
Kallelse 2017-05-23

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

Övriga
Anneli Carlsson, Förvaltningschef VON
Gordana Sutic, Utredningssekreterare
Sandra Magnusson, Ekonom

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 Eriksson (S)
Gerry Milton (SD)
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Kallelse 2017-05-23

1 – Val av protokolljusterare, tid och plats Föredragande  

Ärendebeskrivning
Förslag den 24 maj 2017 kl 13.00, sekreterares tjänsterum, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta.
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Kallelse 2017-05-23

2 – Förvaltningschef informerar Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Anneli Carlsson informerar om aktuella och pågående händelser inom 
socialförvaltningen.
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3 – Informationsärende - Om MER-
beredningen gällande budget 2018 för 
Socialnämnden 
(SON 17-175)

Föredragande Anneli Carlsson och 
Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning
Information om inriktning för budget 2018 för Socialnämnden.

Beslutsunderlag
 Inriktning Budget 2018 Socialnämnden, anteckningar Lg och SON AU 170510

Sida 4 of 96



Kallelse 2017-05-23

6 – Prognosrapport 1-2017 för 
Socialnämnden 
(SON 17-150)

Föredragande Anneli Carlsson och 
Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning
Prognos 1-2017 för Socialnämnden redovisar händelser i verksamheterna och målarbetet fram till 
30 april 2017 och en ekonomisk prognos för helåret. Nämnden prognostiserar ett underskott på – 
800 000 kr för helåret.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner nämndens prognosrapport 1- 2017.

Arbetsutskottets beslut
Överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1-2017 för Socialnämnden
 Prognosrapport 1 - 2017 Socialnämnden
 §104 SONAU Socialnämndens prognosrapport 1 – 2017
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Kallelse 2017-05-23

7 – Utvärdering av lag om valfrihetssystem  
LOV 
(VON 16-79)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV, reglerar vad 
som gäller för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och 
landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och 
omsorgstjänster till brukaren. Vård- och omsorgsnämnden beslöt i december 2012 att förslå 
Kommunfullmäktige att införa valfrihetssystem enligt LOV. 2013-02-07 § 4 beslutade 
Kommunfullmäktige att införa LOV från och med 1 januari 2017 i Lekebergs kommun. Vård- och 
omsorgsnämnden (numera Socialnämnden) beslutade 2016-05-25 § 44 att uppdra åt 
förvaltningschef att utreda om Lekeberg kommuns tillämpning av LOV ska fortlöpa. Den här 
utvärderingen syftar till att belysa olika aspekter sedan införandet för att nämnden ska kunna ta 
ställning till hur införandet av LOV fortsättningsvis ska hanteras.

Förslag till beslut
Socialnämnden
1. Tar del av utvärderingen gällande LOV och lägger informationen till handlingarna.
2. Ger förvaltningschefen i uppdrag att se över och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV i 
kommunen.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden
1. Tar del av utvärderingen gällande LOV och lägger informationen till handlingarna.
2. Ger förvaltningschefen i uppdrag att se över och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV i 
kommunen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utvärdering LOV 2017
 Utvärdering LOV i Lekebergs kommun
 §105 SONAU Utvärdering av  lag om valfrihetssytem LOV
 §44 VON Uppdrag om att utreda om Lekebergs kommun ska fortsätta med Lagen om 

valfrihetssystem (LOV)
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8 – Yttrande över revisionsrapport om 
granskning av ledning och styrning inom 
LSS-verksamheten 
(VON 16-218)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av Lekebergs revisorerna granskat ledning och styrning inom LSS-
verksamheten och lämnat följande rekommendationer. Svaren redovisas under varje stycke: Att 
nämnden ombeds att säkerställa en tydlig styrning av LSS-verksamheten samt att 
organisationsplanen genomförs: I yttrandet konstateras att det varit vakanser inom hela IFO-
området, men att man är på väldigt god väg att fylla ut samtliga tjänster. Det inte finns inga 
specifikt beslutade mål av nämnden som enbart rör LSS-verksamheten. MER-planen består i 
kommunfullmäktiges mål som brutits ned i nämndmål och därefter i olika mätbara indikatorer. Det 
finns därtill mål som regleras i lagen. Lagen tillsammans med den enskildes behov är 
utgångspunkten för handläggarnas arbete. Nämnden bedömer således att det finns en tydlig 
styrning av LSS-verksamheten. Att nämnden säkerställer att tillräcklig vägledning finns och att 
riktlinjer utarbetas: I dagsläget pågår ett arbete med att sammanställa riktlinjer för bedömning och 
utförande av insatser enligt LSS. Riktlinjerna kommer därefter att antas av nämnden. Att nämnden 
framgent säkerställer att vidtagna beslut om reduceringar får effekt: Som framkommer av 
granskningen sker en uppföljning av samtliga verksamheters ekonomi vid nämndsammanträdena. 
Nämnden får tre tertialrapporter med helårsprognos. Vidare sker uppföljningar tillsammans med 
förvaltningsekonom månadsvis i socialförvaltningens ledningsgrupp. Detta uppföljningsarbete 
kommer att pågå fortsättningsvis i syfte att säkerställa att de vidtagna besluten om reduceringar 
fått effekt. Det finns således ett systematiskt sätt där alla fattade nämndbeslut följs upp och 
nämnden bedömer att detta säkerställer att vidtagna beslut genomförs och att nämnden 
därigenom har den information som nämnden behöver. Sammanfattningsvis anser nämnden att 
åtgärder redan har eller kommer att vidtas för att åtgärda de brister som framkommit i rapporten 
från revisionen.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar yttrandet gällande revisionsrapport om granskning av styrning och ledning 
inom LSS-verksamheten och överlämnar det till revisorerna.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden antar yttrandet gällande revisionsrapport om granskning av styrning och ledning 
inom LSS-verksamheten och överlämnar det till revisorerna.
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport
 Revisionsrapport -  Granskning av ledning och styrning LSS-verksamheten
 Missiv - Granskning av ledning och styrning LSS-verksamheten
 Yttrande över revisionsrapport - granskning av ledning och styrning LSS-verksamheten
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 §106 SONAU Yttrande över revisionsrapport om granskning av ledning och styrning inom 
LSS-verksamheten
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Kallelse 2017-05-23

9 – Ersättare för Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) under 
semesterperioden 2017 
(SON 17-179)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som 
ansvarar för att de patienter som berörs av kommunens ansvarsområde, får en säker och 
ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Det åligger även MAS att göra anmälan om en 
patient drabbas av eller utsätts för risk eller allvarlig skada enlig lex Maria. Inom socialförvaltningen 
är Barbro Eriksson medicinskt ansvarig sjuksköterska. Under hennes semesterperiod vecka 25-28 är 
enhetschef Anna Gunnarsson utsedd till Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Förslag till beslut
Socialnämnden utser Anna Gunnarsson till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), vecka 25-28 
under semesterperioden 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden utser Anna Gunnarsson till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), vecka 25-28 
under semesterperioden 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ersättare för Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) under 

semesterperioden 2017
 §107 SONAU Ersättare för Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) under 

semesterperioden 2017
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Informationsärende - Om 
MER-beredningen gällande 

budget 2018 för 
Socialnämnden

3

SON 17-175
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Inriktning budget 
2018

Socialnämnden
Anteckningar AU o LG 10 maj 2017
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Nuläge
• Över tid fler äldre personer 
• Platsbrist
• Växelvårdsplatser
• Tryck på hemtjänst
• Saknar bostäder/lägenheter
• Brist på kompetenser och -försörjning
• Frisktal sjunkit….
• Kostsamma placeringar – omöjligt med snabb förändring till 2018
• Ensamkommande barn – boende-, utredning samt vårdkostnad 2018 

ofinansierat
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Politiska ställningstaganden

• Förebyggande verksamheters berättigande 
• kräver omfördelning av 1 730 mkr

• Kvarboendeprincipen, ska fortfarande gälla
• Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård 

2018-01-01, överenskommelse med regionen
• Trygg och säker hemgång, sk hemtagningsteam

• SÄBO-platser, växelvård, korttid 
• Heltidsöverenskommelsen, ska fortfarande gälla
• Utbildade undersköterskor- kompetensnyttjande, kräver 

nämndbeslut
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Politiska ställningstaganden

• Kontinuitet hemtjänst påverkas av fler kompetenser – indikator MER-
plan
• Ambitionsnivå i riktlinjer, kräver nämndbeslut
• Ekonomisk gränsdragning stat/kommun 
• personlig assistans – kräver nämndbeslut

• Mål och Indikatorer MER-plan – ambitionsnivå
• Kompetensförsörjning
• Digitalisering
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Kvarstående farhågor

• Utfall budget 2017
• IFOs placeringar

• Ekonomisk gränsdragning stat/kommun – exvis personlig assistans – 
kräver nämndbeslut
• Sannagårdsärendet 
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Kvarstående behov

• Hemtjänsten kvar i Klassons – utökad hyreskostnad
• Genomföra en organisationsöversyn
• Återbruket – daglig verksamhet i stationshuset
• Digitalisering/välfärdsteknologi
• Bidrag till arbetet med civilsamhället
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Utmaningar SON 

• Externa placeringar av barn inom LSS
• Ambitionsnivå i riktlinjer, kräver nämndbeslut
• Fortsatt arbete med kvalitetsledningssystem
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Prognosrapport 1-2017 för 
Socialnämnden

6

SON 17-150
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Tjänsteskrivelse 2017-05-15 1 (1)

Dnr: SON 17-150

Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1-2017 för 
Socialnämnden
   

Ärendebeskrivning
Prognos 1-2017 för Socialnämnden redovisar händelser i verksamheterna och 
målarbetet fram till 30 april 2017 och en ekonomisk prognos för helåret.  Nämnden 
prognostiserar ett underskott på – 800 000 kr för helåret. 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner nämndens prognosrapport 1- 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Sandra Magnusson   
Förvaltningschef Handläggare
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Prognosrapport 1 - 2017 

Socialnämnden 
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1 Inledning 

Första delen av 2017 har i huvudsak ägnats åt följande: 

 Året startade med framtagande av förvaltningsgemensamma aktiviteter och 
rutiner avseende sjukfrånvaro samt ta emot klagomål och synpunkter 

 respektive enhetschef har på sin enhet arbetat fram aktiviteter i relation till 
mål i MER-planen 

 Nystartad Sydnärkegrupp med ordföranden samt socialchefer i samtliga 
sydnärkekommuner inkl. Laxå. Inriktning att utforska hur samverka och kring 
vad mellan kommunerna 

 Tre Lex Sarah-anmälningar har gjorts: Två inom socialtjänsten och en inom 
hemtjänsten. IVO har avslutat samtliga utan åtgärd då man bedömer att 
nämnden vidtagit nödvändiga åtgärder för att utan dröjsmål avhjälpa eller 
undanröja missförhållandet 

 löneöversynsarbete 

 sommarplanering och därmed rekrytering och introduktion av vikarier 

 utbildning för all personal i brandskydd och HLR (hjärt-lungräddning) 

 förändring av medlemmar i ledningsgruppen så att enhetschefer och 
verksamhetsutvecklare ingår som ordinarie medlemmar, övriga funktioner 
adjungeras 

 start av ledningsgruppsutveckling som har kännetecknats av ett 
systemcentrerat perspektiv där introduktion av olika ledarverktyg varvats 
med upplevelsebaserad utforskning med målet att ledningsgruppen 
utvecklar ett rollförankrat samarbete och kommunikation med hög 
effektivitet och måluppfyllelse. Mål samt spelregler för ledningsgruppen har 
utformats gemensamt. 

 välkomnande och introduktion av ny enhetschef för Individ och 
familjeomsorgen 

 arbete med framtagande av underlag i samband med nytt arbetssätt för 
budgetberedning 

 att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
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2 MER-styrning 

2.1 Politiskt fattade beslut 

Fattade politiska beslut 

Beslut Status Kommentar 

2013-05-28 § 43. 
Enhetschefen för 
Vuxenenheten (IFO) får i 
uppdrag att se över och 
revidera riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd) 

Ej påbörjat Verksamhetsutvecklare har 
fått i uppdrag att se över 
och revidera riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd. Arbetet 
ej påbörjat på grund av att 
utredningsresurser har 
saknats inom förvaltningen. 

2015-09-22 § 61. Uppdra åt 
förvaltningschef att ta fram 
förslag på en vård- och 
omsorgsplan för Lekebergs 
kommun avseende perioden 
2016-2030. 

Ej påbörjat Verksamhetsutvecklare har 
fått uppdrag att ta fram ett 
förslag på vård- och 
omsorgsplan. Arbetet ej 
påbörjat på grund av att 
utredningsresurser har 
saknats inom förvaltningen. 

2015-12-14 § 84. Uppdrag 
till förvaltningschefen att 
utforma hyreskontrakten för 
LSS brukare på ett sådant 
sätt att hyresgästen kan 
byta lägenheten snarast när 
andra lägenhetsalternativ 
finns. 

Pågår  Uppdrag till enhetschef 
inom LSS att se över alla 
hyreskontrakt ihop med 
LEBO. Långsiktigt arbete 
som fortgår under året. 

2015-12-14 § 84. 
Förvaltningen ska påbörja 
arbetet med boendekarriär 
snarast möjligt. 

Pågår  Uppdrag till enhetschefen 
inom LSS. Att tillsammans 
med LEBO se över om 
lämpliga lägenheter finns 
för boendekarriär. Inlett 
arbete med LEBO. Tillsatt en 
projektgrupp som ska ta 
fram rutiner kring 
boendekarriär. Långsiktigt 
arbete som fortgår under 
året. 

2016-02-15 § 5. Uppdra åt 
förvaltningschefen att 
arbeta fram en värdegrund 
för nämndens 
verksamheter. 

Pågår  Arbetsgrupp bestående av 
enhetschef inom hemtjänst, 
enhetschef LSS samt 
enhetschef på Linden har 
fått uppdrag att arbeta fram 
en värdegrund. Arbetet med 
värdegrund bör prioriteras 
under hösten 2017. 

2016-05-25 § 44 Uppdrag åt 
förvaltningschefen att 

Avslutat Verksamhetsutvecklare har 
gjort klart en utvärdering av 
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Beslut Status Kommentar 

utreda om Lekebergs 
kommun ska fortsätta med 
lagen om valfrihet (LOV).  

LOV. Presenteras på 
nämnden i maj 2017. 

Uppdrag att ta fram nya 
riktlinjer för LSS. Uppdrag 
VON 14-116. Uppdrag 
initierat i förvaltningen. 

Pågår Förslag på nya riktlinjer för 
LSS tas fram under hösten 
2017 av en arbetsgrupp 
bestående av Andreas Hill 
och Beatrice Fagerdahl 
enhetschefer inom LSS, Tina 
Jansson IFO-chef samt 
biståndshandläggare. 

   

   

   

   

   

   

   

2.2 Mål 

Kommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommunfullmäktige sätter 
övergripande mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål. 

Bedömningen görs enligt principen nedan. 

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås 

 Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = 
Nämndmål uppnås delvis 

 Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = Nämndmål 
uppnås ej. 

2.2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt 

och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre 

hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet 

Kommunfull-
mäktiges mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Tren
d 

Kommentar Nu-
värde 

Prog-
nos 

Mål-
värde 

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

  Andel av 
medborgarna 
som tar 
kontakt med 
kommunen 
via telefon får 
ett direkt svar 

   

50% 50% 90% 
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Kommunfull-
mäktiges mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Tren
d 

Kommentar Nu-
värde 

Prog-
nos 

Mål-
värde 

på en enkel 
fråga 

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

   

70% 70% 90% 

  Nöjd-Region-
Index 

   
66% 66% 70% 

Lekebergs 
kommun växer 
och utvecklas på 
ett hållbart sätt 

  Värde 
medarbetarun
dersökningen 
(medel) 

  Ny 
medarbetarundersökning 
kommer genomföras i höst 

3,83 3,83 4 

  Sjukfrånvaro   Nuvärde jan-april: 10,49 

Jan:   11,82 

Febr:  11,97 

Mars:  10,48 

April:     7,71 

Förvaltningens sjuktal högt 
för kvartalet, dock med ett 
sjunkande resultat mars-
april. 

10,49% 11,49% 7% 

  Nämnderna 
och styrelsen 
håller sin 
budgetram 

  Socialnämnden 
prognostiserar ett 
underskott om -800 tkr för 
2017 som till största delen 
beror på ett nytillkommet 
ärende inom boende LSS, 
bostadsanpassning samt 
placeringar inom 
institutionsvård för vuxna. 
Till i år har nämnden fått 
en förstärkning på 11 
000 tkr för att finansiera 
verksamheter som tidigare 
varit underfinansierade. 
Utöver detta tillkommer 
också medel för nytt 
gruppboende samt nya 
platser på Oxelgården. 

-800tkr -800tkr 0 tkr 

Lekebergs 
kommun minskar 
sin 
klimatpåverkan 

  Miljödiplomer
ing av 
Lekebergs 
kommun 

  Planering har påbörjats för 
miljödiplomering i höst 

Nej Nej Ja 
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2.2.2 Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med 

bibehållet oberoende och med möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla 

medborgare ska bemötas med respekt och ha tillgång till stöd, god 

vård och omsorg 

Kommunfull-
mäktiges mål 

Nämndmål  Indikator  Tre
nd 

Kommentar Nu-
värde 

Prog-
nos 

Mål-
värde 

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

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

 Andelen på 
särskilt boende 
som upplever att 
de besväras av 
ensamhet 

  Värden 2016: 
Oxelgården 17%, 
Linden 46%, 
medelvärde: 32 % 

Riket: 

medelvärde 33 % 

32% 32% 25% 

Andel 
hemtjänsttagare 
som upplever att 
tillfälliga 
förändringar 
meddelas i 
förväg. 

   

67% 67% 70% 

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

  Värde riket 2016:  

62 % 

Totalt: 70 % 
70% 70% 75% 

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

  Värden riket 2016: 
47% 

Resultat: Linden 
36 %, Oxelgården 
31 %, medelvärde 
33,5% 

33% 33% 52% 

Antalet personal 
som en 
hemtjänsttagare 
möter under 14 
dagar 

  Totalt: 14 personer 

14 st 15 
högst 
15 st 

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

  Värden 2016: Riket 
58% 

38% 38% 50% 

Andelen 
hemtjänsttagare 
som anger att de 

  Värde riket: 59 % 

Totalt: 49% 49% 60% 60% 
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Kommunfull-
mäktiges mål 

Nämndmål  Indikator  Tre
nd 

Kommentar Nu-
värde 

Prog-
nos 

Mål-
värde 

kan påverka vilka 
tider de får hjälp 

Service-
utbudet inom 
LSS grupp- och 
service-
boende ska 
hålla hög 
kvalitet 

 Andel av 
maxpoäng 
avseende 
kvalitetsaspekter 
LSS grupp- och 
serviceboende 

   

80% 80% 82% 

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

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

   

Ja Ja Ja 

Utredningsmall 
ekonomiskt 
bistånd med 
barnperspektiv 

   

Ja Ja Ja 

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

   

Ja Ja Ja 

  Andel brukare 
som är 
ganska/mycket 
nöjda med sin 
hemtjänst 

  Värdet riket: 89 % 

Totalt: 95 % 
95% 95% 85% 

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

  Värde riket: 83% 

Resultat: 

Linden   86%        

Oxelgården, 85% 

85,5% 86% 80% 

  Bidragshushåll 
ekonomiskt 
bistånd, 
antal/1000 inv 

   

16 16 15 
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3 Verksamhetsrapport 
Nationellt/övergripande 

Den 20 januari 2017 fastställde SKLs styrelse rekommendationen för arbete med 
ökad kvalitet i särskilt boende med fokus på natten. Rekommendationen resulterade 
i ett tillägg i socialtjänstförordningen och ett uppdrag till SKL att utarbeta en 
rekommendation till landets kommuner, vilken SON har antagit 3 april. Under 2017 
kommer fokus vara att sprida rekommendationen, bland annat genom regionala 
workshops samt utforska konsekvenser för förvaltning och nämnd. 

Förvaltningen utforskar i samarbete med regionen konsekvenserna av beslut om ny 
lag from 1 januari 2018 gällande Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård, för respektive huvudman. Lagen ersätter nuvarande betalningsansvarslag. 
Arbete pågår för att redan nu förbereda huvudmännen för att: 

- korta ledtiderna mellan vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet 
eller i särskilt boende. 

- så långt möjligt undvika onödig vistelse på sjukhus. 

- om andra/nya arbetsformer kan vara ett sätt. 

Planeringstiden för hemtagning av en patient kommer kortas till 3 veckodagar till 
skillnad från idag fem vardagar. 

Förvaltningsövergripande 

Verksamhetsuppföljning har skett månadsvis gällande Brukare med mycket insatser, 
uppföljning av fattade och verkställda beslut, ekonomisk uppföljning av beslut samt 
sjukfrånvaro per enhet. Till och med april har hemtjänsten haft snitt sex brukar med 
100 - mer än 125 tim. Kostnadsmässig skulle det innebära en lägre kostnad om dessa 
brukare erbjöds plats i särskilt boende. Hittills har samtliga biståndsbeslut kunna 
verkställas inom tre månader. 

Socialchefen har uppdragit åt Anna-Karin Gruffman Arne att svara för medicinska 
ledningsuppgifter. 

Silvia-systrarna och deras spetskompetens i demens används nu i hela förvaltningen. 
De samarbetar med vårdcentralen, skapar kontakt med personer som fått en 
demensdiagnos, håller i anhörigcirklar där in biståndshandläggare, sjuksköterska, 
arbetsterapeut, läkare, Alzheimer föreningen m.fl. bjuds in. De arbetar 
förvaltningsövergripande varje onsdag och sedan efter hur behovet ser ut i 
verksamheterna. 

En upphandling av hem för vård och boende, HVB, inklusive stödboende har 
påbörjats och beräknas avslutas under början av juni. 

Sjukfrånvaro 

Arbetet med att öka frisktalen i förvaltningen fortsätter. Under första kvartalet har 
sjukfrånvaron varit hög till viss del beroende på influensautbrott. Det finns ett antal 
medarbetare som är långtidssjukskrivna där samarbetet med kommunens 
rehabsamordnare fortlöper. Kommunen har deltagit i ett forskningsprojekt gällande 
stress i samarbete med Linnéuniversitetet. Målet är att identifiera personer som 
riskerar att hamna i stressrelaterad sjukskrivning. De medarbetare som identifieras 
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inom riskgruppen erbjuds att på arbetstid delta i samtalsgrupper där de får verktyg 
för att lättare kunna hantera sin situation. 

Gemensamt framtagna och beslutade förvaltningsövergripande aktiviteter med mål 
att öka frisktalen: 

Fast punkt på APT: 

samtala om en hälsosam arbetsplats, motivera att använda friskvårdsbidraget.  

Följa upp sjukfrånvaro: 

 Uppföljning av frånvaro, följs upp av chef vid olika tidpunkter genom 
telefonsamtal till den som är sjukfrånvarande.  

 Överväga att kontakta rehabiliteringssamordnare i ett tidigt skede  

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

 Punkt om sjukfrånvaro på ledningsgruppen månadsvis 

 Prata sjukfrånvaro på utvecklingssamtal, oavsett hur frånvaron sett ut  

 Samverkan mellan förvaltningens enheter gällande placering av personal 

Se över arbetsmiljön: 

 Kartlägga arbetsmiljön för en hel arbetsgrupp 

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

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

 Arbetsrotation med andra arbetsplatser vid behov, anpassa arbetsuppgifter 

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

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

Utbildningsinsatser 

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

 Genomföra belastningsergonomiska analyser 

 Utbildning i arbetsmiljö för chefer 

 Chefsutbildning Personligt ledarskap 

 Kollegiala samtal för att förebygga psykisk ohälsa 

 Webbutbildningar på exempelvis APT 

Sjuktal för kvartal 1 2017: 

Linden                      12,24 % 

Oxelgården                7,59 % 

Hemtjänsten              8,19% 

Hälso- och sjukvård, samt natt äldreomsorg, 7,72% 

IFO                            7,58 % 

Kompetensutveckling 
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Samtlig medarbetare har under februari genomgått utbildning i brand och hjärt-lung 
räddning (HLR). Utbildningen genomfördes tillsammans med Nerikes Brandkår. Till 
hösten planeras en webbutbildning i palliativ vård för samtliga medarbetare i 
förvaltningen. 

Ett antal medarbetare i de särskilda boendena har under våren utbildats i 
livsmedelshygien. Dessa medarbetare ska ha ett extra ansvar att tillsammans med 
sina kollegor uppdatera rutinerna gällande livsmedelshygien på enheterna. 

Lindens medarbetare kommer under 2017 genomgå en internutbildning för 
Lyftkörkort och förflyttningsteknik som arbetsterapeuterna i förvaltningen genomför. 

Under maj månad kommer en utbildning att genomföras för IFOs samtliga 
medarbetare i ämnet handläggning och dokumentation. Missbrukshandläggarna 
utbildas under maj i en evidensbaserad bedömningsmetod inom ämnet 
våldsutsatthet. 

En arbetsterapeut har genomgått utbildning avseende personlyftar. 

De flesta av personalen på Kastanjen har genomgått utbildning i ASPI, som höjer 
kompetens kring arbetet med personer med Aspeberger. På gruppbostaden har 
personalen fått handledning för att lättare kunna hantera arbetet med utåtagerande 
brukare. Två personal har gått handledarutbildning genom Vård och omsorgs College. 
Socialpsykiatrins personal har deltagit i kortare föreläsningar inom olika 
ämnesområden. 

Personalförsörjning 

Rekryteringsläget för socialsekreterare är fortsatt mycket svårt, två tjänster är 
fortfarande vakanta. Två teamledare har rekryterats och de börjar sin tjänstgöring i 
slutet av juni. 

Rekryteringsläget för sjuksköterskor är också fortsatt bekymmersamt. 

Verksamhet Särskilda boenden 

Boendena har under första kvartalet haft en hög beläggning på både korttidsplatser 
och permanenta platser. Stundtals har behovet av korttidsplatser varit så högt att 
lägenheter för permanent boende har fått användas till korttidsvård för att undvika 
betalningsansvar gentemot Region Örebro. Fram tills idag har äldreomsorgen helt 
lyckats undvika betalningsansvar. Stundtals har verksamheterna tvingats 
dubbelbelägga korttidsplatser med två brukare per rum, vilket har medfört en ökad 
belastning på omvårdnadspersonalen. 

Kön till permanent boende har fluktuerat under kvartalet och i mitten av april så 
väntar fem personer på verkställighet. 

Antalet inskrivna besökare på dagrehabiliteringen har under våren varit 18 st. 

Antalet patienter som fått rehabiliteringsträning av hemrehabteamet har under 
våren varit 12 st. 

Demens dagvården har under kvartal 1 haft 12 gäster som besöker dagvården olika 
många dagar i veckan. 

Arbetet enligt LEAN fortsätter på Linden där medarbetarna tillsammans med 
enhetschef nu analyserar och utvecklar de processer som styr verksamheten. 
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Verksamhet hemtjänst 

I slutet av maj ska Lifecare mobil hemtjänst komma igång. Det innebär att 
hemtjänstens medarbetare får tillgång till sina arbetslistor i mobiltelefonerna och 
dessutom kommer förvaltningen att kunna ta fram rapporter på utförd tid hemma 
hos brukarna. 

Antal medarbetare som hemtjänstbrukarna träffat under 14 dagar är 15 st. Vid 
mätning mellan 170306 - 170319 var snittet 15 personalkontakter per brukare. 6 
brukare hade mellan104 och 190 besök under perioden. 

Antalet hemtjänsttimmar är i stort sett samma som i december 2016, då det var 3054 
timmar och i mars 2017 var det 3060 timmar. Hemtjänsten har flera brukare med 
många insatser och dubbelbemanningar. 

Verksamhet Hälso- och sjukvård samt nattenhet 

Antal aktiva patienter hos sjuksköterskorna i hemvården är 76 i dagsläget. 

Antal aktiva patienter hos arbetsterapeuterna i hemvården är 47 i dagsläget. 

Sjuksköterskesituationen - tre sköterskor slutar innan sommaren och en ny har 
börjat. En sjuksköterska är föräldraledig fram till september. Rekrytering pågår. 
Under sommaren kommer två sjuksköterskor från bemanningsföretag att täcka upp 
en del, vid sidan av egna timvikarier. Några sjuksköterskor har flyttat på en 
semestervecka där det ser problematiskt ut och kommer att erhålla ersättning för 
det. 

I dagsläget finns tre tillsynskameror i drift. Tillsynsbeslut som är kopplat till någon 
åtgärd utesluter användning av kamera. 

Vaktmästaren/hjälpmedelstekniker har flyttat från enheten Teknik- och service till 
enheten HSL/natt. 

Verksamhet LSS 

På Kastanjen finns 16 lägenheter med särskild service. Samtliga är uthyrda och det 
finns ingen kö. Ett arbete pågår tillsammans med Lebo kring boendekarriär, ett möte 
med biståndshandläggarna har ägt rum och arbetet fortlöper. Inom daglig 
verksamhet finns ett högt tryck på verkställande av beslut. Behovet av aktivitet är 
stort, där arbete pågår att se över nya dagliga verksamheter, som inte huserar på 
Kastanjen. För tillfället är det 45 personer som är beviljade daglig verksamhet, varav 
25 personer har daglig verksamhet i kommunens regi. 

På gruppbostaden pågår arbetet med att planera inför inflyttningen till den nya 
gruppbostaden. Individuella flyttplaner upprättas av personalen tillsammans med 
brukare, anhöriga och gode män. Antalet boendeplatser är 8 och just nu finns ett 
förhandsbesked för ytterligare en brukare. Tillskapandet av två nya flygelbyggnader 
med fyra lägenheter skapar förutsättningar att möta den ökade efterfrågan gällande 
LSS-boendeplatser. Inflyttning är planerad till vecka 28. 

Socialpsykiatrins boendestödjare utför beviljade insatser till ett 40 tal brukare. 
Handledarna har ansvar för den öppna verksamheten som är handledd av dem 2 d/v. 
Arbetsanpassaren deltar i ett samverkansprojekt tillsammans med KUB oh AMI i ett 
coachingteam som finns i socialpsykiatrins lokaler på Kastanjen 3 d/v. 

LSS verksamheterna jobbar med delaktighet kring matval för att stimulera till 
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hälsosam kost och brukarna på Kastanjen har enskilda samtal med en 
hälsosamodnare. Individuell planering av veckoaktiviteter planeras tillsammans med 
varje brukare. På gruppbostaden och på Kastanjen genomförs även gemensamma 
aktiviteter tillsammans i grupp. 

Verksamhet Individ och familj 

Verksamheten har under första kvartalet präglats av att tidigare enhetschef 
avslutade sin tjänst och tjänsten bemannades på konsultbasis tom mitten av april 
2017. 

Belastningen på enheten är hög både gällande biståndshandläggare och 
socialsekreterare. Enhetschefen genomför under april/ maj månad enskilda samtal 
med samtliga medarbetare för att få en samlad bild av verksamheten och för att lära 
känna sina medarbetare. 

Ett samarbete kring integrationsfrågan har startas, arbetet leds av AMI och 
representanter från IFO, KUB deltar. 

Under maj månad har verksamheten granskats gällande behandlingsinsatser inom 
öppenvården, granskningen utfördes av Inspektionen för vård och omsorg, 
förvaltningen avvaktar fortfarande resultatet. 
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4 Ekonomisk rapport 
Socialnämnden prognostiserar ett underskott om -800 tkr för 2017 som till största 
delen beror på ett nytillkommet ärende inom boende LSS, bostadsanpassning samt 
placeringar inom institutionsvård för vuxna. Till i år har nämnden fått en förstärkning 
på 11 000 tkr för att finansiera verksamheter som tidigare varit underfinansierade. 
Utöver detta tillkommer också medel för nytt gruppboende samt nya platser på 
Oxelgården. 

Under gemensamt ligger kostnader för den gemensamma ledningsadministrationen, 
nämnden, kostnader för trygghetslarm, nyckelfri hemtjänst, hemtjänst- och 
matintäkter och mattjänst till hemtjänsten. Samt bostadsanpassning och 
dagvårdsresor. Bostadsanpassningen beräknas ge underskott på ca -1 000 tkr för 
2017. Trygghetslarmen och mattjänst hemtjänst beräknas också genera ett 
underskott för året. Antalet matlådor som levereras till hemtjänsten har fördubblats. 
Trots detta beräknas det totalt sett bli ett överskott då reserven för oförutsett på 
1 300 tkr används för att täcka upp underskott. Vakant enhetschefstjänst, MAS samt 
verksamhetsutvecklare genererar också ett överskott. 

Inom LSS har det tillkommit ett ärende för boende som inte täcks av budget. 
Kostnader för kontaktpersoner överstiger budget på grund av fler ärenden än vad 
som är budgeterat. Detsamma gäller för assistansersättning enligt SFB och personlig 
assistans enligt LSS. Överskott på Kastanjen finansierar till viss del nämnda 
underskott. 

Hemtjänsten prognostiserar ett nollresultat för året. Båda hemtjänstenheterna går 
med ett överskott till och med april, detta kan dock förändras i takt med förändringar 
i ärenden. Det finns överanställning motsvarande två heltidstjänster, vilket är ett 
resultat av heltidsöverenskommelsen. På grund av detta har det vissa vardagar gått 
att klara verksamheten utan att ta in vikarier vid sjukdom och semestrar. Det har 
varit en del övertidsersättning, detta på grund av att det är svårt att få tag i vikarier 
på helgerna. 

Säbo prognostiserar ett överskott på 500 tkr som beror på att intäkterna gällande 
hyra, mat och omvårdnad högre än beräknat pga. den höga beläggningen på platser. 
Till hösten öppnas nya platser på Oxelgården när gruppbostaden flyttas ut, täckning 
för detta finns i med i årets budget. 

Nattenheten ligger minus till och med april. Anledningen är att vikariekostnaderna 
överstiger budget då semesteruttaget varit stort i början på året. Detta kommer 
förhoppningsvis hämtas hem under sommar/höst. Den högre sjukfrånvaron under 
våren bidrar till underskottet. Kostnaderna för ob-ersättning är fortfarande högre i 
realiteten än vad som är budgeterat. Sjuksköterskor och arbetsterapeuter ligger på 
plus och uppväger underskottet på nattenheten på grund av sjukskrivning och 
vakanser. Osäker prognos då sommarplaneringen för sjuksköterskorna inte är klar 
ännu. 

Individ- och familjeomsorgen har fått 8 000 tkr i tillskott av de 11 000 tkr som 
nämnden fick extra i ram för att stärka upp budgeten på flertalet verksamheter som 
tidigare varit underfinansierade. Trots detta beräknas ett underskott på - 1 300 tkr 
som beror på fler vuxenplaceringar på institution än beräknat samt höga kostnader 
för inhyrd personal som ska täcka upp vakanser på socialsekreterare, en inhyrd 
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socialsekreterare kostar ca 25 tkr i veckan. 

  

  

  

Ekonomiskt resultat 

Socialnämnden Budget 
Utfall 

170430 
Årsprognos Avvikelse 

Gemensamt inkl. nämnd 12 296 3 334 11 396 900 

LSS och socialpsykiatri 33 991 11 656 34 891 -900 

Hemtjänsten 18 702 5 971 18 702 0 

HSL och nattenheten 19 496 6 346 19 496 0 

Särskilt boende 35 665 11 153 35 165 500 

Individ- och familjeomsorg 27 846 9 243 29 147 -1 300 

     

Summa 147 996 47 703 148 797 -800 
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Protokoll 2017-05-08

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

Bangatan 7, Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §104

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2017-05-08

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-05-08

Datum för överklagan 2017-05-09 till och med 2017-05-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2017-05-08

Justerare signatur

§104 - Socialnämndens prognosrapport 1 – 2017 (SON 17-150)
Ärendebeskrivning
Prognosrapport 1-2017 för Socialnämnden redovisar viktiga händelser i verksamheterna och 
målarbetet fram till 30 april 2017 samt en ekonomisk prognos för helåret.

Prognosrapporten blir klar den 12 maj och överlämnas till nämnden den 23 maj för beslut.

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut till nämnden.
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Utvärdering av lag om 
valfrihetssystem  LOV

7

VON 16-79
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Tjänsteskrivelse 2017-05-05 1 (2)

Dnr: VON 16-79

Tjänsteskrivelse – Utvärdering av LOV
   

Ärendebeskrivning
Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV, 
reglerar vad som gäller för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva 
kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av 
utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren.
Vård- och omsorgsnämnden beslöt i december 2012 att förslå Kommunfullmäktige 
att införa valfrihetssystem enligt LOV. 2013-02-07 § 4 beslutade Kommunfullmäktige 
att införa LOV från och med 1 januari 2017 i Lekebergs kommun.
Vård- och omsorgsnämnden (numera Socialnämnden) beslutade 2016-05-25 § 44 att 
uppdra åt förvaltningschef att utreda om Lekeberg kommuns tillämpning av LOV ska 
fortlöpa. Den här utvärderingen syftar till att belysa olika aspekter sedan införandet 
för att nämnden ska kunna ta ställning till hur införandet av LOV fortsättningsvis ska 
hanteras. 

1 Bakgrund
Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV, 
reglerar vad som gäller för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva 
kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av 
utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren. Lagen bygger på de 
grundläggande EG-rättsliga principerna om konkurrens, icke-diskriminering, 
öppenhet och proportionalitet. Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-07 § 4 att 
införa LOV och sedan 2014 tillämpas lagen inom hemtjänsten. 

2 Analys och slutsatser
Det som talar för ett fortsatt tillämpande av LOV:

 Brukarperspektivet: valfriheten för enskilda, den enskildes ställning stärks, 
brukarna får bättre kontinuitet i insatserna

 Brukarnöjdheten i dagsläget
 Konkurrens som bidrar till utveckling
 Gynnar det lokala näringslivet, öppnar upp för nyetablering av nya företag
 Bättre villkor och statur för de yrkena som omfattas av LOV
 Kan på lång sikt gynna den kommunala ekonomin
 Finns underlag från kommuner i samma storlek som lyckats med LOV
 Uppföljning och kvalitet säkras
 Av SOU 2014:2 kunde det utläsas att man kunnat urskilja en lägre 

kostnadsökning i de kommuner som tillämpar LOV

Det som talar emot ett fortsatt tillämpande av LOV (vissa punkter kan betraktas som 
utvecklingsområden):

 Den administrativa tyngd som finns på förvaltningen
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Dnr: VON 16-79

 Svårighet att engagera externa utförare, i dagsläget finns endast en
 Miljöaspekten i och med dubbla resor
 Inga större möjligheter till samverkan i länet eftersom majoriteten av 

kommunerna sagt nej till ett införande av LOV
 Inga skillnader i kvalitet och effektivitet enligt SOU 2014:2 vid jämförelse med 

de kommuner som granskats och som infört/ej infört LOV
 Socialstyrelsen rapporterar att LOV har ej bidragit till att utjämna skillnader i 

vård och omsorg (men har dock givit mer makt till de som kan fatta egna 
beslut) 

Eftersom utvärderingen visar att Lekebergs kommun inte varit adekvat förberedd 
inför införandet av LOV kommer ett fortsatt tillämpande att kräva ett omtag av LOV 
och att man satsar ytterligare tid och resurser för att på så sätt locka fler utförare och 
vidareutveckla tillämpandet av LOV. Det är exempelvis viktigt att se över den egna 
verksamheten, utföra årliga uppföljningar, se över förfrågningsunderlag, bjuda in 
potentiella utförare till dialog och även satsa på långsiktighet. 

Förslag till beslut
Socialnämnden
1. Tar del av utvärderingen gällande LOV och lägger informationen till handlingarna. 
2. Ger förvaltningschefen i uppdrag att se över och vidareutveckla valfrihetssystem 
enligt LOV i kommunen. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Nancy Ganic-Murtic
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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1 Bakgrund och syfte med utvärderingen
Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV, 
reglerar vad som gäller för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva 
kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av 
utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren. Lagen bygger på de 
grundläggande EG-rättsliga principerna om konkurrens, icke-diskriminering, 
öppenhet och proportionalitet. Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-07 § 4 att 
införa LOV och sedan 2014 tillämpas lagen inom hemtjänsten. 

Vård- och omsorgsnämnden (numera Socialnämnden) beslutade 160525 § 44 att 
uppdra åt förvaltningschef att utreda om Lekeberg kommuns tillämpning av LOV ska 
fortlöpa. Utvärderingen kommer att belysa för- och nackdelar samt vilka 
utvecklingsområden som identifierats.   Den här korta utvärderingen syftar således 
till att belysa olika aspekter sedan införandet för att nämnden bättre ska kunna ta 
ställning till hur LOV fortsättningsvis ska hanteras.  

2 Förstudie inför införandet
Lekebergs kommun beviljades medel från socialstyrelsen för att utreda kommunens 
förutsättningar att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten. Förstudie 
presenterades av ansvarig utredare Kjell Handfast 2012-12-10. Utredningsuppdraget 
bestod i följande:

 Nulägesanalys avseende beslut om hemservice och hemvård
 Analys/beräkning av tidsåtgång vid verkställighet
 Beskrivning av för- och nackdelar med att LOV omfattar både serviceinsatser 

och omvårdnad (enligt SOL) eller bara serviceinsatser. 
 Brukarperspektivet
 Inventering av möjliga lokala utförare och beskrivning av deras intresse
 Beskrivning av organisatoriska och administrativa förändringar som krävs vid 

införandet av ett LOV-system
 Beräkning av kostnaden för en hemtjänsttimme
 Genomföra träffar med personal för att informera om LOV och stimulera i 

syfte att starta egna företag med möjlighet att arbeta inom ett LOV-system
 Redovisning av LOV-läget i länet
 Kontakter med några kommuner som infört LOV
 För och nackdelar med ett införande
 Beskrivning av vad som behöver göras efter ett beslut om införande av LOV, 

kvalitetsuppföljning, förfrågningsunderlag, administration mm

3 LOV i Lekebergs kommun

Det finns information om LOV på Lekebergs hemsida. Där framkommer att den som 
driver ett företag eller som planerar att starta ett företag i någon form för att bedriva 
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hemtjänst, omvårdnadsinsatser inklusive delegerade/ordinerade 
hemsjukvårdsinsatser och/eller serviceinsatser, kan lämna in en ansökan till 
kommunen. Insatserna är följande: 

Serviceinsatser, dvs. de insatser som gäller skötsel av hemmet, exempelvis städ, 
inköp och andra viktiga ärenden, tvätt/ klädvård och matdistribution.

Omvårdnadsinsatser, dvs. de insatser som görs för att tillgodose en persons fysiska, 
psykiska och sociala behov, exempelvis hjälp med personlig hygien, dusch/bad, 
personlig omvårdnad samt tillsyn. I de fall den enskilde även har 
delegerade/ordinerade hemsjukvårdsinsatser ingår även dessa.

Kraven för att bli en godkänd utförare av hemtjänst är att man följer gällande 
lagstiftning och uppfylla de krav som kommunen har angivit i sitt 
förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på kommunens 
hemsida och på valfrihetswebben.se. 

På hemsidan framkommer även information till brukarna om deras möjlighet att välja 
utförare av hemtjänstinsatser. I dagsläget finns en extern utförare, Hemservice 
Lekeberg. Eftersom den externa utföraren endast utför serviceinsatser blir brukarnas 
valmöjlighet avseende övriga insatser begränsad. Ytterligare information som 
framkommer är att, om den enskilde inte kan eller vill välja utförare tilldelas utförare 
enligt en i förväg framtagen turordningslista. Att den enskilde har möjlighet att byta 
utförare och att bytet sker inom 14 dagar framkommer också. 

Vid införandet av LOV i Lekeberg godkändes två externa utförare av serviceinsatser. 
En utförare valde, på egen begäran, att avsluta uppdraget med hänvisning till 
olönsamheten. 

3.1 Fördelningen av insatser
Enligt de senaste rapporterna som begärts ut från kommunens verksamhetcontroller 
har 198 brukare insatser från hemtjänsten. Hemservice Lekeberg utför endast 
serviceinsatser så som städ, tvätt och handling. Eftersom en del brukare enbart har 
larm eller en kombination av service- och omvårdnadsinsatser är det svårt att göra en 
korrekt jämförelse mellan andelen som väljer kommunen kontra Hemservice 
Lekeberg. Därtill varierar antalet utförda timmar totalt sett från månad till månad. 
Många brukare har till följd av detta både kommunen och Hemservice Lekeberg som 
utförare, vilket innebär ”dubbla resor” till och från brukarna och som ur miljöaspekt 
kan sättas ifråga. De 16 brukare som valt Hemservice Lekeberg står således för totalt 
8 % av det totala antalet brukare i kommunen. Bortsett från en brukare som tilldelats 
Hemservice Lekeberg via kommunens turordningslista så har resterande 15 brukare 
aktivt valt Hemservice Lekeberg. 
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Utveckling av antalet hemtjänsttimmar

2014: 30890 timmar

2015: 36674 timmar

2016: 36544 timmar

3.2 Administration
Införandet av LOV har inneburet extra administration för Socialförvaltningens 
personal. Samtliga insatser som faktureras kommunen måste kontrolleras mot 
beviljade timmar, detsamma gäller för kommunens egna hemtjänst. Den interna 
hemtjänsten måste för övrigt sammanställa sin utförda tid i enlighet med en särskild 
modell. Lekebergs kommun ansvarar för att en tillsyn av externa utförare genomförs 
årligen. Detta i syfte att säkerställa att den externa verksamheten uppfyller de krav 
som framgår av förfrågningsunderlaget vid upphandlingen. Vid utredning gällande 
detta, kan konstateras att tillsynen brustit och identifierade orsaker har varit brist på 
tid och kunskap kring hur detta ska ske. Timkostnaden för administration till följd av 
LOV ser ut enligt följande:

Timpris timmar Kostnad
Enhetschef 353 2 707
Controller 336 3 1 007
Ekonom 291 1 291
Biståndshandläggare 271 1 271
Summa 2 275

Kostnad för nedlagda timmar avseende LOV per månad är 2 275 kr
Kostnad per år 27 300

I förstudien uppskattades den totala administrationen till 10 – 20 % av en heltid. 
Ovanstående innebär att de nedlagda timmarna således är mindre än vad man 
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förutsett men det skall dock påpekas att tid för exempelvis uppföljning inte beaktats i 
ovanstående beräkning. Beräkningen avser endast de återkommande insatserna från 
tjänstepersonerna månatligen. Det som beräknas ingå i administrationen är 
hantering av månadsrapporter för tidrapportering/utförd tid och kontrollera av 
dessa, hantering av val och beställning, räkna fram ersättningsnivån årligen, 
handlägga ansökningar av externa utförare, avtalsskrivning med externa utförare, 
utformning av presentationsblad över utförare, hålla hemsidan uppdaterad, 
ekonomisk uppföljning/verksamhetsuppföljning, utöva tillsyn över externa utförare 
och ha löpande kontakt med dessa. 

3.3 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen
Av uppgifter från den senaste enkäten ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen” kan det 
utläsas att 53 % av de svarande i Lekebergs kommun fått välja utförare av 
hemtjänsten. 8 % uppger att de delvis fått välja och 39 % uppger att de inte fått välja.

Studerar man svaret på frågan hur väl personalen utför sina uppgifter så svarar hela 
92 % att de utför sina arbetsuppgifter mycket/ganska bra. Vid fråga om förtroende 
uppger 95 % att de har förtroende för alla eller flertalet av personalen. Vid en 
sammantagen bedömning uppger 95 % av de tillfrågade att de är mycket/ganska 
nöjda med hemtjänsten. Av undersökningen framgår inte om insatserna utförs i 
egenregi eller via en extern utförare, varför bedömningen görs att resultaten gäller 
båda. 

3.4 Enkätundersökning som genomförts av Hemservice 
Lekeberg

Hemservice Lekeberg har genomfört en brukarundersökning och resultatet av den 
undersökningen presenteras nedan, antal svaranden är 14:

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Tycker du som kund att det är bra att det finns valmöjlighet
så du kan välja mellan kommunen och privat utförare,

Hemservice Lekeberg?

Är du nöjd med Hemservice Lekeberg som utförare

Känner du förtroende och trygghet för Hemservice
Lekeberg?

NEJ JA

Hemservice Lekeberg

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hur länge har du haft
Hemservice Lekeberg

som utförare?

1 år eller längre 6 mån - 1 år 0 - 6 mån

Hemservice Lekeberg
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0 2 4 6 8 10 12

Kön

Kvinna Man

Kön

 
Övriga synpunkter som finns i det underlag som erhållits från Hemservice 
Lekeberg och som brukarna uttryckt:  

”För mig betyder det extremt mycket att jag får hjälp av Hemservice Lekeberg, då jag 
har oerhört svårt för de omställningar det kan medföra med många olika personer 
som kommer ifrån kommunen. Jag har oerhört stort förtroende för Hemservice 
Lekeberg. Jag skulle må väldigt dåligt om jag inte skulle kunna få hjälp från 
Hemservice Lekeberg.” 
”Jag är mycket nöjd med Christina och Rebecca” 

”Vill absolut inte ha någon annan” 

”Valfriheten tycker jag är viktig” 

”Jag har varit och är mycket nöjd med Hemservice Lekeberg, och att deras tjänster 
har ingått i maxtaxan för hemtjänst. Bra att det är samma personer som återkommer 
med städhjälp.” 

”Jag tänker inte byta. Jag tycker att valfriheten är väldigt viktig. Jag är van att få välja 
från när jag bodde i Örebro, och vill fortsätta att ha det så.”

3.5 Ersättningsnivån
Ersättningen till LOV togs fram av en konsult som hyrdes in när LOV infördes. 
Ekonomerna i Lekebergs kommun räknar årligen upp ersättningsnivån utifrån de 
prisförändringar som kommunen har. Oftast har det bara varit löner och eventuellt 
hyreskostnader som räknats upp. Den egna hemtjänsten går inte runt på den 
framtagna ersättningen och har inte gjort det sedan införandet av LOV. Enligt de 
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uppgifter som erhållits från ekonomiavdelningen kan man utifrån detta inte dra 
slutsatsen av att det är ersättningen som är för låg, utan det kan vara så att 
hemtjänsten är ineffektiv. Det skall därför i sammanhanget belysas att det, samtidigt 
som ifrågavarande utvärdering genomförs, pågår även en genomlysning av den egna 
hemtjänsten. Resultaten av det arbetet kommer att presenteras vid 
nämndsammanträdet 2017-05-23. 

Vid samtal med ekonomiavdelningen framkommer att om man utgår från att den 
framräknade ersättningen innebär detta, enkelt uttryckt, att den egna hemtjänsten 
bör gå runt på den beslutade ersättningen genom att man antingen utföra fler 
timmar med de resurser man har idag eller utföra lika många timmar man gör idag 
men med färre resurser. Det som talar för att det inte är ersättningen som är fel är 
att många andra kommuner ligger i samma härad har samma ersättning och går runt 
på den. Vi har dock, å andra sidan haft utförare från Örebro som valt att avsluta sitt 
utförande med hänvisning till att det inte lönat sig, men vi har inte fått några 
indikationer från den nuvarande externa utföraren att ersättningen skulle anses som 
för låg.  

4 Kort omvärldsbevakning

4.1 Örebro län
För att, likt utredaren i förstudien, få en bild av hur det ser ut med införandet av LOV 
i övriga länet har kontakt tagits med samtliga kommuner och av de tio tillfrågade 
kommunerna i länet (Örebro, Lindesberg, Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, 
Karlskoga, Kumla, Laxå och Ljusnarsberg) så är det endast Örebro och Lekebergs 
kommun som infört LOV. Två kommuner har startat en utredning om LOV 

(Lindesberg och Hallsberg). Övriga kommuner 
har valt att inte införa LOV och har i dagsläget 
inga planer på det heller. Orsakerna till detta 
har inte kunnat identifieras fullt ut, men i vissa 
kommuner har den lilla storleken varit 
avgörande, medan det i andra kommuner 
hänvisats till politiska ställningstaganden.

4.2 U
ppgifter från Sveriges kommuner 
och landsting (SKL)
Av de uppgifter som finns på SKL hemsida, från 
oktober 2016 kan utläsas att:
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162 kommuner har infört LOV (grön)

14 kommuner har beslutat om att LOV ska införas (gul)

46 kommuner har fattat beslut att inte införa LOV (röd)

6 kommuner har fattat beslut om av avbryta LOV (blå)

32 kommuner utreder LOV (grå)

30 kommuner har inte ansökt om stimulansbidrag eller arbetat med frågan (vit)

6 fattat beslut om att avbryta LOV (blå)

Källa: SKL

                                                                        

4.3 Avveckling av LOV
Ett antal kommuner har infört LOV, men valt att avveckla: Kristinehamn, Södertälje, 
Skurup, Robertsfors, Fagersta och Vindeln. I Södertälje hade avvecklingen med de 
drastiskt ökade kostnaderna som man kopplat till införandet av LOV. Man ville 
minimera risken för fusk och missbruk inom hemtjänsten och presenterade därför en 
ny modell för hemtjänst som baseras på lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Robertsfors hänvisar till kvalitet, effektivitet och kostnader som stöd för sitt beslut 
om avveckling. Utredningen som gjordes där menade på att det inte finns många 
studier som pekar på att kvaliteten påverkats. Kostnadsutvecklingen har varit stor i 
ett av deras områden, men i övrigt varit stabil.

I Fagersta motiverades avvecklingen med att det inte fanns några företag som kunde 
utföra tjänsten inom ramen för LOV och inte heller några brukare som vid tidpunkten 
för utredningen varit i behov av den. I beslutet om avveckling anges även att man 
trots avsaknaden av externa utförare hade en administrativ börda på förvaltningen. 
Som mest hade kommunen tre godkända företag som utförde insatser hos 15 
brukare. 

I Vindeln motiverades avskaffandet bl.a. av att antalet utförda timmar för externa 
utförare var få till antalet. Även här hänvisades till den administrativa belastning som 
LOV innebär för kommunens förvaltningar. 

I Skurup beslutade man att avveckla LOV, men det beslutet togs i samband med 
budgeten och hade inte föregåtts av en utredning. 
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5 Rapporter rörande LOV

5.1 SOU 2014 – Framtidens valfrihetssystem
SOU 2014:2 – ”Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänst” kallas även för LOV-
utredningen och tillsattes i september 2012. Syftet med utredningen var att 
analysera och utvärdera effekterna av införandet av LOV inom socialtjänstområdet. 
Fokus låg på effekterna för brukarna och utvecklingen av utförare ur ett 
mångfaldhetsperspektiv. Därtill skulle en utvärdering av för- och nackdelar med att 
införa ett obligatoriskt valfrihetssystem göras. Gällande effekten för utförarna 
konstaterar utredningen att brukarna vill kunna välja och vill ha kvar 
valfrihetssystem, ändå är det knappt 50 % som väljer utförare. De som väljer är dock 
nöjdare än de som inte väljer och uppfattningen är att de i större utsträckning kan 
påverka hur och när hjälpen ges i större utsträckning än de brukare som inte gör ett 
aktivt val. Utredningen jämförde förändringar i nöjdhet, kostnader och effektivitet 
2008 och 2012. Man jämförde kommuner som haft valfrihetssystem i minst 2 år med 
kommuner som inte infört LOV för hemtjänsten. Det som utredningen kom fram till 
var att det inte förekom skillnader i kvalitet eller effektivitet, men att man kunde 
urskilja en lägre kostnadsökning i de kommuner som tillämpar LOV. 

Utredningen lyfte även fram att utveckling av kommuner som erbjuder LOV har 
avstannat och vissa brister har identifierats; det är svårt att få utförare i vissa 
kommuner och i andra kommuner finns problematiken med ett för stort antal. 

Man belyser även problematiken med de identifierade bristerna i information, 
bristande stöd till brukare i valsituationen och man betonar vikten av att handläggare 
ges bättre stöd genom att kommunerna tar fram vägledning för 
biståndshandläggarna.  

5.2 Socialstyrelsens ”Valfrihetssystem ur ett befolknings- och 
patientperspektiv”

Socialstyrelsens rapport ”Valfrihetssystem ur ett befolknings- och patientperspektiv – 
slutredovisning” publicerades i februari 2012. Några viktiga slutsatser som dras av 
rapporten är bl.a. följande:

 Bestämmelserna i LOV bidrar till att den enskildes ställning stärks
 Brukare vill kunna välja utförare, men för att de ska kunna välja är det viktigt 

att det finns ett utbud
 Utbudet av information om vilka val man har är begränsat, lika så 

marknadsföringen från de enskilda utförarna
 Omval är sällan förekommande, detta i sin tur hämmar tanken om 

kvalitetsförbättring  

Sida 50 of 96



Uppföljningsrapport 11 (17)

 Det är viktigt med kontinuitet, vilket kan vara ett motiv till att omval inte sker 
ofta. Många äldre uttrycker svårigheter med att byta utförare eftersom en 
nära relation till utförarna skapas.

 Även om social samvaro och aktiviteter är något som äldre är mest nöjda 
med har man noterat att dessa är områden som utvecklats

 Personer med sjukdom, bristande kognitiv förmåga, syn- och 
hörselnedsättningar eller med annat modersmål än svenska har svårt att, 
utan stöd och anpassad information, ta del av fördelarna med ett 
valfrihetssystem. Stöd i detta har identifierats men behöver anpassas och 
utvecklas ytterligare. 

 Innan valfrihetssystemet infördes hade vi inte en jämlik och likvärdig vård 
och omsorg och valfriheten i sig har inte bidragit till att utjämna skillnaderna. 
Dock har valfrihetssystemet givit mer makt och inflytande till individer som 
kan fatta egna beslut. De som saknar förmågan att göra detta hamnar i kläm 
och uteblir stödet blir situationen än mer ojämlik. 

5.3 Vårdföretagarnas rapport ”LOV som drivkraft för utveckling 
i små kommuner och glesbygd”

Under utredningens gång har en studie benämnd ”LOV som drivkraft för utveckling i 
små kommuner och i glesbygd” studerats. Studien beskriver sex kommuner som 
infört LOV: Boden, Storuman, Krokom, Trosa, Leksand och Rättvik. Storuman som vid 
tidpunkten för studien hade 6000 invånare är den kommun som är mest jämförbar 
med Lekeberg. I sammanställningen gällande Storumans kommun kan utläsas att det 
finns ett företag inom LOV utöver egenregin. Storuman bjöd in både sin egen 
personal, men även externa utförare till olika informations- och dialogträffar i syfte 
att öka kunskap om LOV men även för att skapa större delaktighet. Storuman 
upplever införandet av LOV som väldigt givande eftersom man på så sätt fått mer 
detaljerad information om verksamheten, bättre styrning och kontroll men även att 
egenregin fått tänka nytt och utvecklas.  

Personerna som intervjuats i Storuman belyser vilken av att ha kontroll över sina 
egna kostnader, veta sina egna ingångsvärden innan man tar in andra aktörer. Man 
belyser vidare vikten av att ha en rimlig ersättning och man har därför tagit fram en 
ersättningsmodell som ger ersättning baserad på avstånd till brukaren eftersom man 
är av uppfattningen att det i glesbygd inte går att ha ett snittpris.  De 
framgångsfaktorer som kan urskiljas från erfarenheterna i Storuman är dialog, 
kommunikation och hög grad av delaktighet från samtliga aktörer. 

Framgångsfaktorerna som lyfts fram från Trosa kommun med sina 11 500 och 5 
utförare är dialog med utförare. I Trosa kommun hade man initialt träffar och bjöd in 
potentiella företag upp till 10 mil ifrån på träffars för att informera dem om tankarna 
och på så sätt skapa dialog. Även Trosa kommun belyser vikten av att veta vad den 
egna verksamheten kostar. Därutöver diskuteras vikten av att ha någon inom 
kommunen som driver arbetet med LOV eftersom det är viktigt att satsa på det ur ett 
långsiktigt perspektiv, både ur ett brukar- och företagsperspektiv. 
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Utöver ovanstående sammanfattades utredningen med några reflektioner utifrån 
iakttagelserna i kommunerna på glesbygden:

 Genom LOV får brukarna ett ökat inflytande och det resulterar i ökat 
kundfokus

 Det förekommer konkurrens om personal, öppnar upp för möjligheter att 
starta eget och bättre villkor och status för yrket

 Genom LOV skärps kraven på styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten, kompetensutveckling och förbättring av rutiner

 Genomlysning av egenregin bedöms vara ett krav innan införandet
 Det öppnar upp för etablering av nya företag och befintliga företag kan 

utveckla sin verksamhet. För företag som godkänns inom LOV blir det en 
kvalitetsstämpel

 Långsiktighet är viktigt för både brukare och företag
 Att dialog förs internt och extern innan, under och vid utvärdering av LOV är 

en klar röd tråd i hela utredningen.  
 Kommunerna uppmanas att skapa en marknad för företag, bjuda in företag, 

samverka med företagsorganisationer och näringslivskontor mm. 
 När kommuner tar fram en ersättningsmodell är det viktigt att ge företag och 

egenregin rimliga förutsättningar att klara ekonomin och den kvalité som 
efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Man bör utgå från kommunens faktiska 
kostnader, detta inklusive administration, utbildning, semester, bilar mm. 

 Man bör ha en tjänsteman som utvärdera förfrågningsunderlag årligen och 
genomför uppföljningar, därtill bör man ha en person som arbetar med LOV 
även efter införandet.  

5.4 Konkurrensverkets slutrapport 2013:1
Regeringen gav Konkurrensverket i uppdrag att följa upp och
utvärdera konkurrensförhållandena i kommunernas valfrihetssystem och den slutliga 
rapporten sammanfattas med ett flertal åtgärdsförslag för att följa LOV-reformens 
genomförande. Åtgärdsförslagen redovisas kortfattat nedan:

 Inför en öppen och årlig redovisning av valfrihetssystemen vad
gäller valfrihet, mångfald och konkurrens

 Fokusera på långsiktighet 

Externa utförares osäkerhet kring valfrihetssystemens framtid minskar deras vilja att 
investera, både i personal och i andra kvalitetshöjande insatser. Konkurrensverket 
anser därför att kommunerna bör söka breda politiska överenskommelser när det
gäller valfrihetssystemens framtid.

 Inför turordning som icke-val
 

Sida 52 of 96



Uppföljningsrapport 13 (17)

 Inför en öppen redovisning av prissättningen utifrån egenregins
kostnader

 Upprätta enkla och tydliga förfrågningsunderlag

Slutrapporten redovisade även flertalet åtgärdsförslag för etablering i glesbygd 
eftersom fler kommuner saknar externa utförare trots att LOV funnits i kommunerna 
under en lång tid och förslagen som presenteras riktas till kommuner som upplever 
eller befarar en tröghet i etablering av externa utförare: 

 Kommunerna uppmanas att erbjuda etablering i geografiskt avgränsade 
områden och en möjlighet för de externa utförarna att ha ett kapacitetstak 
för att minska en potentiell affärsrisk. 

 Samverkan med andra närliggande kommuner i syfte att få ett större 
brukarunderlag och enhetliga villkor. 

 Konkurrensutsättning av egenregin genom upphandling av hemtjänsten i en 
eller flera delar av kommunen för att sedan införa LOV. 

I övrigt presenterar slutrapporten flera åtgärdsförslag som bl.a. tar sikte på 
utformning av förfrågningsunderlag som ger ett ökat utrymme för profilering, öka 
utrymmet för innovation och flexibilitet i de biståndsbeslut som föranleder ett val av 
utförare, underlätta för brukare att välja i en sjukdomssituation, underlätta omval, 
skilj på utförare/beställare i kommunen, tydliggörande av handläggarnas roll för 
brukarnas val och införande av en årlig öppen redovisning av kommunen efterkalkyl 
för egenregin. 

6 Effekter på näringslivet
Det är svårt att uttala sig om effekterna på näringslivet, men den externa utföraren 
står för 16 verkställigheter. Antalet utförda timmar är få till antalet i jämförelse med 
det totala behovet som finns i kommunen, men det är svårt att göra en jämförelse 
eftersom brukarna endast kan välja Hemservice Lekeberg om de har serviceinsatser i 
sitt beslut. Övriga insatser ingår inte i det utbud som erbjuds från den externa 
utföraren.

Under utvärderingens gång har kontakt tagits med Hemservice Lekeberg och enligt 
de uppgifter som erhållits därifrån har det för december 2016, januari, februari och 
mars 2017 sett ut enligt följande. Av de uppgifter som erhållits från företaget utförs 
insatser hos 16 brukare:
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Hemservice Lekeberg

I december 2016 utfördes 64.5 timmar enligt LOV och 80 timmar utöver LOV. 
Procentandelen LOV-timmar uppgick till 45 % av företagets totala antal utförda 
timmar. För 2017:

Januari: 37 % av det totala antalet utförda insatser. 

Februari: 42 % av det totala antalet utförda insatser.

Mars: 44 % av det totala antalet utförda insatser.

Skälet till minskningen under januari 2017 är bortgångar hos ett antal brukare. 

Vid ett beslut om avvecklande är det viktigt att belysa möjligheten för brukarna att 
alltjämt anlita Hemservice Lekeberg genom att nyttja RUT-avdraget. Vad kostnaden 
är i jämförelse med hemtjänsttaxan är individuell och något som varje brukare bör 
utreda närmare i samråd med den externa utföraren. På så sätt skulle kommunens 
näringsliv även gynnas vid ett avvecklande. Risken för att stabiliteten i den externa 
utförarens företagande skulle rubbas skulle därigenom minska. 

7 Aktuellt just nu
 Det har tidigare förekommit diskussioner om ett obligatoriskt införande av LOV inom 
kommunerna, men lagstiftning angående obligatorisk LOV är inte aktuellt för 
nuvarande regering. Det som är aktuellt i skrivande stund är det som framkommer i 
SOU 2016:78 ”Ordning och reda i välfärden”. Slutbetänkandet presenteras i maj 
månad, således efter att den här utvärderingen/utredningen sammanställts. 
Utredningens förslag blir att kommunen ska se till att villkor som gör det möjligt för 
kommunen att avsluta avtalet genom beslut om avveckling måste finnas i avtalet. 
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Man föreslår en ny LOV som ska göras mer lättillgänglig och tydlig varför man föreslår 
att den kopplas från upphandlingslagstiftningen och anpassas till en mer nationell 
reglering. Man föreslår vidare ytterligare grunder för när en sökande får uteslutas 
och att förvaltningslagen ska tillämpas vid handläggning av ärenden. 

8 Analys och sammanfattande kommentarer
Det råder ingen tvekan om att den hemtjänst som bedrivs i Lekebergs kommun, både 
genom egenregin och externt håller en hög nivå. Samtliga undersökningar som 
undersökts visar på en väldigt hög kundnöjdhet. 

Det som kan konstateras, utifrån den information som kommit fram under 
utvärderingens gång är att arbetet med LOV varit bristfällig. Av den studie som gjorts 
av Vårdföretagarna belyser samtliga kommuner vikten av att ha personer inom den 
egna organisationen som arbetar med LOV. Att Lekebergs kommun inte arbetat med 
LOV i större utsträckning kan härledas till avsaknad av resurser och kompetens inom 
LOV. 

Det går inte helt att bortse ifrån att ett avvecklande av LOV kan komma att påverka 
antalet personer som utför insatserna hos brukarna. Den personal som finns inom 
Hemservice Lekeberg är få till antalet, vilket leder till att brukarna får en större 
kontinuitet i utförandet av insatserna. Frågan blir hur detta kan komma att påverkas i 
de mål som publicerats i MER-planen där en av de mätbara indikatorerna är ”Antalet 
personal som en hemtjänsttagare möter inom 14 dagar” 

Som framförts ovan kan ett avvecklande av LOV ha en påverkan på Hemservice 
Lekeberg och det lokala näringslivet. Hur stor påverkan det kan bli är svårt att uttala 
sig om. Det är viktigt att belysa möjligheten för brukare att även vid ett avvecklande 
av LOV fortsättningsvis få möjligheten att anlita Hemservice Lekeberg, men via RUT-
avdraget. Hur skillnaden i pris förhåller sig är individuellt och kan således innebära att 
det för vissa kan bli dyrare, men även billigare. Det är även viktigt att belysa att 
möjligheten att anlita Hemservice Lekeberg finns för brukarna oavsett om LOV 
tillämpas eller ej. 

I förstudien diskuterades kommunens litenhet och avståndet till brukarna som en oro 
inför införandet och har visat sig inte vara helt obetydlig vid den här utvärderingen. 
Vi kan dock se att det finns flera små kommuner som upplevt stora framgångar med 
införandet av LOV och man kan även här härleda de uteblivna framgångarna till 
bristande resurser i uppehållandet av LOV.

Vikten av att genomföra en genomlysning av den egna hemtjänsten innan införandet 
av LOV har återkommit i flera rapporter. Detta har inte gjorts i Lekebergs kommun 
men som framförts i utvärderingen så pågår en genomlysning av den egna 
hemtjänsten i skrivande stund och kommer att presenteras vid nämndsammanträdet 
2017-05-23. Förhoppningen är att slutsatserna däri kan användas för att fastställa om 
den ersättningsnivå som kommunen tagit fram är rimlig, då det, med hänsyn till 
konkurrensneutraliteten, är viktigt att kommunen har koll på sina egna kostnader. 
Detta understryks även i förarbetet till LOV. Om slutsatsen som presenteras när 
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genomlysningen är färdig blir att ersättningsnivån för LOV är alltför låg bör man ånyo 
se över detta. 

I förstudien diskuterades det administrativa behovet i och med införandet av LOV. 
Ovan har en redovisning av de insatser som genomförs idag presenterats och 
resulterat i en administrativ insats som motsvarar 8 % av en heltid. Det går dock inte 
att dra slutsatsen att detta är tillräckligt, då man kunnat identifiera brister i 
exempelvis uppföljning och årlig utvärdering av förfrågningsunderlaget. Därtill bör 
man räkna med administrativt utrymme för nya ansökningar, kontakter med utförare 
mm. Det är svårt att uttala sig om det exakta resursbehovet, men det bedöms dock 
vara mer omfattande än 8 % av en heltid. Det är även oklart om uppskattning 10 – 20 
% av en heltid som presenterats i förstudien är tillräcklig. 

Utifrån ett brukarperspektiv råder det heller ingen tvekan om LOV alltjämt bör 
fortlöpa. Av de rapporter som studerats framkommer att brukarna vill kunna välja 
utförare. Utvärderingen har även kunnat presentera enkätsvar från de brukare som 
valt utförare via LOV och av samtliga svar kan utläsas att samtliga är mycket nöjda 
och vill behålla möjligheten att få välja.   

I förstudien bedömde man att det fanns förutsättningar för att få intresserade 
externa utförare, men där har Lekebergs kommun inte haft någon större framgång. 
Ansökningar har inkommit från två utförare, varav en valt att avbryta avtalet med 
hänvisning till att man inte gått verksamheten att gå runt på den ersättning som 
erbjudits. Det kan i sammanhanget framföras att utföraren haft sitt säte i Örebro. 

Det är viktigt att understryka att ett införande av LOV inte har till syfte att minska 
kostnaderna, men att införandet på lång sikt kan gynna den kommunala ekonomin 
genom att brukare väljer att göra egna beställningar via RUT-avdrag istället för att gå 
via biståndsbeslut. Precis som i förstudien är det dock viktigt att det finns externa 
utförare, då detta bidrar till att samtliga utförare får arbeta med utveckling av den 
egna verksamheten. Det finns studier som pekar på att andelen äldre i kommunen 
blir fler och att fler vill ha möjlighet att bo kvar i sin bostad. Dessa faktorer kan, på 
sikt, leda till att antalet brukare/hemtjänsttimmar blir påfallande och att ett större 
utbud av utförare, i ett sådant läge, är att föredra. 

Utifrån de samtal som hållits med biståndsbedömarna kan man dra slutsatsen att 
brukarna får bra information vid valet av utförare. Man upplyser de om möjligheten 
att välja, men även om att de när som helst har rätt att byta utförare. 

9 Slutsatser
I det här avsnittet är avsikten att presentera en kort sammanfattning de för- och 
nackdelar som finns med att fortsättningsvis ha LOV i drift. 

Det som talar för ett fortsatt tillämpande av LOV:

 Brukarperspektivet: valfriheten för enskilda, den enskildes ställning stärks, 
brukarna får bättre kontinuitet i insatserna

 Brukarnöjdheten i dagsläget
 Konkurrens som bidrar till utveckling
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 Gynnar det lokala näringslivet, öppnar upp för nyetablering av nya företag
 Bättre villkor och statur för de yrkena som omfattas av LOV
 Kan på lång sikt gynna den kommunala ekonomin
 Finns underlag från kommuner i samma storlek som lyckats med LOV
 Uppföljning och kvalitet säkras
 Av SOU 2014:2 kunde det utläsas att man kunnat urskilja en lägre 

kostnadsökning i de kommuner som tillämpar LOV

Det som talar emot ett fortsatt tillämpande av LOV (vissa punkter kan betraktas som 
utvecklingsområden):

 Den administrativa tyngd som finns på förvaltningen
 Svårighet att engagera externa utförare, i dagsläget finns endast en
 Miljöaspekten i och med dubbla resor
 Inga större möjligheter till samverkan i länet eftersom majoriteten av 

kommunerna sagt nej till ett införande av LOV
 Inga skillnader i kvalitet och effektivitet enligt SOU 2014:2 vid jämförelse med 

de kommuner som granskats och som infört/ej infört LOV
 Socialstyrelsen rapporterar att LOV har ej bidragit till att utjämna skillnader i 

vård och omsorg (men har dock givit mer makt till de som kan fatta egna 
beslut) 

Eftersom utvärderingen visar att Lekebergs kommun inte varit adekvat förberedd 
inför införandet av LOV kommer ett fortsatt tillämpande att kräva ett omtag av LOV 
och att man satsar ytterligare tid och resurser för att på så sätt locka fler utförare och 
vidareutveckla tillämpandet av LOV. Det är exempelvis viktigt att se över den egna 
verksamheten, utföra årliga uppföljningar, se över förfrågningsunderlag, bjuda in 
potentiella utförare till dialog och även satsa på långsiktighet. 

10 Referenser 

Proposition 2008/09:29 - Lag om valfrihetssystem

Socialstyrelsens rapport ”Valfrihetssystem ur ett befolknings- och patientperspektiv – 
slutredovisning” publicerad i februari 2012. 

Vårdföretagarnas ”LOV som drivkraft för utveckling i små kommuner och i glesbygd”

Konkurrensverkets slutrapport 2013:1

SOU 2014:2 - Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänst”

SOU 2016:78 ”Ordning och reda i välfärden”
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Protokoll 2017-05-08

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

Bangatan 7, Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §105

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

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

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-05-08

Datum för överklagan 2017-05-09 till och med 2017-05-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Justerare signatur

§105 - Utvärdering av  lag om valfrihetssytem LOV (VON 16-79)
Ärendebeskrivning
Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV, reglerar vad som 
gäller för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och 
landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och 
omsorgstjänster till brukaren. Vård- och omsorgsnämnden beslöt i december 2012 att förslå 
Kommunfullmäktige att införa valfrihetssystem enligt LOV. 2013-02-07 § 4 beslutade 
Kommunfullmäktige att införa LOV från och med 1 januari 2017 i Lekebergs kommun. Vård- och 
omsorgsnämnden (numera Socialnämnden) beslutade 2016-05-25 § 44 att uppdra åt 
förvaltningschef att utreda om Lekeberg kommuns tillämpning av LOV ska fortlöpa. Den här 
utvärderingen syftar till att belysa olika aspekter sedan införandet för att nämnden ska kunna ta 
ställning till hur införandet av LOV fortsättningsvis ska hanteras.

Förslag till beslut
Socialnämnden
1. Tar del av utvärderingen gällande LOV och lägger informationen till handlingarna.
2. Ger förvaltningschefen i uppdrag att se över och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV i 
kommunen.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden
1. Tar del av utvärderingen gällande LOV och lägger informationen till handlingarna.
2. Ger förvaltningschefen i uppdrag att se över och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV i 
kommunen.

Deltar ej i beslut
Kjell Edlund (S) deltar ej i beslutet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utvärdering LOV 2017 - (44842)
 Utvärdering LOV i Lekebergs kommun - (44612)
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Vård- och omsorgsnämnden
Tid Plats
13:00-15:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §44

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Barbro Göransson (C)  ersätter John Hägglöf (M) 
(vice ordförande)
Lennart M Pettersson (S)  ersätter Fredrik Steckl 
(SD)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-05-25

Datum för överklagan 2016-05-30 till och med 2016-06-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§44 - Uppdrag om att utreda om Lekebergs kommun ska fortsätta 
med Lagen om valfrihetssystem (LOV) (VON 16-79)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-07 § 4 att införa valfrihetssystem enligt LOV. Sedan 2014 
arbetar Lekeberg enligt lagen om valfrihethetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Idag finns en annan 
utförare som erbjuder hushållsnära tjänster och ett mindre antal hemtjänsttagare har valt denna 
utförare. Att arbeta enligt LOV innebär en större administrativ belastning för kommunen varje 
månad. Det bör utredas vidare om den vinst det innebär för de enskilda som får möjligheten att välja 
utförare motsvarar den administrativa insats det innebär att erbjuda valfrihet enligt LOV. Nämnden 
föreslås att uppdra åt förvaltningschef att utreda om Lekebergs kommun ska fortsätta att arbeta 
enligt LOV.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef att utreda om Lekebergs 
kommun ska fortsätta med Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef att utreda om Lekebergs 
kommun ska fortsätta med Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef att utreda om Lekebergs 
kommun ska fortsätta med Lagen om valfrihetssystem (LOV).

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utreda om LOV ska avvecklas - (VON 16-79-4)
 §49 VONAU Uppdrag om att utreda om Lekebergs kommun ska fortsätta med Lagen om 

valfrihetssystem (LOV) - (VON 16-79-3)
 Protokollsutdrag VON 2012-12-18 § 74 - (VON 16-79-1)
 Protokollsutdrag KF 2013-02-07 § 4 - (VON 16-79-2)

Expedieras till 
Anneli Carlsson, förvaltningschef
Christian Cederhag, verksamhetsutvecklare
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Tjänsteskrivelse – Revisionsrapport om granskning av 
ledning och styrning inom LSS-verksamheten
   

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av Lekebergs revisorerna granskat ledning och styrning inom 
LSS-verksamheten och lämnat följande rekommendationer. Svaren redovisas under 
varje stycke:

Att nämnden ombeds att säkerställa en tydlig styrning av LSS-verksamheten samt att 
organisationsplanen genomförs:

I yttrandet konstateras att det varit vakanser inom hela IFO-området, men att man är 
på väldigt god väg att fylla ut samtliga tjänster. Det inte finns inga specifikt beslutade 
mål av nämnden som enbart rör LSS-verksamheten. MER-planen består i 
kommunfullmäktiges mål som brutits ned i nämndmål och därefter i olika mätbara 
indikatorer. Det finns därtill mål som regleras i lagen. Lagen tillsammans med den 
enskildes behov är utgångspunkten för handläggarnas arbete. Nämnden bedömer 
således att det finns en tydlig styrning av LSS-verksamheten.

Att nämnden säkerställer att tillräcklig vägledning finns och att riktlinjer utarbetas:

I dagsläget pågår ett arbete med att sammanställa riktlinjer för bedömning och 
utförande av insatser enligt LSS. Riktlinjerna kommer därefter att antas av nämnden. 

Att nämnden framgent säkerställer att vidtagna beslut om reduceringar får effekt:

Som framkommer av granskningen sker en uppföljning av samtliga verksamheters 
ekonomi vid nämndsammanträdena. Nämnden får tre tertialrapporter med 
helårsprognos. Vidare sker uppföljningar tillsammans med förvaltningsekonom 
månadsvis i socialförvaltningens ledningsgrupp. Detta uppföljningsarbete kommer att 
pågå fortsättningsvis i syfte att säkerställa att de vidtagna besluten om reduceringar 
fått effekt. Det finns således ett systematiskt sätt där alla fattade nämndbeslut följs 
upp och nämnden bedömer att detta säkerställer att vidtagna beslut genomförs och 
att nämnden därigenom har den information som nämnden behöver.
Sammanfattningsvis anser nämnden att åtgärder redan har eller kommer att vidtas 
för att åtgärda de brister som framkommit i rapporten från revisionen.    

Förslag till beslut
Socialnämnden antar yttrandet gällande revisionsrapport om granskning av styrning 
och ledning inom LSS-verksamheten och överlämnar det till revisorerna. 
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LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Nancy Ganic-Murtic
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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Yttrande över revisionsrapport - granskning av ledning 
och styrning LSS-verksamheten
Socialnämnden (nedan kallat enbart nämnden) i Lekebergs kommun har mottagit 
revisionsrapporten – granskning av ledning och styrning i LSS-verksamheten och vill 
härigenom lämna ett skriftligt svar där vidtagna åtgärder, planerade åtgärder och 
övriga kommentarer återges. Granskningen innefattar samtliga verksamheter inom 
Socialförvaltningen, men detta yttrande omfattar till största delen LSS-verksamheten. 

Kommunens revisorer har tillsammans med PWC lämnat följande 
rekommendationer:

Nämnden ombeds att säkerställa en tydlig styrning av LSS-verksamheten samt att 
organisationsplanen genomförs

Organisationsplanen som finns angiven i granskningen omfattar hela individ- och 
familjeomsorgen (IFO), således inte enbart LSS-verksamheten. Som framgår av 
granskningen har det varit omsättning på personal och vakanser inom hela IFO. Vid 
tidpunkten för detta yttrande är LSS-verksamheten fulltalig. En chef och 2,5 
handläggare arbetar idag med LSS. Två av handläggarna arbetar med vuxna och en 
halv tjänst med handläggning av ärenden rörande barn. Sett till hela IFO:s 
verksamhet så är organisationsplanen ej verkställd fullt ut utan flera tjänster saknas 
alltjämt och IFO hyr in socialsekreterare för att fylla ut behovet. 

Det finns inga specifikt beslutade mål av nämnden som enbart rör LSS-verksamheten. 
MER-planen består i kommunfullmäktiges mål som brutits ned i nämndmål och 
därefter i olika mätbara indikatorer. Av det som framkommer i kommunfullmäktiges 
mål och som resulterat i ett nämndmål som rör LSS är följande:

Kommunfullmäktiges mål: ”Lekebergs kommun erbjuder en trygg och god omsorg för 
alla utifrån behov”

Nämndmål: ”Serviceutbudet inom LSS grupp- och serviceboende ska hålla hög 
kvalitet”

Den enda indikatorn i MER-planen som direkt omfattar LSS är ”Andel av maxpoäng 
avseende kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende”. 

Det finns därtill mål som regleras i lagen. Lagen tillsammans med den enskildes 
behov är utgångspunkten för handläggarnas arbete. Nämnden bedömer att det finns 
en tydlig styrning av LSS-verksamheten. 

Nämnden säkerställer att tillräcklig vägledning finns och att riktlinjer utarbetas

I dagsläget pågår ett arbete med att sammanställa riktlinjer för bedömning och 
utförande av insatser enligt LSS. Riktlinjerna kommer därefter att antas av nämnden. 
Riktlinjerna kommer att fungera som ett viktigt verktyg i strävandet efter att få en 
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enhetlig och rättssäker handläggning och en tydlighet kring längden av 
handläggningstid kommer exempelvis att belysas däri, vilket bidrar till en tydligare 
styrning/måluppfyllelse. En bättre uppföljning av beslut kommer också att 
prioriteras. 

Två handläggare har genomgått en processutbildning för IBIC och arbetet med att 
implementera IBIC i handläggningen pågår. IBIC står för ”Individens behov i centrum” 
och ger individen mer utrymme i bedömningarna. Utöver de nyssnämnda åtgärderna 
har handläggarna LSS-handledning i Örebro en gång i månaden för att stärka 
kompetensnivån ytterligare. 

Utöver detta pågår ett omfattande arbete med att färdigställa ett system för 
systematiskt kvalitetsarbete.

Med utgångspunkt i ovan nämnda åtgärder bedömer nämnden att det finns och 
kommer att finnas bra riktlinjer och vägledning kring arbetet med LSS. 

Nämnden framgent säkerställer att vidtagna beslut om reduceringar får effekt

Som framkommer av granskningen sker en uppföljning av samtliga verksamheters 
ekonomi vid nämndsammanträdena. Nämnden får tre tertialrapporter med 
helårsprognos. Vidare sker uppföljningar tillsammans med förvaltningsekonom 
månadsvis i socialförvaltningens ledningsgrupp. Detta uppföljningsarbete kommer att 
pågå fortsättningsvis i syfte att säkerställa att de vidtagna besluten om reduceringar 
fått effekt. Det finns således ett systematiskt sätt där alla fattade nämndbeslut följs 
upp  och nämnden bedömer att detta säkerställer att vidtagna beslut genomförs och 
att nämnden därigenom har den information som nämnden behöver.

Sammanfattningsvis anser nämnden att åtgärder redan har eller kommer att vidtas 
för att åtgärda de brister som framkommit i rapporten från revisionen.    

LEKEBERGS KOMMUN

Henrik Hult
Socialnämndens ordförande
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Protokoll 2017-05-08

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

Bangatan 7, Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §106

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

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

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-05-08

Datum för överklagan 2017-05-09 till och med 2017-05-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Justerare signatur

§106 - Yttrande över revisionsrapport om granskning av ledning 
och styrning inom LSS-verksamheten (VON 16-218)
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av Lekebergs revisorerna granskat ledning och styrning inom LSS-verksamheten 
och lämnat följande rekommendationer. Svaren redovisas under varje stycke: Att nämnden ombeds 
att säkerställa en tydlig styrning av LSS-verksamheten samt att organisationsplanen genomförs: I 
yttrandet konstateras att det varit vakanser inom hela IFO-området, men att man är på väldigt god 
väg att fylla ut samtliga tjänster. Eftersom det inte finns inga specifikt beslutade mål av nämnden 
som enbart rör LSS-verksamheten. MER-planen består i kommunfullmäktiges mål som brutits ned i 
nämndmål och därefter i olika mätbara indikatorer. Det finns därtill mål som regleras i lagen. Lagen 
tillsammans med den enskildes behov är utgångspunkten för handläggarnas arbete. Nämnden 
bedömer således att det finns en tydlig styrning av LSS-verksamheten. Att nämnden säkerställer att 
tillräcklig vägledning finns och att riktlinjer utarbetas: I dagsläget pågår ett arbete med att 
sammanställa riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt LSS. Riktlinjerna kommer 
därefter att antas av nämnden. Att nämnden framgent säkerställer att vidtagna beslut om 
reduceringar får effekt: Som framkommer av granskningen sker en uppföljning av samtliga 
verksamheters ekonomi vid nämndsammanträdena. Nämnden får tre tertialrapporter med 
helårsprognos. Vidare sker uppföljningar tillsammans med förvaltningsekonom månadsvis i 
socialförvaltningens ledningsgrupp. Detta uppföljningsarbete kommer att pågå fortsättningsvis i syfte 
att säkerställa att de vidtagna besluten om reduceringar fått effekt. Det finns således ett systematiskt 
sätt där alla fattade nämndbeslut följs upp och nämnden bedömer att detta säkerställer att vidtagna 
beslut genomförs och att nämnden därigenom har den information som nämnden behöver. 
Sammanfattningsvis anser nämnden att åtgärder redan har eller kommer att vidtas för att åtgärda de 
brister som framkommit i rapporten från revisionen.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar yttrandet gällande revisionsrapport om granskning av styrning och ledning 
inom LSS-verksamheten och överlämnar det till revisorerna.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden antar yttrandet gällande revisionsrapport om granskning av styrning och ledning 
inom LSS-verksamheten och överlämnar det till revisorerna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport - (44843)
 Revisionsrapport -  Granskning av ledning och styrning LSS-verksamheten - (SON 16-218-3)
 Missiv - Granskning av ledning och styrning LSS-verksamheten - (SON 16-218-2)
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Justerare signatur

 Yttrande över revisionsrapport - granskning av ledning och styrning LSS-verksamheten - 
(44269)
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Ersättare för Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
under semesterperioden 2017
   

Ärendebeskrivning
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas en Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS), som ansvarar för att de patienter som berörs av kommunens ansvarsområde, 
får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. 
Det åligger även MAS att göra anmälan om en patient drabbas av eller utsätts för risk 
eller allvarlig skada enlig lex Maria.
Inom socialförvaltningen är Barbro Eriksson medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Under hennes semesterperiod vecka 25-28 är enhetschef Anna Gunnarsson utsedd 
till Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Förslag till beslut
Socialnämnden utser Anna Gunnarsson till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 
vecka 25-28 under semesterperioden 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Gordana Sutic
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2017-05-08

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

Bangatan 7, Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §107

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

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

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-05-08

Datum för överklagan 2017-05-09 till och med 2017-05-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic

Sida 2 of 3Sida 95 of 96



Protokoll 2017-05-08

Justerare signatur

§107 - Ersättare för Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
under semesterperioden 2017 (SON 17-179)
Ärendebeskrivning
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som 
ansvarar för att de patienter som berörs av kommunens ansvarsområde, får en säker och 
ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Det åligger även MAS att göra anmälan om en 
patient drabbas av eller utsätts för risk eller allvarlig skada enlig lex Maria. Inom socialförvaltningen 
är Barbro Eriksson medicinskt ansvarig sjuksköterska. Under hennes semesterperiod vecka 25-28 är 
enhetschef Anna Gunnarsson utsedd till Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Förslag till beslut
Socialnämnden utser Anna Gunnarsson till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), vecka 25-28 
under semesterperioden 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden utser Anna Gunnarsson till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), vecka 25-28 
under semesterperioden 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ersättare för Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) under 

semesterperioden 2017 - (SON 17-179-1)
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