
Kajsa Rosén (Uterdningssekreterare)
Ida Husa (Teamledare)
Tina Jansson (IFO-chef)
Susanna Andersson (Teamledare)

Protokollet innehåller paragraferna §113

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-29

Datum för överklagan 2018-10-30 till och med 2018-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

§113 - Redovisning av placeringar (IFO) (SON 18-238)
Ärendebeskrivning

Tina Jansson redovisar samtliga placeringar inom IFO samt kostnader för dessa.

 

Förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.
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Intern kontroll vid 
utbetalningar samt 
dokumentation och 
myndighetsutövning
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Tjänsteskrivelse - Intern kontroll vid utbetalningar 
samt dokumentation och myndighetsutövning

Ärendebeskrivning
PWC har genomfört en utredning kring rutiner avseende myndighetsutövning samt 
handläggning av ekonomiska transaktioner i samband med utbetalningar från 
Migrationsverket, således ”Glapperersättningen”. 

Intervjuer med socialchef, IFO, chef AMI, integrationssamordnare och 
ekonomihandläggare har gjorts. Därtill har stickprov av utbetalningar under 2016 och 
2017 utförts. När aktgranskning har genomförts har brister i löpande dokumentation 
identifierats. Det framgår inte med önskad tydlighet vad som beslutat, vilka 
kontakter, överväganden, ansvarsfrågor är otydliga. Genomförandeplaner finns i 
allmänhet, den lagstadgade uppföljningen har gjorts och en utredning inför 18-
årsdagen har gjorts i merparten av ärendena. Av intervjuerna har framkommit att det 
är otydligt i organisationen avseende exempelvis ansvar. 

Nedan följer en sammanställning av de identifierade utvecklingsområdena och 
därefter en redovisning av de vidtagna åtgärderna efter rapportens 
sammanställande. 

1 Bakgrund
Vad gäller rekommendationer/slutsatser gällande myndighetsutövning/organisation 
anför PWC nedanstående.
Mottagningen av flyktingar finns inom två verksamheter och detta är enligt PWC 
inget hinder under förutsättning att gränsdragningarna klarlagts. Deras 
rekommendation är att gränsdragningslista behöver prioriteras.

Vad gäller PWC:s rekommendation om gränsdragningslista så har arbetet med detta 
avstannat. Ett intensivt arbete pågick under förra hösten (2017), men pga. vakanta 
tjänster har arbetet avstannat. Tanken är nu att detta arbete ska återupptas. Det ska 
dock påpekas att IFO och AMI i nuläget utfår ifrån den lokala överenskommelse som 
finns på område i gränsdragningsfrågan.  

Styrgrupp för integration – en utvärdering kring styrgruppens arbete behöver göras 
som ett avstamp för att tydliggöra gruppens arbetsformer, ansvar – frågeställningar 
– mötesfrekvens etc. 

Det finns en styrgrupp för integration som består av kommundirektör, enhetschef 
AMI, enhetschef IFO, förvaltningschef kultur- och bildning, socialchef, samordnare 
AMI, rektor och ekonom. Styrgruppen träffas en gång i månaden och en viss typ av 
utvärdering har gjorts vad gäller själva upplägget. Någon större utvärdering än så har 
ej skett, men planeras framöver.
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Det finns fortfarande anledning att fortsätta diskussioner och det föreslås ett 
internt stöd i dokumentationsfrågor ges med hjälp av IFO

Glappetersättningen, som är en ersättning mellan LMA-ersättning och utbetalning 
från arbetsförmedlingen handläggs i dagsläget av samordnare på AMI som 
exempelvis inte är alltid är utbildade socionomer och van vid myndighetsutövning.  
Detta har under ifrågavarande återrapportering lyfts fram som en svårighet, då 
samordnarna inte är vana vid detta och bedömningsgrunden till stora delar liknar den 
för försörjningsstöd, som idag handläggs av IFO. Samordnarna inom AMI rådgör dock 
med IFO inför beslut, men frågan som lyfts är huruvida myndighetsutövningen ska 
utövas av AMI. 

Beträffande den interna kontrollen kan det inledningsvis redovisas hur processen sett 
ut tom maj 2017 och hur den ser ut idag:

Process tom maj 2017 såg ut enligt följande:

1. Underlag för utbetalning bereds av AMI
2. Underlag lämnas till ekonomiavdelningen
3. Ekonomiavdelningen utför utbetalning
4a. Om mottagaren har svenskt personnummer sker utbetalning till den 
ersättningsberättigades bankkonto
4b. Om mottagaren saknar svenskt personnummer ställs check ut till ansvarig inom 
AMI som sedan vidareförmedlar kontanter till ersättningsberättigad

Process från juni 2017

1. Underlag för utbetalning bereds av AMI
2. Underlag lämnas till ekonomiavdelningen
3. Ekonomiavdelningen utför utbetalning
4a. Om mottagaren har svenskt personnummer sker utbetalning till den 
ersättningsberättigades bankkonto
4b. Om mottagaren saknar svenskt personnummer görs utbetalning till förladdat 
bankkort och ansvarig från AMI kvitterar ut kortet från ekonomiavdelningen 
tillsammans med den ersättningsberättigade.

PWC konstaterar att det i flera fall var en och samma person som utförde flera 
arbetsmoment som enligt deras bedömning bör utföras av olika personer för att 
säkerställa en god intern kontroll.

Enligt den nya rutinen attesterar enhetschef för AMI och är denne inte på plats så ska 
detta göras av personalchef. Detta kan bli sårbart om både enhetschef och 
personalchef är på planeringsdagar samtidigt eftersom risken för att den enskilde blir 
utan ersättning görs aktuell. Det är vidare svårt för en enhetschef att sätta sig in i 
samtliga ärenden, då det ibland kan bli aktuellt att attestera flera beslut på en och 
samma gång. 

För personer med svenskt personnummer och bankkonto anges bankkonto 
manuellt på varje utbetalningsbeslut. I denna rutin finns en risk för att felaktigt 
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bankkontonummer noteras på utbetalningsbeslutet liksom vid registrering för 
utbetalning i bank- och ekonomisystem

Det är inte möjligt för ekonomiavdelningen att ringa banken för att stämma av detta, 
då det råder banksekretess. Systemet är dock uppbyggt på det sättet att om det 
registreras en gång så känner systemet av om det skulle vara fel kontonummer.

Rutin finns idag för att ladda kortet med korrekt belopp, men kedjan mellan 
laddning och kvittering av ersättningsberättigad har risker då uttag kan ske innan 
kortet når den ersättningsberättigade

Handläggaren och den ersättningsberättigade i dagsläget kommer gemensamt till 
ekonomihandläggaren och kvitterar ut kortet. 

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna och uppdra till 
förvaltningschefen att utreda möjligheterna för en annan handläggning av 
”glappetersättningen”. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Nancy Ganic-Murtic
Tf. förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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Protokoll 2018-01-16

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Jonas Nilsson (Politisk lärling)

Protokollet innehåller paragraferna §12

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
John Hägglöf (M)
Britt Åhsling (M)
Mikael Bergdahl (S)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Diana Olsén (C)  ersätter Astrid Söderquist (C)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-01-16

Datum för överklagan 2018-01-22 till och med 2018-02-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur

§12 - Återrapportering av utredning kring rutiner vid 
myndighetsutövning i samband med mottagningar från 
Migrationsverket (KS 17-563)
Ärendebeskrivning
Kommunen har uppmärksammat tydliga brister avseende handläggning i samband med mottagning 
av flyktingar. Detta gäller såväl dokumentation som andra arbetsrutiner. Ett konsultstöd krävs för att 
genomföra en fördjupad utredning kring rutiner vid myndighetsutövning samt handläggning av 
ekonomiska transaktioner i samband med utbetalningar från Migrationsverket.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2017 att finansiera en utredning om 
myndighetsutövning med 155 000 kronor med medel från kommunstyrelsens oförutsedda 
kostnader. Kommunstyrelsen beslutade även att ställa sig bakom att utredningen görs samt att 
styrelsen vill ha återkoppling avseende resultatet av utredningen. 

Kommundirektören anlitade PWC för denna utredning och en sammanställd utredning har nu 
inkommit. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger återrapporteringen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Anette Bergdahl (S) yrkar på följande tillägg:

kommunstyrelseförvaltningen och socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen 
under 2018 hur det fortsatta arbetat med de åtgärder som presenterats i utredningen fortlöper.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

kommunstyrelsen

1. kommunstyrelsen lägger återrapporteringen till handlingarna

2. kommunstyrelseförvaltningen och socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen 
under 2018 hur det fortsatta arbetet med de åtgärder som presenterats i utredningen fortlöper.

Beslut

Kommunstyrelsen
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Justerare signatur

1. kommunstyrelsen lägger återrapporteringen till handlingarna

2. kommunstyrelseförvaltningen och socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen 
under 2018 hur det fortsatta arbetet med de åtgärder som presenterats i utredningen fortlöper.

Beslutsunderlag
 §133 KS Utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med mottagningar från 

Migrationsverket - (KS 17-563-3)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-563-4)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-563-5)
 §6 KSAU Återrapportering av utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med 

mottagningar från Migrationsverket - (KS 17-563-6)
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Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-10:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Tf. förvaltningschef)
Kajsa Rosén (Uterdningssekreterare)
Ida Husa (Teamledare)
Tina Jansson (IFO-chef)
Susanna Andersson (Teamledare)

Protokollet innehåller paragraferna §121

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Ej tjänstgörande ersättare

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

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-29

Datum för överklagan 2018-10-30 till och med 2018-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§121 - Intern kontroll vid utbetalningar samt dokumentation och 
myndighetsutövning (SON 18-69)
Ärendebeskrivning

PWC har genomfört en utredning kring rutiner avseende myndighetsutövning samt 
handläggning av ekonomiska transaktioner i samband med utbetalningar från 
Migrationsverket, således ”Glapperersättningen”.

Intervjuer med socialchef, IFO, chef AMI, integrationssamordnare och ekonomihandläggare 
har gjorts. Därtill har stickprov av utbetalningar under 2016 och 2017 utförts. När 
aktgranskning har genomförts har brister i löpande dokumentation identifierats. Det framgår 
inte med önskad tydlighet vad som beslutat, vilka kontakter, överväganden, ansvarsfrågor är 
otydliga. Genomförandeplaner finns i allmänhet, den lagstadgade uppföljningen har gjorts 
och en utredning inför 18-årsdagen har gjorts i merparten av ärendena. Av intervjuerna har 
framkommit att det är otydligt i organisationen avseende exempelvis ansvar.

Nedan följer en sammanställning av de identifierade utvecklingsområdena och därefter en 
redovisning av de vidtagna åtgärderna efter rapportens sammanställande.

Förslag till beslut

1. Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

2. Uppdrar till förvaltningschefen att utreda möjligheterna för en annan handläggning av 
”glappetersättningen”.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll utbetalningar - (SON 18-69-2)
 §12 KS Återrapportering av utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med 

mottagningar från Migrationsverket - (SON 18-69-1)
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Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-10:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Tf. förvaltningschef)
Kajsa Rosén (Uterdningssekreterare)
Ida Husa (Teamledare)
Tina Jansson (IFO-chef)
Susanna Andersson (Teamledare)

Protokollet innehåller paragraferna §122

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Ej tjänstgörande ersättare

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

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-29

Datum för överklagan 2018-10-30 till och med 2018-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§122 - Digitalisering av försörjningsstödsprocessen (SON 18-14)
Ärendebeskrivning

Under denna punkt får nämnden information om socialförvaltningens arbete med 
digitalisering av försörjningsstödsprocessen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 3 socialnämnden 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen upprättat en helårsprognos 
för 2018 baserat på det ekonomiska utfallet till och med 31 oktober. Prognosen visar 
ett underskott på 1 470 000 kr totalt för nämnden. Det är en förbättring med 
1 570 000 kr från senaste prognosen vid delårsbokslutet. Dels har det uppkommit 
saker i verksamheterna som har förbättrat resultatet från förra prognosen samt att 
förvaltningen vidtagit konkreta åtgärder för att minska underskottet. 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner prognosrapport 3.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Sandra Magnusson
T.f förvaltningschef Handläggare
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1 Inledning 

Förvaltningen har upprättat en ekonomisk prognos för helåret som är baserad på det 
ekonomiska utfallet till och med 31 oktober. Nedan följer en redogörelse för det 
prognostiserade ekonomiska resultatet i nämndens olika verksamhetsområden. 
Prognos 3 är den sista prognosen som tas fram för 2018. Vid delårsbokslutet visade 
prognosen för helåret ett budgetöverskridande för nämndens verksamheter med 
totalt 3 000 tkr. Efter det har ett antal åtgärder tagits fram för att minimera 
underskottet. Bland annat så ska inga reinvesteringar göras i år. Medel för 
kompetensutveckling kommer också frysas i år. 
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2 Ekonomisk rapport 
Socialnämndens Helårsprognos visar ett underskott på 1 470 tkr för 2018. Anledning 
till underskottet är fler ärenden inom assistans samt LSS barn och högre kostnader 
inom individ- och familjeomsorg. Samt ett mindre underskott för nattenheten. Vid 
delåret prognostiserades ett underskott på lite drygt 3 000 tkr och sen dess har flera 
åtgärder vidtagits i budgeten för att minimera underskottet. Till exempel så har 
beslut om att frysa investeringsmedlen och medel för kompetensutveckling resten av 
året tagits. 

Gemensamt + 863 tkr  

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. Kostnader som ökat mer än tidigare beräknat är övergången till det 
nya verksamhetssystemet Life Care och därför kommer budgeten för 
verksamhetssystem överskridas med ca 400 tkr. Även LOV har ett underskott för året 
på ca 447 tkr. Bostadsanpassningen beräknas ha en budget i balans vid årets slut. 
Riktlinjer för bostadsanpassning har setts över under året och kan vara en anledning 
till att tidigare års underskott nu minskat.  Överskottet här beror på nämndens 
budgetreserv som ska användas för att täcka upp för underskott i nämndens 
verksamheter 800 tkr. Vakant enhetschefstjänst, och verksamhetsutvecklare del av 
året genererar också ett överskott på 420 tkr. Kapitalkostnaderna för 
reinvesteringsbudgeten ger också ett överskott då beslut om att frysa reinvesteringar 
för året tagits 430 tkr. Dagvårdsresorna beräknas bli färre än budgeterat och därmed 
lämna ett överskott om ca 60 tkr. 

LSS vuxna - 1 026 tkr  

Underskottet inom LSS-verksamheten beror på ett nytillkommet assistansärende som 
inte är budgeterat och som dessutom har fakturerats retroaktivt från 2015 då 
försäkringskassan fakturerat fel kommun denna period. Totalt underskott -1 080 tkr. 

Kastanjen beräknas göra ett överskott som har med ny schemaläggning att göra, ett 
nytt schema på kastanjens boende sparar in ungefär en halvtidstjänst på schemat. 
Verksamheten tillsätter inte heller vikarier på alla turer utan flyttar om med befintlig 
personal för att täcka upp. En utmaning är dock att få ner övertidsersättningen på ett 
av arbetslagen, som står för majoriteten av övertiden pga. av att det krävs en särskild 
kompetens för arbetsuppgiften. Totalt överskott 255 tkr. 

Gruppbostaden Hasselbacken har en högre kostnad för Sanna gård då vi blivit 
fakturerade för en månad från 2017 utöver årets kostnad. Utökning nattetid i början 
på året ger ett underskott i personalkostnader, delvis täcks detta upp av att 
hyresintäkterna är lägre budgeterat än vad som kommer in. Totalt underskott 
400 tkr. 

Daglig verksamhet beräknas ha ett överskott vid årets slut. Bland annat på grund av 
högre lönebidrag än vad som är budgeterat. Totalt överskott 200 tkr. 

Socialpsykiatri + 573 tkr  

Socialpsykiatrin har överskott på personalkostnader och på lönebidrag. 
Vikariebudgeten har inte använts då de gånger vikarier satts in har det belastat 
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gruppbostadens budget. Statligt bidrag för arbete med psykisk ohälsa bidrar till 
överskottet. 

SÄBO + 110 tkr 

I skrivande stund är det kö för att få en plats på särskilt boende. Trots detta har inget 
betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade uppstått i år. 

Lindens, dagrehab, och hemrehabs budget är i balans, högre intäkter på grund av hög 
beläggning kompenserar för förhöjda personalkostnader under året. Budgeten för 
kompetensutveckling ska ej förbrukas som en del i de åtgärder för att minska det 
totala underskottet och motsvarar 53 tkr. 

Oxelgården har ett mindre underskott tom oktober men det beräknas hämtas upp de 
kommande månaderna. Främst är det personalkostnaderna som är högre än budget 
men precis som på Linden så är intäkterna högre. Budgeten för kompetensutveckling 
ska ej förbrukas som en del i de åtgärder för att minska det totala underskottet och 
motsvarar 57 kr.  En avskriven kundfordran på 100 tkr belastar verksamhetens 
resultat. 

Hemtjänst + 60 tkr 

Hemtjänst ser ut att klara budgeten för 2018 inkl. besparingen på 
kompetensutvecklingsmedel. Ett orosmoment är  hyreskostnaden på Klaessons som 
efter renoveringen blev högre än beräknat. Om inget oförutsett händer i 
medarbetargruppen kommer vikariebudgeten inte att utnyttjas fullt ut och lämna ett 
överskott som kan täcka upp för högre hyreskostnad. Budgeten för 
kompetensutveckling ska ej förbrukas som en del i de åtgärder för att minska det 
totala underskottet och motsvarar 60 tkr. 

Timmar  

Planerade hemtjänsttimmar ackumulerat tom aug 2018 är 23 522 h vilket är en 
minskning med 2 525 h från föregående år. 

Nattenheten och HSL - 50 tkr  

Nattenheten har ett underskott som blir svårt att ta igen i år. Det har dock minskats 
från föregående prognos. Underskottet beror till stor del på att det varit ont om 
timvikarier och medarbetarna har ersatt varandra vid frånvaro vilket medför höga 
kostnader i form av övertid. Augusti till oktober har resultatet vänt men fortfarande 
är prognosen ett underskott. 

Arbetsterapeuter 

Enheten har ett litet underskott beroende på en överanställning som nu är avslutad. 
Överanställningen gjordes för att arbetsterapeuterna skulle komma i kapp med sina 
uppgifter, de låg efter på grund av tidigare sjukfrånvaro. Augusti till oktober har 
resultatet vänt men fortfarande är prognosen ett mindre underskott. 

Sjuksköterskor 

Enheten går med ett litet överskott. Detta beror till viss del på längre ledigheter som 
inte är ersatta. 

 

Individ- och familjeomsorg/LSS barn o unga - 2 000 tkr 
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Inom vuxenenheten beräknas ett överskott på ca 670 tkr. Inom öppenvården 
beräknas inte budgeten gå åt och en biståndshandläggartjänst har varit vakant. 
Endast en person är i nuläget aktuell för LVM-vård, detta ryms inom budgeten. 
Försörjningsstöd beräknas ge ett överskott på 300 tkr. 

När det gäller barn och unga inom LSS och socialtjänsten beräknas underskottet 
uppgå till drygt 3 600 tkr. Som ett exempel visar prognosen att kostnaden för 
familjehemsvård har ökat med 67 % under en femårsperiod. IFO har åtta 
familjehemsplacerade barn och unga varav ett konsulentstött. Enheten strävar efter 
att rekrytera egna familjehem i första hand men tillgången på hem är begränsad. 
Strukturella förändringar kan vara en bidragande orsak till att placeringarna har ökat. 
Kommunen växer och det flyttar in nya barnfamiljer till kommunen. Omfördelning av 
resurser har genomförts inom IFO och öppenvården har förstärkts med en tjänst för 
att på sikt kunna genomföra motsvarande insatser i egen regi. Detta kommer 
innebära behov av kompetensutveckling. De ärenden där köpt öppenvård redan 
pågår kommer ses över för att om möjligt kunna flyttas till egen regi. 

Flera barn som har varit aktuella på enheten har haft så omfattande vårdbehov att 
placering inte har kunnat undvikas. Det rör sig om barn som har varit våldsutsatta 
med behov av skyddsplacering tillsammans med förälder samt barn med egen 
omfattande beteendeproblematik. Verksamheten för ensamkommande barn har ett 
underskott i perioden då de statliga medlen minskar i år, prognosen är något osäker 
hur stort det blir vid årets slut. Individ- och familjeomsorgens enhetschef har en 
planeringsreserv som inte är utfördelad på någon verksamhets budget och som 
minskar underskottet med 930 tkr. 

 

Ekonomiskt resultat 

Socialnämnden Budget 
Utfall för 
perioden 

Årsprognos Avvikelse 

Gemensamt inkl. nämnd 11 414 8 415 10 551 863 

LSS vuxna 33 598 29 647 34 624 -1 026 

Socialpsykiatri 3 260 1 665 2 687 573 

Hemtjänsten 19 936 16 692 19 876 60 

HSL och nattenheten 22 182 18 513 22 232 -50 

Särskilt boende 37 019 30 825 36 909 110 

Ifo/ LSS barn o unga 28 378 25 530 30 378 -2 000 

Summa 155 787 131 287 157 257 -1 470 
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Protokoll 2018-10-29

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-10:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Tf. förvaltningschef)
Kajsa Rosén (Uterdningssekreterare)
Sandra Magnusson (Ekonomicontroller)

Protokollet innehåller paragraferna §124

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-29

Datum för överklagan 2018-10-30 till och med 2018-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§124 - Socialnämndens prognosrapport 3 2018 (SON 18-195)
Ärendebeskrivning

Ekonomicontroller Sandra Magnusson informerar muntligt angående prognosrapport 3 på 
socialnämndens arbetsutskott. Handlingar kommer att finnas tillgängliga till nämnd.

Förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet för beslut i socialnämnden.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet för beslut i socialnämnden.
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Bidrag till Väntjänsten 2018
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Tjänsteskrivelse 2018-10-16 1 (1)

Dnr: SON 18-216

   

Tjänsteskrivelse – ekonomiskt bidrag Väntjänsten

Ärendebeskrivning
Väntjänsten i Lekeberg har under många år förgyllt tillvaron för våra äldre invånare 
med ett flertal olika aktiviteter. Som tack för detta har föreningen fått ett ekonomiskt 
bidrag av kommunen. 

1 Bakgrund
Väntjänstens ordförande avgick vid senaste årsmötet 2018-02-21 och någon ny gick 
inte att välja, vilket gjort att föreningens administration för närvarande inte fungerar 
fullt ut. Detta innebär att föreningen i år inte haft möjlighet att skriftligt redovisa sin 
verksamhet i enlighet med kommunens regelverk för att erhålla ekonomiskt bidrag. 
Verksamheten för våra äldre invånare pågår dock i samma utsträckning som tidigare.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att för 2018 utbetala ett ekonomiskt bidrag på fem 
tusen kronor till väntjänsten i Lekeberg

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas AnderssonTomas Andersson
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2018-10-29

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-10:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §125

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-29

Datum för överklagan 2018-10-30 till och med 2018-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

§125 - Ekonomiskt bidrag Väntjänsten (SON 18-216)
Ärendebeskrivning

Väntjänsten i Lekeberg har under många år förgyllt tillvaron för våra äldre invånare med ett 
flertal olika aktiviteter. Som tack för detta har föreningen fått ett ekonomiskt bidrag av 
kommunen.

Förslag till beslut

Socialnämnden utbetalar 5000 kr i ekonomiskt bidrag för 2018 till väntjänsten i Lekeberg. 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ekonomiskt bidrag Väntjänsten - (SON 18-216-1)
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Tjänsteskrivelse 2018-10-19 1 (2)

Dnr: SON 18-217

   

Tjänsteskrivelse – Årets frivilliginsats 2018

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.

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.

2017 – Inget pris utdelades då inga nomineringar inkommit.

År 2018 har det inte inkommit några nomineringar.

På Socialnämndens sammanträde 2017-12-14 antogs nya regler för frivilligpriset. Av 
reglerna framgår att prispengarna för Årets Frivilliginsats ska skänkas som bidrag till 
seniorfestivalen om det inte har inkommit några nomineringar inom den angivna 
tiden för nominering. 

Då inga nomineringar inkommit kommer pengarna att skänkas som bidrag till 
Peppar-peppar-dagen som arrangerades den 9 oktober 2018.

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Dnr: SON 18-217

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Kajsa Rosén
Tf. förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2018-10-29

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-10:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §126

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-29

Datum för överklagan 2018-10-30 till och med 2018-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

§126 - Årets frivilliginsats 2018 (SON 18-217)
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.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

John Hägglöf (M) yrkar att nomineringar som inkommit, som inte blir beviljade, kvarligger 
till nästkommande år.

Propositionsordning

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla John Hägglöfs (M) yrkande samt 
lägger informationen om att årets prispengar delas ut som bidrag till peppar peppar-dagen till 
handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Socialnämnden

1. ändrar reglerna för Årets frivilliginsats så att nomineringar som inkommit och som inte blir 
beviljade, kvarligger till nästkommande år.

2. lägger informationen om att årets prispengar delas ut som bidrag till peppar peppar-dagen 
till handlingarna.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årets frivilliginsats 2018 - (SON 18-217-1)
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Justerare signatur
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Tjänsteskrivelse 2018-10-22 1 (2)

Dnr: SON 18-200

   

Sammanträdestider för socialnämnden 2019

Ärendebeskrivning
Ett förslag på sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott samt 
socialnämnden har tagits fram för 2019. I förslaget har hänsyn tagits till 
kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges sammanträden 
under året.

Förslag till beslut
Socialnämnden 

1. Fastställer sammanträdestider för socialnämnden 2019 
till kl. 13:00-17:00 vid följande tillfällen:

30 januari
27 mars
15 maj
28 augusti
2 oktober
13 november
18 december

2. Fastställer sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2019 
till kl. 08.00-12.00 vid följande tillfällen: 

9 januari (endast individärenden)
22 januari
19 mars
10 april (endast individärenden)
7 maj
12 juni (endast individärenden)
7 augusti (endast individärenden)
20 augusti 
18 september (endast individärenden)
25 september
29 oktober
20 november (endast individärenden)
10 december
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Dnr: SON 18-200

LEKEBERGS KOMMUN
Tomas Andersson Kajsa Rosén
T.f. förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2018-10-29

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-10:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §127

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-29

Datum för överklagan 2018-10-30 till och med 2018-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

§127 - Sammanträdestider för socialnämnden 2019 (SON 18-200)
Ärendebeskrivning

Ett förslag på sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott samt socialnämnden har 
tagits fram för 2019. I förslaget har hänsyn tagits till kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges 
och regionfullmäktiges sammanträden under året.

Förslag till beslut

Socialnämnden

1. fastställer sammanträdestider för socialnämnden 2019
till kl. 13:00-17:00 vid följande tillfällen:

30 januari
27 mars
15 maj
28 augusti
2 oktober
13 november
18 december

2. fastställer sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2019
till kl. 08.00-12.00 vid följande tillfällen:

9 januari (endast individärenden)
22 januari
19 mars
10 april (endast individärenden)
7 maj
12 juni (endast individärenden)
7 augusti (endast individärenden)
20 augusti
18 september (endast individärenden)
25 september
29 oktober
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Justerare signatur

20 november (endast individärenden)
10 december

Socialnämndens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2019 - (SON 18-200-1)

Sida 4 av 4Sida 136 av 208



Intern kontrollrapport 3

16

SON 18-11
   

Sida 137 av 208



   
 

1 

 

 

 

 

 

 

Intern kontrollrapport 

Socialnämnden 
 

  

Sida 138 av 208



   
 

2 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning - övergripande om intern kontroll ..................................................................................................................................................... 3 

1.1 Riskbedömningsmatris ................................................................................................................................................................................ 4 

2 Uppföljning ......................................................................................................................................................................................................... 6 

2.1 Administration ............................................................................................................................................................................................ 6 

2.2 Ekonomi .................................................................................................................................................................................................... 10 

2.3 Personal ..................................................................................................................................................................................................... 12 

2.4 Verksamhetsspecifik ................................................................................................................................................................................. 14 

2.5 Slutsatser av uppföljning ........................................................................................................................................................................... 15 

2.6 Åtgärder .................................................................................................................................................................................................... 15 

 

  

Sida 139 av 208



   
 

3 

 

1 Inledning - övergripande om intern kontroll 

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

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

Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla. 

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

 Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

 När rapportering ska ske. 

 Genomförd riskbedömning. 

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har 
därvid att tillse att: 

 En organisation upprättas för den interna kontrollen. 

 Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen. 

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

 Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 

 Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden 

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

1.1 Riskbedömningsmatris 

S
a
n
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3 

 

 

 

 

2 

    

1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

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

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

2 Mindre sannolik (risken 
är mycket liten att fel 
ska uppstå) 

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

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

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras) 

 

 

8 

5 2 

6 9 7 

4 

3 1 
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Kritisk Medium Totalt: 9 

 

Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Administration  1  Delegationsbeslut gällande 
tillsvidareanställningar samt 
visstidsanställningar över 6 månader 
anmäls inte till nämnd. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

2  Att vi inte följer riktlinjerna för 
biståndsbeslut. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

3  Övriga delegationsbeslut rapporteras inte 
till nämnd 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

4  Att vi inte följer riktlinjer för 
bostadsanpassningsbidrag 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Ekonomi  5  Verksamheterna håller inte sin budgetram. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

6  Fakturor betalas efter förfallodag 3. Möjlig 1. Försumbar 3 

Personal  7  Hög sjukfrånvaro i förvaltningen 3. Möjlig 3. Kännbar 9 

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

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

Verksamhetsspecifik  9  Klagomål och förbättringsförslag i 
verksamheten förs inte vidare utan stannar 
hos mottagaren. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

  Att alla brukare inte har en aktuell 
genomförandeplan. 

   

3 6 
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2 Uppföljning 

2.1 Administration 

2.1.1 Delegationsbeslut gällande tillsvidareanställningar samt visstidsanställningar över 6 månader anmäls inte 

till nämnd. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av faktiskt verkställda anställningar i relation 
till utdrag ur Platina av delegationsbeslut. 

Ta fram underlag i Platina -
 tillfälle 1 

 Mindre avvikelser 2018-07-31 Ilina Losund 

Metod 
Nämndsekreterare tar fram utdrag ur Platina till 
respektive chef som jämför underlagen 

Kommentar 

Mindre avvikelser funna. 

Resultat av kontroll 

Nedan följer en sammanställning av antal 
rapporterade delegationsbeslut angående 
anställningar som gjorts av respektive enhetschef 
under 2018: Av åtta anställningar gjorda under första 
5 månaderna av 2018 har två delegationsbeslut 
rapporterats till nämnden. 

En möjlig förklaring till den låga rapportringen är att 
rapporteringsfunktionen från intranätet under en 
månads tid under våren 2018 var ur funkrtion. Två av 
enhetscheferna meddelar att de rapporterat fyra 
respektive två beslut under våren varav endast ett 
inkommit till nämnden. 

Under hösten 2018 planeras in informationsinsats till 
socialförvaltingens ledningsgrupp med fokus på 
offentlighetsprincipen,registrering av allmänna 

Ta fram underlag i Platina -
 tillfälle 2 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Kajsa Rosén 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

handlingar, delegationsordning och rapportering av 
delegationsbeslut. 

  

 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Informationsinsats  Ej påbörjad 2018-12-28  

2.1.2 Att vi inte följer riktlinjerna för biståndsbeslut. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Avstämning av antalet beslut som inte är omprövade i 
tid 

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 1. 

 Ej påbörjad 2018-04-30 Kerstin Johansson 

Metod 
Underlag tas fram från Procapita över fattade 
biståndsbeslut enl SoL. Dessa jämförs med de 
fatslagna riktlinjerna och avvikelser noteras. 

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 2. 

 Större avvikelser 2018-09-30 Kerstin Johansson 

Resultat av kontroll 

Kontroll av ej uppföljda biståndsbeslut under perioden 
180401 - 180831. 

Under perioden april till augusti 2018 är 51 beslut inte 
uppföljda i tid. 

5 beslut är bakåtdaterade. 

Största avvikelserna är: 
Beslut om hemtjänst upphör 170831 och inget nytt 
beslut om hemtjänst fattas men ett korttidsbeslut 
fattas 180814. 
Beslut om hemtjänst upphör 171019, inget nytt beslut 

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 3 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Kerstin Johansson 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

är fattat. 
Beslut om boendestöd upphör 171111, nytt beslut 
fattas 180416 
Beslut om ledsagning uphör 180302, nytt beslut fattas 
180412 
Beslut omboendestöd upphör180314, nytt beslut 
fattas 180411 
Beslut om hemtjänst upphör 180424, nytt beslut 
fattas 180529 
Beslut om boendestöd upphör 180506, nytt beslut 
fattas 180607 
Beslut om hemtjänst upphör 180506, nytt beslut 
fattas 180607 
Beslut om boendestöd upphör 180506, nytt beslut 
fattas 180607 
Beslut om hemtjänst upphör 180530, nytt beslut 
fattas 180612 men ingen beställning är skickad till 
enhetschef. 

  

 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Lämnas till Enhetschef för vidare utredning  Ej påbörjad 2018-11-30  

2.1.3 Övriga delegationsbeslut rapporteras inte till nämnd 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av att beslut på delegation rapporteras till 
nämnd 

Ta fram underlag, tillfälle 1  Mindre avvikelser 2018-07-31 Ilina Losund 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Metod 
Slumpvis kontroll av ett antal delegationspunkter 

Kommentar 

Mindre avvikelser funna. 

Resultat av kontroll 

Att kontrollera att övriga delegationsbeslut 
rapporteras till nämnd är osäkert eftersom 
Delegationsbesluten regisstreras endast om delegaten 
rapporterar in dem och det går därför inte att följa 
upp om alla delegationsbeslut är rapporterade då det 
inte finns någon referens att kontrollera. Det som går 
att kontrollera är antalet anställningar som har gjorts 
eftersom det går att se hur många anställningsavtal 
som skrivits och därmed jämföra med antalet 
rapporterade delegationsbeslut. Det går också att 
räkna hur många avtal som tecknats under en viss 
period och jämföra med natal delegationsbeslut som 
rapporterats under samma perion. 

Under mars och april månad har fem avtal registrerats 
för Socialnämndens räkning i Platina Antal 
rapporterade delegationsbeslut under samma 
tidsperiod är två. 

Under hösten 2018 planeras in informationsinsats till 
socialförvaltingens ledningsgrupp med fokus på 
offentlighetsprincipen,registrering av allmänna 
handlingar, delegationsordning och rapportering av 
delegationsbeslut. 

Ta fram underlag, tillfälle 2  Ej påbörjad 2018-12-31 Kajsa Rosén 

 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Informationsinsats  Ej påbörjad 2018-12-28  
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2.1.4 Att vi inte följer riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av fattade beslut avseende 
bostadsanpassningsbidrag 

Redovisning av resultat 1  Inga avvikelser 2018-07-31 Nancy Ganic 
Murtic 

Metod 
Verksamhetsutvecklare begär ut en sammanställning 
av antalet beslut från bostadsanpassningshandläggare 

Kommentar 

Samtliga beslut har redovisats och inga avvikelser har identifierats. 

Resultat av kontroll 

Verksamhetsutvecklare har begärt ut en 
sammanställning av fattande beslut från 
bostadsanpassningshandläggare. Kontrollen visar att 
23 beslut avseende bostadsanpassningsbidrag fattats 
under perioden. Kostnaderna är från 1 000 kr 
(stödhandtag/trappräcke) till 20 000 kr (Ramp till 
entré, utjämning av trösklar) Kontrollen visar således 
inte på några avvikelser. 

Redovisning av resultat 2  Ej påbörjad 2018-12-31 Nancy Ganic 
Murtic 

2.2 Ekonomi 

2.2.1 Verksamheterna håller inte sin budgetram. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat Följa upp verksamheternas 
ekonomiska resultat - tillfälle 1 

 Inga avvikelser 2018-04-30 Sandra 
Magnusson 

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

Kommentar 

Per sista april har Socialnämnden ett överskott med 1 700 tkr. Överskottet beror på vakanser 
inom ledningsadministrationen samt överskott inom säbo och hemtjänst och 
assistansersättning. Underskott finns inom gruppbostad LSS samt nattenhet och individ- och 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

familjeomsorg. Resultatet för helåret beräknas bli +-0. 

Följa upp verksamheternas 
ekonomiska resultat - tillfälle 2 

 Större avvikelser 2018-07-31 Sandra 
Magnusson 

Kommentar 

Resultatet för Socialnämden per 31/7 uppgår till - 2 329 tkr och helårsprognosen till - 3 000 tkr. 
Underskott finns inom LSS vuxna och barn, individ- och familjeomsorg samt inom nattenheten. 

Följa upp verksamheternas 
ekonomiska resultat - tillfälle 3 

 Större avvikelser 2018-10-31 Sandra 
Magnusson 

Kommentar 

Nämdens ekonomiska resultat för 2018 beräknas bli ett underskott om 1 600 tkr. Det är en 
förbättring mot föregående prognos vid delåret som visade ett underskott på 3 000 tkr. Dels 
har det uppkommit saker som har förbättrat resultatet som var okända vid förra prognosen 
samtidigt som ett antal åtgärder har vidtagits för att minska underskottet. Underskottet finns 
inom verskamheterna LSS vuxna och barn, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorgens 
nattenhet. 

Följa up verksamheternas 
ekonomiska resultat - tillfälle 4 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Sandra 
Magnusson 

2.2.2 Fakturor betalas efter förfallodag 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll genom stickprov Stickprov 1  Inga avvikelser 2018-07-31 Jennie Ramberg 

Metod 
10 stickprov två gånger per år 

Kommentar 

Inga avvikelser funna. 

Resultat av kontroll 

Kontroll av 5 fakturor har gjorts och alla är betalda 

Stickprov 2  Ej påbörjad 2018-12-31 Jennie Ramberg 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

innan förfallodag. 

2.3 Personal 

2.3.1 Hög sjukfrånvaro i förvaltningen 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Ta fram statistik för sjukfrånvaro, per enhet Ta fram statistik - tillfälle 1  Inga avvikelser 2018-07-31 Kerstin Johansson 

Metod 
Gå in i personec och ta fram uppgifter om 
sjukfrånvaro 

Kommentar 

Sjukfrånvaron i Socialförvaltningen per enhet Januari till Juni 2018. 

Oxelgården 6,60% 
Linden 10,81% 
Hemtjänst 5,80% 
HSL/Natt 9,59% 
Socialpsykiatri 1,67% 
Hasselbacken 5,70% 
Daglig verksamhet 13,39% 
Kastanjen 2,89% 
IFO 7,17% 
Socialförvaltningen totalt 7,36% 

Resultat av kontroll 

Sjukfrånvaron i Socialförvaltningen per enhet Januari 
till Juni 2018. 

Oxelgården 6,60% 

Linden 10,81% 

Hemtjänst 5,80% 

HSL/Natt 9,59% 

Ta fram statistik - tillfälle 2  Ej påbörjad 2018-12-31 Kerstin Johansson 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Socialpsykiatri 1,67% 

Hasselbacken 5,70% 

Daglig verksamhet 13,39% 

Kastanjen 2,89%IFO 7,17% 

Socialförvaltningen totalt 7,36% 

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

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställa åtgärder som vidtagits för att minska 
sjukfrånvaron 

Redovisning av åtgärder 1  Inga avvikelser 2018-07-31 Nancy Ganic 
Murtic 

Metod 
Inhämta och analysera de åtgärder som vidtagits på 
varje enhet 

Kommentar 

Av den statistik som presenterats hittills för året har sjuktalen gått ner, vilket visar på ett gott 
arbete med att få ner sjuktalen. Vi är alltjämt inte på godtagbara nivåer, men ser ändå en 
trend med sjunkande siffror. Det finns alltjämt ett antal medarbetare som är 
långtidssjukskrivna där samarbetet med kommunens rehabiliteringssamordnare fortlöper. Det 
har inte skett någon förändring i vad som skall göras från enhetschefernas sida utan de 
gemensamt framtagna och beslutade åtgärder för öka frisktalen utförs alltjämt och studerar 
man siffrorna idag så kan man se att arbetet givit effekt. Enhetscheferna följer upp 
sjukfrånvaron på olika sätt, dokumenterar sjukfrånvaro, lyfter upp punkten på APT och 
medarbetarsamtal, arbetar aktivt med schemaläggning, anpassar arbetsuppgifter, arbetar med 
olika metoder för att motverka konflikter och ser över behovet av utbildningsinsatser. 

Resultat av kontroll 

Av den statistik som presenterats hittills för året har 
sjuktalen gått ner, vilket visar på ett gott arbete med 
att få ner sjuktalen. Vi är alltjämt inte på godtagbara 
nivåer, men ser ändå en trend med sjunkande siffror. 
Det finns alltjämt ett antal medarbetare som är 

Redovisning av åtgärder 2  Ej påbörjad 2018-12-31 Nancy Ganic 
Murtic 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

långtidssjukskrivna där samarbetet med kommunens 
rehabiliteringssamordnare fortlöper. Det har inte 
skett någon förändring i vad som skall göras från 
enhetschefernas sida utan de gemensamt framtagna 
och beslutade åtgärder för öka frisktalen utförs 
alltjämt och studerar man siffrorna idag så kan man se 
att arbetet givit effekt. Enhetscheferna följer upp 
sjukfrånvaron på olika sätt, dokumenterar 
sjukfrånvaro, lyfter upp punkten på APT och 
medarbetarsamtal, arbetar aktivt med 
schemaläggning, anpassar arbetsuppgifter, arbetar 
med olika metoder för att motverka konflikter och ser 
över behovet av utbildningsinsatser. 

2.4 Verksamhetsspecifik 

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

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Gör sammanställning - tillfälle 1  Inga avvikelser 2018-04-30 Nancy Ganic 
Murtic 

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

Kommentar 

Samtliga enhetschefer har presenterat underlag på vilka synpunkter, klagomål och 
förbättringsförslag som inkommit till enheterna och vilka åtgärder som vidtagits. 

Gör sammanställning - tillfälle 2  Ej påbörjad 2018-12-31 Nancy Ganic 
Murtic 

 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 
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Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Nancy Ganic Murtic  Avslutad 2018-04-30  

2.4.2 Att alla brukare inte har en aktuell genomförandeplan. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av aktuella genomförandeplaner Gör sammanställning av antal 
genomförandeplaner. 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Nancy Ganic 
Murtic 

Metod 
Inhämta underlag från enhetschef och gör en 
sammanställning och redovisa resultat. 

 

2.5 Slutsatser av uppföljning 

2.6 Åtgärder 

Verksamhetscontroller har genomfört en kontroll av ej uppföljda biståndsbeslut under perioden 180401 - 180831. Under perioden april till 
augusti 2018 är 51 beslut inte uppföljda i tid. 5 beslut är bakåtdaterade. 

Under våren 2018 har IFO varit medvetna om att beslut inte följts upp i tid. . Detta har till största del beror på personalbrist samt ett stort 
ökat tryck på ärenden till biståndshandläggare. Man ser nu under hösten att trycket på ärenden inte är lika stort, och skulle säga med största 
sannolikhet, att enheten nu hinner följa upp alla ärenden i tid. Att de hinner följa upp alla nu, handlar också om att de nu är tre 
biståndshandläggare i tjänst, sedan september månad. 

Enheten har tagit fram en ny rutin kring uppföljningarna av biståndsinsatser och att det är teamledarna som ansvarar för att ”ta” ut besluten 
ur procapita och sedan överlämna de till handläggarna som följer upp dem. En avstämning görs varje varje vecka kring hur det går med 
uppföljningarna den aktuella månaden. 

Nämdens ekonomiska resultat för 2018 beräknas bli ett underskott om 1 600 tkr. Det är en förbättring mot föregående prognos vid delåret 
som visade ett underskott på 3 000 tkr. Dels har det uppkommit saker som har förbättrat resultatet som var okända vid förra prognosen 
samtidigt som ett antal åtgärder har vidtagits för att minska underskottet. Underskottet finns inom verskamheterna LSS vuxna och barn, 
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individ- och familjeomsorg samt äldreomsorgens nattenhet. 

Av delårsbokslutet kunde det utläsas att det prognostiserade underskottet för socialnämnden beräknades bli dryga 3 000 tkr. 
Socialförvaltningens tjänstepersoner tog därför tillsammans med ekonomcontroller fram en åtgärdslista på de effektiviseringar som bedöms 
som genomförbara och som skulle ge effekt vid 2018 års slut: 

 Frysa investeringsmedel för reinvesteringar (gäller ej de som redan är beslutade) som kommer att ge en effektivisering gällande 
kapitalkostnader. 

 Omdisponering av budget för habiliteringsersättning och det är pga. att förvaltningen rekvirerat statsbidrag för att höja 
habiliteringsersättning vilket möjliggör en besparing av den egna budgeten. 

 Förlikning IFO/LEBO och ärendet rör ansvarsfråga för uppkommen skada i en lägenhet som kommunen hyrt. 

 Kurser avser återstående medel för kurser/utbildningar inom förvaltningen. 

 Assistansärende (återsökning Migrationsverket) och som ger kommunen rätt till ersättning upp till 75 % av kostnaderna från 
Migrationsverket för personer som pga. ålder, sjukdom eller funktionshinder behöver särskilt boende för service och omvårdnad 
eller stöd och hjälp i boendet. 

 ”Övrigt” som är ett generellt sparbeting som fördelas på alla enheter. 

Utöver ovanstående effektiviseringar så har förvaltningschef fått i uppdrag att arbeta för en budget i balans och arbetet med detta fortgår 
enligt tidigare nämndbeslut. 
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Tjänsteskrivelse 2018-11-05 1 (2)

Dnr: SON 18-11

   

Tjänsteskrivelse intern kontrollrapport 3 för 
Socialnämnden

Ärendebeskrivning
Av den interna kontrollplanen som är framtagen för 2018 står angivet att följande ska 
följas upp per sista oktober:

Kontroll av verksamheternas ekonomiska resultat
Avstämning av antalet beslut som ej är omprövade i tid

Verksamhetscontroller har genomfört en kontroll av ej uppföljda biståndsbeslut 
under perioden 180401 - 180831. Under perioden april till augusti 2018 är 51 beslut 
inte uppföljda i tid. 5 beslut är bakåtdaterade.

Under våren 2018 har IFO varit medvetna om att beslut inte följts upp i tid. . Detta 
har till största del beror på personalbrist samt ett stort ökat tryck på ärenden till 
biståndshandläggare. Man ser nu under hösten att trycket på ärenden inte är lika 
stort, och skulle säga med största sannolikhet, att enheten nu hinner följa upp alla 
ärenden i tid. Att de hinner följa upp alla nu, handlar också om att de nu är tre 
biståndshandläggare i tjänst, sedan september månad.

Enheten har tagit fram en ny rutin kring uppföljningarna av biståndsinsatser och att 
det är teamledarna som ansvarar för att ”ta” ut besluten ur procapita och sedan 
överlämna de till handläggarna som följer upp dem. En avstämning görs varje vecka 
kring hur det går med uppföljningarna den aktuella månaden.

Nämndens ekonomiska resultat för 2018 beräknas bli ett underskott om 1 600 tkr. 
Det är en förbättring mot föregående prognos vid delåret som visade ett underskott 
på 3 000 tkr. Dels har det uppkommit saker som har förbättrat resultatet som var 
okända vid förra prognosen samtidigt som ett antal åtgärder har vidtagits för att 
minska underskottet. Underskottet finns inom verksamheterna LSS vuxna och barn, 
individ- och familjeomsorg samt äldreomsorgens nattenhet.

Av delårsbokslutet kunde det utläsas att det prognostiserade underskottet för 
socialnämnden beräknades bli dryga 3 000 tkr. Socialförvaltningens tjänstepersoner 
tog därför tillsammans med ekonomcontroller fram en åtgärdslista på de 
effektiviseringar som bedöms som genomförbara och som skulle ge effekt vid 2018 
års slut:

•Frysa investeringsmedel för reinvesteringar (gäller ej de som redan är beslutade) 
som kommer att ge en effektivisering gällande kapitalkostnader.

•Omdisponering av budget för habiliteringsersättning och det är pga. att 
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Dnr: SON 18-11

förvaltningen rekvirerat statsbidrag för att höja habiliteringsersättning vilket 
möjliggör en besparing av den egna budgeten.

•Förlikning IFO/LEBO och ärendet rör ansvarsfråga för uppkommen skada i en 
lägenhet som kommunen hyrt.

•Kurser avser återstående medel för kurser/utbildningar inom förvaltningen.

•Assistansärende (återsökning Migrationsverket) och som ger kommunen rätt till 
ersättning upp till 75 % av kostnaderna från Migrationsverket för personer som pga. 
ålder, sjukdom eller funktionshinder behöver särskilt boende för service och 
omvårdnad eller stöd och hjälp i boendet.

•”Övrigt” som är ett generellt sparbeting som fördelas på alla enheter.

Utöver ovanstående effektiviseringar så har förvaltningschef fått i uppdrag att arbeta 
för en budget i balans och arbetet med detta fortgår enligt tidigare nämndbeslut.

Sammanställningen avser perioden tom 2018-10-31.

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

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Nancy Ganic-Murtic
Tf. förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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Protokoll 2018-10-29

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-10:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §128

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-29

Datum för överklagan 2018-10-30 till och med 2018-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

§128 - Intern kontrollplan för socialnämnden 2018 (SON 18-11)
Ärendebeskrivning

Socialnämndens arbetsutskott får en muntlig information kring den interna kontrollen.
Handlingar kommer att finnas tillgängliga till socialnämnden sammanträde.

Förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet för beslut i nämnden.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet för beslut i nämnden.
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Uppföljning av sjukfrånvaro på 
Socialförvaltningen 2018

18

SON 18-89
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

§130 - Uppföljning av sjukfrånvaro på Socialförvaltningen 2018 
(SON 18-89)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Lekebergs kommun genomförde 2007 organisatoriska förändringar för att effektivisera 

socialtjänstens insatser för barn och ungdomar. Förändringen innebar att individ- och 

familjeomsorgen för barn och unga överfördes från vård- och omsorgsnämnden (VON) 

till kultur- och bildningsnämnden (KUB).  Arbetet med insatser för personer med bero-

ende- och missbruksproblematik och handläggning av ekonomiskt bistånd organisera-

des sedan tidigare inom VON.  Det övergripande syftet med förändringen var att för-

stärka kommunens förebyggande arbete bland barn och ungdomar samt, genom att 

erbjuda tidiga insatser, möjliggöra för barn och unga att uppnå god livskvalitet på 

”hemmaplan”. Diskussioner om ansvarsgränser skulle inte stå i vägen för ”rätt insats”. 

Under vintern 2014/15 genomfördes genomlysningar av Barn- och familjeenheten och 

Vuxenenheten i syfte att följa upp att verksamheterna bedrev en rättssäker verksamhet 

med god kvalitet. De båda genomlysningarna gav en bild av de styrkor och svagheter 

som fanns i befintliga verksamheter samt angav utvecklingsområden för att stärka or-

ganisationen.   

Ytterligare en utredning genomfördes under 2015 i syfte att presentera alternativa or-

ganisationslösningar för individ- och familjeomsorgen.  

En förändring genomfördes under 2016 då Barn- och familjeavdelningen organisato-

riskt överfördes till socialförvaltningen. Förändringen innebar att barn- och ungdoms-

vården, som tidigare organiserats under KUB, överfördes till VON, där missbruksvård 

och försörjningsstöd även tidigare organiserats.  

1.2. Aktuellt uppdrag 
I aktuellt uppdrag efterfrågas en utvärdering av genomförd organisationsförändring 

med sikte på att kartlägga om de effekter som förändringen syftade till har uppnåtts 

samt att klarlägga hur organisationen ytterligare kan utvecklas.   

Ett särskilt fokus i utvärderingen är barnperspektivet och hur uppdelningen mellan 

nämnderna påverkar barnen.  

1.3. Metod 
Som underlag till utvärderingen har intervjuer genomförts med representanter för 

handläggare och ledning inom socialförvaltningen, med elevhälsan samt med 

nämndernas presidier (VON och KUB). Sammanlagt har 15 personer deltagit vid 

intervjuerna. 

 

En aktgranskning har genomförts med fokus på samverkan ur ett barnperspektiv. 

Sju akter som berör barn mellan 6 och 16 år och som var aktuella för utredning eller 

insats har slumpats fram.  
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2. Tidigare genomlysningar 

Tidigare utredningar visade att organisering av en sammanhållen IFO-verksamhet 

inom VON hade störst förutsättningar för att skapa en trygg verksamhet med hög 

rättssäkerhet och en god arbetsmiljö. Utifrån detta beslutade kommunstyrelsen att 

sammanföra socialtjänsten under VON från och med 1 juli 2016. 

I beslutet framfördes som viktigt att ta fram en tydlig plan och rutiner kring hur 

samverkan med skola/förskola skulle fortsätta utvecklas. I den tidigare organisat-

ionen hade KUB och VON ett gemensamt ansvar att samordna insatser för personer 

som var aktuella hos båda nämnderna, liksom när ansvaret vid 21 års ålder ska 

överflyttas mellan nämnderna när det gäller frågor kring LSS. 

Den tidigare organisationen visade brister i form av framförallt en avsaknad av 

samordning och helhetssyn, vilket innebar en ineffektivitet men även brister i kvali-

tets- och utvecklingsarbetet.  Detta kännetecknades bland annat av att verksamhet-

erna inte följdes upp utöver budget. I utredningarna konstaterades stora avvikelser 

från standardkostnad. 

Dåvarande organisation bedömdes även medförda en sårbarhet gällande kompe-

tens- och personalresurser och verksamheterna kännetecknades av hög arbetsbe-

lastning, personalomsättning och bristande kontinuitet i ledarskapet. Jämförelser 

med andra kommuner indikerade en låg bemanning. 

Verksamheterna uppvisade bristande styrning såväl gällande ekonomi- som mål-

styrning och avsaknad av intern kontroll för att säkerställa bl a en rättssäker hand-

läggning. Bland annat hade flertalet barnavårdsutredningar pågått längre än fyra 

månader. 

Samverkan mellan skola och socialtjänst kring enskilda barn uppgavs medföra att 

insatser kunde komma enskilda barn till del i ett tidigt skede. Verksamheterna sak-

nade dock styrning eller mått för att mäta detta. 
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3. Resultat av utvärderingen 

3.1. Organisation och styrning 
Inför omorganiseringen fanns en ambition om att den politiska styrningen skulle 

underlättas genom att kunskapen om IFO samlas inom en gemensam nämnd.  

Detta sågs även som en god förutsättning för att effektivisera styrning, uppföljning 

och utvärderingen av verksamheten. Ett helhetsperspektiv kunde uppnås såväl gäl-

lande styrning som i den operativa verksamheten. 

Utvärderingen påvisar att den politiska styrningen är svag. Detta kan också beskri-

vas som att den politiska styrningen är för ospecificerad för att konkret leda till en 

styrning på operativ nivå. Vid intervjuerna framkommer att det finns kännedom om 

den politiska ambitionen att öka det förebyggande arbetet och motverka placering-

ar, vilket dock inte omsatts i konkreta mål eller aktiviteter. 

Intervjuer med handläggarna påvisar att den formella informationen brister, exem-

pelvis kring hur politiska mål påverkar verksamheten, budget och verksamhetsupp-

följning men att det finns en informell information för de som själva väljer att kon-

takta nämndens politiker. De handläggare som tidigare varit underställda VON 

uppfattar att politiken i dag är längre bort från verksamheten.  

Det finns i dag ingen styrning i form av gemensamma rutiner för att arbeta utifrån 

ett helhetsperspektiv i det ansvar som finns operativt, exempelvis gällande plane-

ring av insatser i en familj som ju kan komma från flera av organisationens enheter.  

Vid intervjuerna beskrivs att det finns en god vilja att hitta ett likartat synsätt på 

uppdraget och på socialtjänstens roll. Synsättet visar sig konkret inte alltid vara 

samstämmigt varför insatser av teamledarna krävs i det dagliga arbetet. Det finns 

ingen struktur eller styrning för gemensamma träffar där ärenden diskuteras. Vid 

gemensamma planeringsdagar har frågor kring värdegrund och förhållningssätt 

berörts. Utvärderingen visar att i nuvarande verksamhet är handläggarna som arbe-

tar med barn och unga respektive med vuxna, fortfarande uppdelade lokalmässigt, 

vilket kan påverka möjligheten till helhetssyn och samsyn.  

En organisatorisk förändring är att vuxenhandläggaren i dag har ansvar för unga 

från 15 år som kan behöva insatser pga. eget beteende, dvs ej ärende där föräldrarna 

brister i sin omsorg, vilka handläggs av barn- och ungdomshandläggare. Initiativ 

har tagits för att hitta former för ett förebyggande missbruksarbete riktat till unga1. 

Detta sker i samarbete med skolan och ett förslag ska läggas fram under våren. Det 

konstateras att barn – och ungdomshandläggarna inte involverats i detta arbete, 

vilket bedöms som ett exempel på bristande helhetssyn och samordning. 

                                                             
1 ”Arboga-modellen (ODIN-Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu) är en förbild vilket inne-
bär gemensamma insatser för att tidigt upptäcka narkotikamissbruk i skolan och snabbt ge 
stöd och hjälp. En vision är att alla skolor ska vara narkotikafri och att alla skolor använder 
samma metod. Öppenvårds insatser inom IFO är betydelsefulla för att lyckas med detta.  
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En gång i veckan träffas handläggargrupperna för gemensam reflektion. Processen i 

gruppen leds av dem själva. Tiden ses som en intern handledning och stöd. De in-

tervjuade handläggarna beskriver detta som ett värdefullt forum där fokus förutom 

grupprocesser, även kan vara gemensamma rutiner.   

Barn- och ungdomshandläggarna uppger sig inte känna sig delaktig i verksamhets-

utveckling och beslutsfattande gällande verksamheten. Detta upplevs som att det 

”sker över huvudet”.  

Delegationen i dag innebär att placeringar utanför ramavtal beslutas av nämndens 

arbetsutskott, planering inom ramavtal beslutas av enhetschef, öppenvård över viss 

kostnad beslutas av teamledare och övrig öppenvård av handläggare.  

3.1.1. Reflektion  

Genom att verksamheten nu står under en gemensam politisk- som tjänstemanna-

styrning ges förutsättningar för en helhetssyn på det sociala arbetet som präglas av 

gemensamma synsätt och värderingar.  

Att nå detta är dock inte enbart en organisatorisk fråga. Det krävs tydlighet hos po-

litik och ledning för att nå och implementera en gemensam värdegrund men även 

gemensamma visioner och ett arbetssätt som leder mot gemensamma mål.  

Verksamheten styrs i hög grad av lag och andra regleringar men här finns utrymme 

för politiska ambitioner och vägledning för att nå en effektiv verksamhet. För detta 

krävs ställningstagande som vi inte kunnat finna i verksamheten i dag.  

3.2. Ledarskap och struktur 
IFO-chefens ansvar är inte specificerat i någon uppdragsbeskrivning, men beskrivs 

innebära ett ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö.  Utöver IFO-

verksamheterna barn- och ungdomsvård, missbruksvård och försörjningsstöd finns 

här ett ansvar för socialpsykiatri, LSS och äldreomsorg.  

De två teamledarnas ansvar innebär att handleda övriga medarbetare, fördela och 

följa upp ärenden, bevaka att lagstiftning följs, hantera statistik, ansvara för 

gruppmöten, initiera och leda kvalitetsarbetet, vara verksamhetens kontaktperson 

för samverkansparter samt att vara ställföreträdare för enhetschefen2. Initialt utför-

des detta inom ca 50 % av tjänsterna men har kommit att omvärderas då svårighet-

er beskrivs att hålla isär de två rollerna. I uppdragsbeskrivningen läggs också ett 

ansvar på teamledare för att verksamheten är effektiv, kvalitativ och rättssäker med 

en tydlig styrning och uppföljning. Krav ställs på att upprätta en god struktur, tyd-

ligt ansvar och rutiner för samverkan.  

Uppdraget för en av teamledarna riktas mot barn- och ungdomsvården inklusive 

LSS barn och unga där det i dag finns fem handläggare, och en mot missbruksvård, 

våld i nära relationer och försörjningsstöd med tre handläggare samt LSS vuxna, 

socialpsykiatri med tre handläggare. 

                                                             
2 Enligt den uppdragsbeskrivning som teamledarna fick del av vid anställningen. 
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IFO- chef och teamledare utgör tillsammans en ledningsgrupp.  

Intervjuerna påvisar att ansvarsfördelningen mellan IFO-chef och teamledare i 

uppgifter som rör personalansvar och ansvar för arbetsmiljön i praktiken är fly-

tande. Exempel ges där teamledarna tagit ett tydligt chefsansvar i sådana frågor. 

Teamledarna organiserar sitt ansvar genom spontana möten men framförallt vid 

samråd där ärenden fördelas och utrednings- och uppföljningsarbetet diskuteras. I 

stort beskrivs att tillgängligheten till teamledaren är god.  

3.2.1. Reflektion 

Teamledarnas ansvar är enligt dem själva tydligt men enligt vår uppfattning alldeles 

för omfattande. Deras uppdrag bör vara koncentrerat till de delar som innebär ett 

stöd till handläggarna innebärande fördelning av ärenden, handledning och att vara 

medhandläggare i särskilda ärenden. I ansvaret bör också läggas att arbeta med 

introduktion och professionell utveckling av handläggarna. Vi ser idag att teamle-

darna tar ett ansvar som rätteligen hör hemma hos IFO-chef kring personalfrågor 

och arbetsmiljö. Detta är ett ansvar som vi uppfattar att teamledarna dels tagit på 

eget initiativ men också som tilldelats av IFO-chef. 

De brister vi framfört vad gäller effektivitet, kvalitet, styrning och uppföljning kan 

inte läggas på den operativa nivån. Här måste ledningen ta ett större ansvar för tyd-

lighet genom mål, riktlinjer och rutiner.  

Vi vill här även påtala risken med att låta den enskilda handläggaren vara ansvarig 

för vilka ärenden som tas upp för handledning. Vi har sett många exempel på hand-

läggning där just de ärenden som uppfattas som svårast att hantera inte tas upp 

med ansvarig chef/teamledare. För att säkerställa rättssäkerhet är det av stor bety-

delse att teamledaren säkerställer att samtliga ärende följs. 

Ett ansvar finns för respektive chef att följa upp att personal och chefer följer sitt 

uppdrag. Exempelvis att IFO-chefen följer upp att teamledaren utför sitt uppdrag, 

vidare att förvaltningschefen följer upp och stödjer IFO-chefen i dennes uppdrag.  

Vi vill påtala att behov av stöd för chefer på 0lika nivåer är av stor vikt för att nå 

framgång i förändringsarbetet.  

3.3. Kvalitet och rättssäkerhet 
Tidigare genomlysningar visar brister i styrning och uppföljning för att nå en god 

kvalitet och en rättssäker handläggning. Verksamheten har enligt Socialstyrelsen ett 

ansvar för att upprätta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Genom 

detta identifieras kvalitetskrav som är relevanta för verksamheten utifrån lagar och 

föreskrifter, verksamhetens egna definierade kvalitetskrav samt kvalitet utifrån pa-

tient och brukare.  

I utvärdering har inte framkommit att det finns rutiner, metoder eller att det tydlig-

gjorts hur verksamheten kvalitetssäkras eller hur verksamheten övergripande följs 

upp.  
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Vid intervjuer med handläggare framkommer att de inte är delaktiga i ett kvalitets-

arbete och känner inte till hur verksamheten lyckas med sitt uppdrag. Det arbete 

som skett för att skapa ett ledningssystem för kvalitetssäkring, bland annat genom 

att samla och ge möjlighet att ta del av de inom verksamheterna upprättade ruti-

nerna har avstannat. Att forma ett ledningssystem för kvalitetssäkring har påbörjats 

i omgångar, bland annat med stöd av externa konsulter och med stöd av en intern 

resursperson. Trots detta saknas detta i dag och det arbete som tidigare gjorts finns 

det dålig kunskap om.  

Teamledarna har enligt uppdragsbeskrivning ett ansvar för att utveckla systemet för 

kvalitetssäkring. Vid intervjuerna beskrivs detta som omöjligt då det löpande arbe-

tet och vardagliga verksamhet tar all kraft.  

Barn- och ungdomshandläggarna menar även att det i dag saknas ett forum för att 

byta erfarenheter och verka för en kompetensutveckling.  

3.3.1. Reflektion  

Tidigare utredningar visar att det inom VON fanns en struktur för ett kvalitetsled-

ningssystem vilket kunde samordnas med det arbete som påbörjats för IFO-

verksamheterna. Detta skulle kunna underlättas då verksamheterna nu organiseras 

under en gemensam nämnd. Ett utvecklingsarbete har initierats men avstannade 

under 2017, vilket också konstateras i årsredovisningen.  

Ett prioriterat arbete bör vara att utarbeta kvalitetsledningssystemet, i enlighet med 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Detta är av en stor betydelse för att 

tydliggöra ansvar i organisationen men också för att forma nödvändiga gemen-

samma arbetssätt, rutiner och arbetsflöden. Ett tydligt kvalitetsledningssystem ökar 

möjligheten till en rättssäker handläggning samt tydliggör vägar och arbetssätt för 

samverkan i processbeskrivningar.  

3.4. Kompetens, kontinuitet och kultur 
Tidigare utredning samt beslut om organisationsförändring pekade på att organi-

sation av IFO under en nämnd ökade möjligheten till större kontinuitet och mins-

kad sårbarhet i handläggningen då gruppen handläggare blev större och då inte lika 

sårbar.  

Intervjuerna visar att en förändring konkret inte har skett då handläggarna fortfa-

rande arbetar utifrån två grupperingar. Det framkommer dock också att det före-

kommer att en handläggare från vardera grupp samverkar i ett ärende/en familj där 

såväl vuxna som barn är i behov av socialtjänstens insatser.  

Intervjuerna påvisar även olika förhållningssätt, värdegrund och sålunda kultur i 

handläggargrupperna. Vi menar att det är väsentligt att lägga kraft på att bearbeta 

detta för att uppnå en god arbetsmiljö och ökad trivsel för att också stoppa den i dag 

fortfarande höga personalomsättningen. Det senare har en relevant betydelse för att 

uppnå en kontinuitet i det sociala arbetet men även för att uppnå och arbeta enligt 

tydliga rutiner och arbetssätt. Inom framförallt barn- och familjegruppen beskrivs 
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en större personalomsättning och vi uppfattar ett större behov av en tydlig styrning 

och stöd för att öka trivsel. 

Verksamhetens kultur och värdegrund bör också speglas i verksamhetens ledning. 

Vi får vid intervjuerna indikationer på att den politiska ledningen inte uppfattas gå i 

takt med sin verksamhet och att ett tydligare samspel mellan politik och verksam-

heten efterfrågas.  

3.4.1. Reflektion 

En lokalmässig förändring genomförs genom att hela IFO flyttar samman.  Detta 

kan ge ett positivt resultat i arbetet med att skapa en tydlig vi-känsla.  

Vi vill framföra vikten att även fortsättningsvis arbeta med det påbörjade arbets-

lagsutvecklingen där grupperna närmar sig varandra till en gemensam värdegrund. 

Det arbetet måste ses som en investering i arbetsmiljön och för en minska perso-

nalomsättning.    

3.5. Samverkan ur ett barnperspektiv 
En utmaning i den nya organisationen beskrevs vara att behålla den goda samver-

kan mellan barn- och familjeavdelning och utbildningsförvaltningen samt att för-

verkliga de politiska ambitionerna att arbeta förebyggande och med tidiga insatser 

för barn och unga i förskola och skola. För att värna detta följdes tjänstepersonsför-

slaget, som låg till grund för kommunstyrelsens beslut om den nya organiseringen 

av IFO, av en tydlig markering om vikten av att ta fram en tydlig plan och rutiner 

kring hur socialtjänstens samverkan med skola/förskola ska fortsätta utvecklas.  

Det har i utvärderingen inte framkommit att denna plan tagits fram. Vikten av det 

har uppmärksammats, bl a kan läsas i VON:s delårsbokslut 2017 att ”Ett intensifie-

rat samarbete bör i höst inledas med elevhälsan inom Kultur- och bildningsförvalt-

ningen för att stödja såväl barn som vuxna vid oro”.  

Bristen kring samverkan innebär att denna blir personbunden, vilket bekräftas vid 

intervjuerna. Den bristande personalkontinuiteten äventyrar samverkan. Bristen på 

upparbetade rutiner innebär också att det blir en osäkerhet kring exempelvis vis hur 

information som kan vara väsentliga för att bedöma behov av insatser hos enskilda 

barn och unga ska lämnas och tas emot. 

Vid intervjuerna framkommer att det finns olika förväntningar och synsätt, exem-

pelvis på när en orosanmälan ska göras. Förändringar har även skett inom organi-

sationen i övrigt som påverkar samverkan, exempelvis av elevhälsan, barnteamet 

och familjecentralen vilket uppfattas om en direkt följd av omorganiseringen. Vid 

intervjuerna inom IFO uppges även finnas en osäkerhet och otydlighet hur sekre-

tessfrågor mellan de två nämnderna ska hanteras.  

En aktgranskning har utgjort en del av denna utvärdering. Denna berörde sju akter 

som gällde barn i skolålder (6 – 16 år) och fokuserade framförallt på socialtjänstens 

samverkan med skola/förskola. I dessa akter hade beslut fattats om stöd i öppen-

vård i ett fall, två hade stöd genom en kontaktfamilj och tre var placerade i familje-

hem. I ett fall berörde akten en ansökan om stöd där beslut ännu inte fattats.  End-
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ast i ett fall har förskola/skola varit delaktiga i den planeringen som gjorts av insat-

serna. En samordnad individuell plan hade upprättats och skolgången berördes 

även vid uppföljning av insatserna. I övriga akter berördes samverkan med för-

skola/skola inte alls eller var mycket otydligt. 

En gemensam uppfattning bli tydlig i intervjuerna med ledning och personal inom 

det två nämnderna om att samverkan inte fungerar. Det sker ingen samverkan i 

övergripande frågor som kan beröra de båda nämnderna ur ett barnperspektiv. Det 

finns inte heller en struktur för samverkan mellan IFO och skolorna på lednings-

plan eller för att få tydliga kontaktvägar för information eller kring arbete med en-

skilda elever. Det betyder att skolan inte självklart involveras i planering av insatser 

och därmed inte ges möjlighet till delaktighet i enskilda ärenden vilket innebär att 

helhetsperspektivet går förlorat. Den samverkan som planeras kring barn brister 

vilket innebär att den information kring barnet som finns hos skolan inte följer bar-

nen.  

Det framförs även att det saknas gemensamma rutiner kring orosanmälan vilket 

kommit att innebära att olika förhållningssätt och förväntningar växt fram.  

3.5.1. Reflektion 

Oberoende av organisation återkommer vi till nödvändigheten att hitta rutiner för 

hur samverkan ska ske, även internt inom socialtjänsten. Trots att verksamheterna 

nu organiseras under en gemensam nämnd finns skäl att tydliggöra att sekretess 

kan råda, hur detta ska hanteras, i vilka situationer och hur samverkan ska och kan 

ske.  

En tydlig markering i tidigare organisationsbeslut var vikten av att i den förändrade 

organisationen arbeta för att bibehålla den upparbetade samverkan med försko-

lan/skolan samt arbetet med förebyggande och tidigare insatser för barn och unga. I 

denna utvärdering kan vi konstatera att detta inte lyckats och att det nu krävs kraft-

tag för att utveckla detta.  

En fungerande samverkan bör vara såväl organisatorisk som operativ. Det betyder 

att grunderna för samverkan ska diskuteras, beslutas och utvärderas på ett övergri-

pande plan och sedan omsättas i praktisk verklighet. Verksamheterna måste tillde-

las mandat för själva samverkansarbetet, tid för genomförandet och resurser, för att 

förutsättningarna för samverkan ska anses finnas. En gemensam referensram kring 

förutsättningar och målgrupp är också nödvändig för att en god samverkan ska sä-

kerställas.  

En viktig förutsättning för samverkan är engagemang och tydlig styrning på alla 

ledningsnivåer. Genom detta ges samverkan en legitimitet. Respektive nämnd 

måste aktivt visa vägen genom att skapa en gemensam plattform genom målbe-

skrivning och tydlig uppföljning. Här behöver framgå vad som förväntas av de båda 

organisationerna samt att resultaten följs upp systematiskt.  

På ledningsnivå behöver förvaltningarna ta fram en gemensam handlingsplan för 

att skapa samverkansformer som utgår från respektive förvaltnings ansvar, var för 

sig och gemensamt.        
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Att styra mot att strukturer för samverkan formas åligger sålunda båda nämnderna. 

Erfarenheter visar att bakom en fungerande samverkan finns struktur för samver-

kan på såväl politisk nivå, tjänstemannaledningsnivå samt i den operativa verksam-

heten. Vi ser i den nationella styrningen krav på samverkan och föreslår att de for-

mer som utformas för samverkan med andra huvudmän också nyttjas för samver-

kan kring kommuninterna frågor. 

3.6. Arbetsbelastning 
Fem handläggartjänster riktas i dag mot barn och unga där en halvtid avsätts för 

ensamkommande barn och unga. Av det tre intervjuade barn- och ungdomshand-

läggaren uppger två av tre att de har för mycket att göra. Teamledaren förväntas ha 

utrymme att avsätta ca 50 % för att vara medhandläggare i vissa ärenden.  

En handläggartjänst arbetar i dag med missbruk hos vuxna. I den grupp den tillhör 

finns handläggning av äldreomsorg, socialpsykiatri, LSS vuxna och försörjningsstöd 

vilket innebär totalt sju tjänster. En av dessa innebär en teamledarfunktion på halv-

tid. Denna grupp beskrivs som stabil och arbetsbelastningen som rimlig.  

Vid intervjuerna beskrivs att det varit svårt att få till en systematik i en ”rättvis” ar-

betsbelastning. Det har nu tillsatts en särskild handläggare som ska jobba ikapp de 

ärenden där man ligger efter. Systemet med fördelning av ärenden har också änd-

rats i samband med att teamledare tillsattes och nu fördelar dessa ärenden efter 

bedömd ärendebelastning samt nödvändig kompetens. När det gäller skyddsbe-

dömningar så görs dessa av handläggare i jour. 

Personalomsättning och svårigheter att rekrytera har inneburit att arbetsbelast-

ningen tidvis varit ansträngande. Teamledarna menar dock att det vid full beman-

ning är en personalbemanning som är rimlig. 

3.6.1. Reflektion 

Vi konstaterar att arbetsbelastningen hos den grupp som arbetar med barn och 

unga uppfattas som för hög. Det är också i denna grupp som vi i denna utvärdering, 

men även i tidigare genomlysningar, konstaterat en hög arbetsbelastning, bristande 

styrning, brist på kontinuitet såväl i ledning som i handläggargruppen. För att 

komma tillrätta med detta krävs ett tydligt ledarskap som stöds av tydlig vägledning 

i form av riktlinjer och rutiner.  

För att enskilda handläggare ska känna en tillfredsställelse och trivsel i sin roll är 

detta grundläggande förutsättningar. Att nya medarbetare ges en god introduktion, 

känner sig trygga med och vet vad som förväntas samt var stödet i vardagen finns, 

är grundläggande förutsättningar för trivsel men även för en rättssäker verksamhet. 

Detsamma gäller naturligtvis även chefer på olika nivåer i organisationen och yt-

terst bör verksamheten känna att det finns förtroende för verksamheten hos den 

politiska ledningen.  
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4. Övergripande analys och be-
dömning – summering 

Utvärderingen visar att IFO:s olika verksamheter nu har samorganiserats vilket bör 

ge goda förutsättningar för en tydlig styrning ur ett helhetsperspektiv, samordning, 

rättssäkerhet och effektivitet. Utifrån ett barnperspektiv ges ökade förutsättningar 

att möta och se barnets behov utifrån den situation som finns för hela familjen och 

där också säkerställa att andra huvudmän, såväl interna som externa involveras i 

planeringen.  

Den bild som framkommer genom utvärderingen visar en relativt splittrad verk-

samhet på operativ nivå, då framförallt hos arbetet med barn och unga. En tydlighet 

finns i ledningsgruppen men krav på och ansvar för utarbetande och rutiner och 

system för att tydligt följa upp och kvalitetssäkra verksamheten finns på en nivå där 

den i dag inte kan utföras.  

Framförallt barn- och familjegruppen har präglats av en hög personalomsättning 

där otydligt ansvar och otydliga förväntningar blivit särskilt svårt för handläggare 

med mindre erfarenhet att hantera. Det utvecklingsarbetet vi tidigare noterat har 

avstannat och även tappats bort. Ett tidigt stöd i form av rutiner och riktlinjer men 

även en politisk ambition och styrning saknas.  

För att hålla i de positiva effekterna för barn och unga i den tidigare organisationen 

beslutades om ta fram en tydlig plan och rutiner kring hur samverkan med 

skola/förskola ska fortsätta utvecklas. Detta har inte efterlevts.  

En fungerande samverkan bör vara såväl organisatorisk som operativ. Det betyder 

att grunderna för samverkan ska diskuteras, beslutas och utvärderas på ett övergri-

pande plan och sedan omsättas i praktisk verklighet. Verksamheterna måste tillde-

las mandat för samverkansarbetet, tid för genomförandet och resurser, för att förut-

sättningarna för samverkan ska anses finnas. En gemensam referensram kring för-

utsättningar och målgrupp är också nödvändig för att en god samverkan ska säker-

ställas.  

Vi vill därför tydliggöra att ansvar för att nå en helhetssyn och en tydlig samverkan 

internt inom kommunen gällande barn och unga är ett delat/gemensamt ansvar. 

Initiativ till utvecklandet av samverkansformer mellan nämnderna bör tas av IFO. 

Även skola och andra anmälningspliktiga verksamheter samt verksamheter som 

exempelvis kultur och fritid har ett ansvar för att gemensam forma gemensamma 

arbetssätt och rutiner för att så långt som möjligt arbeta för barns bästa, för tidigare 

insatser och ett förebyggande arbete. Att den egna verksamheten funnit sin grund-

struktur och ett tryggt arbetssätt är dock många gånger en förutsättning för en ef-

fektiv samverkan. Detta är i sig beroende av att verksamhetens ansvarsfördelning är 

tydlig för såväl den egna verksamheten som hos samverkansparter.  
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En viktig förutsättning för samverkan är även engagemang och tydlig styrning på 

alla ledningsnivåer. Genom detta ges samverkan en legitimitet. Respektive nämnd 

måste aktivt visa vägen genom att skapa en gemensam plattform genom målbe-

skrivning och tydlig uppföljning. Här behöver framgå vad som förväntas av de båda 

organisationerna samt att resultaten följs upp systematiskt. På ledningsnivå behö-

ver respektive förvaltning ta fram en gemensam handlingsplan för att skapa sam-

verkansformer som utgår från respektive förvaltnings ansvar, var för sig och ge-

mensamt.        

Vi menar att verksamheten i dag behöver arbeta fram tydliga strukturer för sina 

processer vilket inkluderar rättssäkerhet, samverkan, effektivitet och kvalitet. Ett 

prioriterat arbete bör därför vara att utarbeta ett kvalitetsledningssystem Detta ar-

bete bör prioriteras och inte störas av vardagens utmaningar i enskilda ärenden.  

Vi vill slutligen framhålla vikten av att fortsätta utvecklingsarbetet kring arbetslags-

utveckling där grupperna närmar sig varandra till en gemensam värdegrund.    
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Protokoll 2018-10-29

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-10:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §131

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-29

Datum för överklagan 2018-10-30 till och med 2018-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-10-29

Justerare signatur

§131 - Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och 
familjeomsorgen (SON 18-198)
Ärendebeskrivning
Under 2015 genomfördes en utredning i syfte att presentera alternativa organisationslösningar 
för individ- och familjeomsorgen och en förändring genomfördes under 2016 då Barn- och 
familjeavdelningen organisatoriskt överfördes till socialförvaltningen. Förändringen innebar 
att barn- och ungdomsvården, som tidigare organiserats under KUB, överfördes till VON där 
missbruksvård och försörjningsstöd även tidigare organiserats. I aktuellt uppdrag har det 
efterfrågats en utvärdering av genomförd organisationsförändring med sikte på att kartlägga 
om de effekter som förändringen syftade till har uppnåtts samt att kartlägga hur 
organisationen ytterligare kan utvecklas. 

Socialnämnden informeras om utvärderingens slutsatser och hur arbetet med översynen 
fortgår inom förvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Rapport: Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen - (SON 

18-198-2)
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Protokoll 2018-09-11

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund
Lars Näsström (PwC)
Henrik Hult (C) (Socialnämndens ordförande)

Protokollet innehåller paragraferna §135

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-11

Datum för överklagan 2018-09-13 till och med 2018-10-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

§135 - Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och 
familjeomsorgen (KS 15-6)
Ärendebeskrivning

Under 2015 genomfördes en utredning i syfte att presentera alternativa organisationslösningar 
för individ- och familjeomsorgen och en förändring genomfördes under 2016 då Barn- och 
familjeavdelningen organisatoriskt överfördes till socialförvaltningen. Förändringen innebar 
att barn- och ungdomsvården, som tidigare organiserats under KUB, överfördes till VON, där 
missbruksvård och försörjningsstöd även tidigare organiserats.

I aktuellt uppdrag har det efterfrågas en utvärdering av genomförd organisationsförändring 
med sikte på att kartlägga om de effekter som förändringen syftade till har uppnåtts samt att 
klarlägga hur organisationen ytterligare kan utvecklas. Ett särskilt fokus i utvärderingen är 
barnperspektivet och hur uppdelningen mellan nämnderna påverkar barnen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen begär att kultur- och bildningsnämnden och socialnämnden inkommer med 
redovisningar till kommunstyrelsens sammanträde i december över vilka åtgärder nämnderna 
vidtar med anledning av slutsatserna i utredningen.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar att redovisningarna ska inkomma till kommunstyrelsen senast 
i mars 2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen begär att kultur- och bildningsnämnden och socialnämnden inkommer till 
kommunstyrelsen senast i mars 2019 med redovisningar över vilka åtgärder nämnderna vidtar 
med anledning av slutsatserna i utredningen.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att kommunstyrelsen lägger till beslutssatsen att 
"Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna".
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

Propositionsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller huvudförslaget och finner så.

Ordföranden frågar sedan om nämnden kan bifalla yrkandet om att "Kommunstyrelsen lägger 
informationen till handlingarna" och finner så.

Beslut

Kommunstyrelsen

1. lägger informationen till handlingarna.

2. begär att kultur- och bildningsnämnden och socialnämnden inkommer till 
kommunstyrelsen senast i mars 2019 med redovisningar över vilka åtgärder nämnderna vidtar 
med anledning av slutsatserna i utredningen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utvärdering av organisationsförändring inom  individ- och familjeomsorgen 

- (KS 15-6-13)
 Rapport: Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen - (KS 15-

6-12)
 §104 KSAU Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen - (KS 

15-6-14)

Sida 4 av 4Sida 205 av 208



Tjänsteskrivelse 2018-08-27 1 (2)

Dnr: KS 15-6

   

Utvärdering av organisationsförändring inom individ- 
och familjeomsorgen

Ärendebeskrivning
Under 2015 genomfördes en utredning i syfte att presentera alternativa 
organisationslösningar för individ- och familjeomsorgen och en förändring 
genomfördes under 2016 då Barn- och familjeavdelningen organisatoriskt överfördes 
till socialförvaltningen. Förändringen innebar att barn- och ungdomsvården, som 
tidigare organiserats under KUB, överfördes till VON, där missbruksvård och 
försörjningsstöd även tidigare organiserats.

I aktuellt uppdrag har det efterfrågas en utvärdering av genomförd 
organisationsförändring med sikte på att kartlägga om de effekter som förändringen 
syftade till har uppnåtts samt att klarlägga hur organisationen ytterligare kan 
utvecklas. Ett särskilt fokus i utvärderingen är barnperspektivet och hur uppdelningen 
mellan nämnderna påverkar barnen.

1 Analys
Den bild som framkommer genom utvärderingen visar en relativt splittrad verk-
samhet på operativ nivå, då framförallt hos arbetet med barn och unga. En tydlighet 
finns i ledningsgruppen men krav på och ansvar för utarbetande och rutiner och 
system för att tydligt följa upp och kvalitetssäkra verksamheten finns på en nivå där 
den i dag inte kan utföras.

2 Slutsats
En viktig förutsättning för samverkan är engagemang och tydlig styrning på alla 
ledningsnivåer. Genom detta ges samverkan en legitimitet. Respektive nämnd måste 
aktivt visa vägen genom att skapa en gemensam plattform genom målbeskrivning 
och tydlig uppföljning. Här behöver framgå vad som förväntas av de båda 
organisationerna samt att resultaten följs upp systematiskt. 

På ledningsnivå behöver förvaltningarna ta fram en gemensam handlingsplan för att 
skapa samverkansformer som utgår från respektive förvaltnings ansvar, var för sig 
och gemensamt. 
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Dnr: KS 15-6

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen begär att kultur- och 
bildningsnämnden och socialnämnden inkommer med redovisningar 
till kommunstyrelsens sammanträde i december över vilka åtgärder nämnderna 
vidtar med anledning av slutsatserna i utredningen.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare
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