
Protokoll 2019-10-02

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Socialchef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Patrik Germer (Alkoholhandläggare) §§76-78
Sandra Magnusson (Ekonom) §82
Monika Gustavsson (MAS) §85
Maria Eck (Verksamhetscontroller) §§85-86
Anna Windal (Lokal- och upphandlingsansvarig) §75

Protokollet innehåller paragraferna §§74-89

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Olle Leijonborg (FL)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

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

Ej tjänstgörande ersättare
Gun-Britt Grimsell (C)
Margareta Thorstensson (C)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-10-02

Datum för överklagan 2019-10-03 till och med 2019-10-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Justerare signatur

Ärendelista
§74 Val av justerare
§75 Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp
§76 ANDT-politiskt program för Lekebergs kommun
§77 Riktlinjer för kommunens ansvar enligt nya lagen
§78 Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter
§79 Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet
§80 Årets frivilliginsats 2019
§81 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
§82 Ekonomisk månadsrapport
§83 Remiss - Sammanhållen vård och omsorg

§84 Informationsärende - Delegationsbeslut avseende bifall och avslag inom 
hemtjänsten samt vad beslut om "övrig livsföring" innebär

§85 Rapportering Lex sarah, IVO och överklaganden
§86 Förvaltningschefen informerar
§87 Meddelanden för kännedom
§88 Redovisning av delegeringsbeslut
§89 Protokoll från SON SAM
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Justerare signatur

§74 - Val av justerare

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

XX utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

Beslut

Olle Leijonborg (FL) utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll med 
Kjell Edlund (S) som ersättare.

Justeringstid fastställs till kl. 10:00 den 3:e oktober.
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Justerare signatur

§75 - Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp 
(SON 19-85)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun ingår i länssamverkan och majoriteten av kommunens upphandlingar 
genomförs tillsammans med övriga kommuner i länet. Länssamverkan leds av Örebro 
kommun och Lekebergs kommun deltar aktivt i det forumet och i de gemensamma 
ramavtalsupphandlingarna. Upphandlingar i egen regi genomförs i begränsad omfattning.

Granskningens syfte var att besvara följande revisionsfråga: Är kommunstyrelsens och 
nämndernas arbete med inköp och upphandling ändamålsenlig?

Den samlade revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i begränsad 
utsträckning arbetar med inköp och upphandling på ett ändamålsenligt sätt och att ett fortsatt 
arbete behöver göras för att säkerställa ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.

Den samlade bedömningen grundas på ett antal kontrollmål, revisionens bedömning av 
måluppfyllelse, dess förslag till åtgärder samt kommunens svar återfinns i dokumentet ”Svar 
ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp"

Förslag till beslut

Socialnämnden

1.       Godkänner svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp

2.       Översänder svaret till revisorerna

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden

1.       Godkänner svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp

2.       Översänder svaret till revisorerna
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Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp 

- (SON 19-85-5)
 Svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp - (SON 19-85-6)
 §98 SONAU Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp - (SON 19-85-7)
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Justerare signatur

§76 - ANDT-politiskt program för Lekebergs kommun (SON 19-
102)
Ärendebeskrivning

Förslaget till det ANDT-politiska programmet (alkohol, narkotika, dopning och tobak) har 
tagits fram på uppdrag av socialnämnden och kommer att ersätta det tidigare alkohol- och 
narkotikapolitiska programmet som antogs 2007-02-01. Programmet anger Lekebergs 
kommuns övergripande prioriteringar inom ANDT-området och ska tala om vad kommunen 
vill uppnå och vilka metoder som ska användas. Programmet kommer i nästa steg att 
konkretiseras genom en förvaltningsövergripande handlingsplan som beslutas i respektive 
nämnd.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta förslaget till ANDT-politiskt program 
2020-2023.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta förslaget till ANDT-politiskt program 
2020-2023.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag till nytt ANDT-politiskt program - (77903)
 ANDT-politiskt program för Lekebergs kommun 2020-2023 - (79198)
 §97 SONAU ANDT-politiskt program för Lekebergs kommun - (SON 19-102-2)
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Justerare signatur

§77 - Riktlinjer för kommunens ansvar enligt nya lagen (SON 19-
119)
Ärendebeskrivning

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Genom lagen upphävs tobakslagen (1993:581) 
och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen 
innebär bl.a. att den som detaljhandlar med tobaksvaror och liknande produkter ska ha 
tillstånd för detta.

I nu gällande tobakslag gäller att butikerna/försäljningsställena anmäler försäljning av 
tobaksvaror till kommunen utan någon prövning. Kommunen har i nya lagen givetvis ansvaret 
att pröva ansökningar om tillstånd och att utöva tillsyn som en följd av att kommunerna under 
många år haft tillsynsansvaret gentemot detaljhandeln.

Enligt övergångsregler gäller att butiker som före lagens ikraftträdande anmält sin försäljning 
till kommunen, enligt nu gällande lag, får fortsätta att sälja tobaksvaror fram till 1 november 
2019. Efter 1 november 2019 gäller att en ansökan måste ha kommit in till kommunen för 
fortsatt försäljning. Försäljningen får fortsätta enligt den förra lagstiftningen till dess att 
kommunen fattat beslut i ärendet.

Med det nya ansvaret har också kommunen fått möjlighet att ta ut avgifter för sin 
handläggning och sin tillsyn. I förarbetena till lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter görs jämförelsen med reglerna och avgifterna som rör serveringstillstånd som 
kommunerna haft ansvar för sedan 1996.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar riktlinjerna för kommunens ansvar om tobak och liknande produkter.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden antar riktlinjerna för kommunens ansvar om tobak och liknande produkter.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för kommunens ansvar enligt nya lagen - (SON 19-119-3)
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Justerare signatur

 Riktlinjer för kommunens arbete enligt lag om tobak och liknande produkter - (SON 19-119-
4)

 §105 SONAU Riktlinjer för kommunens ansvar enligt nya lagen - (SON 19-119-5)
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Justerare signatur

§78 - Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter (SON 
19-174)
Ärendebeskrivning

Med det nya ansvaret har kommunen fått möjlighet att ta ut avgifter för sin handläggning och 
sin tillsyn. I förarbetena till lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter görs 
jämförelsen med reglerna och avgifterna som rör serveringstillstånd som kommunerna haft 
ansvar för sedan 1996.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till taxa och avgifter om tobak 
och liknande produkter.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till taxa och avgifter om tobak 
och liknande produkter.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter - (78961)
 Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter - (78963)
 §104 SONAU Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter. - (SON 19-174-1)
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Justerare signatur

§79 - Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet 
(VON 14-60)
Ärendebeskrivning

En revidering av kommunala pensionärsrådets reglemente har initierats av Pensionärsrådet i 
Lekebergs kommun. Reglementet, som reviderades senast i november 2014, behövde ses över 
och uppdateras utifrån både terminologi och innehåll. Enligt kommunens styrmodell ska 
reglementen antas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna det reviderade förslaget till 
reglemente för kommunala pensionärsrådet.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Socialnämndens hantering av ärendet

Johan Niklasson (C) yrkar på att göra en redaktionell ändring i innehållsförteckningen och att 
nämnden sedan godkänner förslaget till reglemente enligt förslag till beslut.

Ordföranden frågar om socialnämnden ställer sig bakom Johan Niklassons (C) yrkande och 
finner att den gör så.

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna det reviderade förslaget till 
reglemente för kommunala pensionärsrådet.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet - (VON 14-60-7)
 Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet - För antagande inför SON 2 

oktober - (VON 14-60-6)
 Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet med synliga förändringar - inför 

SON 2 oktober - (79082)
 §106 SONAU Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet - (VON 14-60-8)
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Justerare signatur
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Justerare signatur

§80 - Årets frivilliginsats 2019 (SON 19-158)
Ärendebeskrivning

Varje år delas priset "Årets frivilliginsats" ut av kommunen. Vinnaren av priset väljs ur en 
grupp nominerade. Inga nomineringar har inkommit och priset har i år därför gått till ett annat 
ändamål.

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Socialnämnden

1. Lägger informationen till handlingarna.

2. Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan för Årets frivilliginsats.

Beslut
Socialnämnden

1. Lägger informationen till handlingarna.

2. Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan för Årets frivilliginsats.

 

Beslutsunderlag
 §99 SONAU Årets frivilliginsats 2019 - (SON 19-158-1)
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Justerare signatur

§81 - Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre (SON 19-
162)
Ärendebeskrivning

Information om en ny bestämmelse om förenklat beslutfattande om hemtjänst för äldre. 
Bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2018. Lagen återfinns i 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen 
(2001:453)

”Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre personer.
Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om:
1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av insatserna,
2. på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och
3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §.
Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas
kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4”.

Den nya bestämmelsen innebär att socialnämnden får en befogenhet att erbjuda
hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon föregående behovsprövning.
Bestämmelsen är frivillig för kommunen att tillämpa.

Den nya bestämmelsen syftar till att ge de kommuner som så önskar möjlighet
att bevilja äldre kvinnor och män insatser inom äldreomsorg på ett enklare
sätt och med större utrymme för delaktighet. Det blir möjligt för kommunen
att tona ner på ett resurskrävande inledande utredningsarbete till
förmån för att utveckla uppföljning av kvalitet, nöjdhet och effektivitet.
Ett annat syfte är att öka den äldres rätt till självbestämmande och delaktighet,
genom att den äldre personen ges större möjlighet att välja mellan de
insatser som erbjuds och hur de praktiskt ska genomföras.
Lagen syftar också till att förstärka inslagen av förebyggande insatser genom
att generella hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigt skede, vilket regeringen
bedömer också kan minska eller skjuta upp behovet av mer omfattande
äldreomsorg.

Bestämmelsen i 4 kap. 2 a § gäller för hemtjänstinsatser. Lekebergs kommun föreslår att 
bestämmelsen ska gälla trygghetslarm, till att börja med. Det är upp till kommunerna själva 
att avgöra vilka typer av hemtjänstinsatser,
och i vilken omfattning dessa ska erbjudas äldre personer enligt den
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Justerare signatur

nya bestämmelsen.

Som framgår av bestämmelsen är det äldre personer som kan erbjudas hemtjänstinsatser
enligt 4 kap. 2 a § SoL. Det anges dock inte i lagen vad som avses
med äldre personer, genom till exempel en åldersgräns. Enligt lagen ligger
det inom kommunernas befogenheter att i sina riktlinjer för handläggning
närmare precisera vilken ålder som kan anses vara vägledande vid handläggningen
av olika typer av ärenden om ansökningar om hjälp och stöd till äldre. Vi föreslår att 
bestämmelsen ska gälla från 80 år och uppåt.

Dokumentationskrav samt uppföljningskrav kommer att tillämpas i den utsträckning som 
anses nödvändig för att uppfylla kraven. Förslagsvis kommer insatsen att följas upp efter 1 år, 
från det att insatsen har verkställts.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att personer över 70 år har rätt till trygghetslarm utan föregående 
behovsprövning.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Socialnämndens hantering av ärendet

John Hägglöf (M) yrkar på att en uppföljning av de nya riktlinjerna ska presenteras för 
nämnden efter ett år.

Ordföranden frågar om nämnden ställer sig bakom John Hägglöfs (M) tilläggsyttrande och 
finner att den gör så.

Beslut

Socialnämnden beslutar att

1. personer över 70 år har rätt till trygghetslarm utan föregående behovsprövning.

2. en uppföljning av ärendet ska presenteras för nämnden efter ett år.
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Justerare signatur

 

Beslutsunderlag
 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre - (SON 19-162-1)
 §100 SONAU Förenklad biståndsbedömning - (SON 19-162-2)
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Justerare signatur

§82 - Ekonomisk månadsrapport (SON 19-175)
Ärendebeskrivning

En ekonomisk månadsrapport ska föredras inför nämnden.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk månadsrapport Socialnämnden september 2019 - (SON 19-175-

3)
 Ekonomisk rapport socialnämnden september 2019 - (SON 19-175-2)
 §101 SONAU Ekonomisk månadsrapport - (SON 19-175-1)
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Justerare signatur

§83 - Remiss - Sammanhållen vård och omsorg (SON 19-138)
Ärendebeskrivning

Handlingsplan Sammanhållen vård och omsorg utgår från den regionala utvecklingsstrategins 
prioriterade område Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård. Länets kommuner har 
fått möjlighet att lämna synpunkter innan handlingsplanen fastställs. Socialnämnden föreslås 
uppmuntra tillkomsten av denna handlingsplan men vill samtidigt belysa nedanstående:

En sammanhållen vård och omsorg är av största vikt i arbetet för och med våra 
brukare/patienter. Vi ställer oss bakom skrivelsen om att en ökad samverkan är nödvändig för 
att säkerställa en god och jämlik vård och omsorg för den enskildes delaktighet och trygghet. 
Vi är också positiva till delmålen för det hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och 
rehabiliterande arbetet då det pågår ett aktivt arbete inom dessa områden i vår 
socialförvaltning just nu. Det vi önskar betona är att föreslagen samverkan bör ske i samråd 
utifrån de förutsättningar vi har som två helt skilda organisationer. Vi strävar mot samma mål 
men arbetar utifrån olika förutsättningar, som vi behöver möta upp för att våra brukare och 
patienter ska få så bra vård och omsorg som möjligt. Detta är också av största vikt för att vi 
tidigt ska kunna identifiera risker innan behovet av vård blir för omfattande. Den digitala 
utvecklingen går framåt och vi kan nog ha mycket användning av olika lösningar i vårt 
samverkansarbete. Det vi ser kan försvåra arbetet är organisatoriska förutsättningar, 
ekonomiska resurser och användandet av olika verksamhetssystem. Här krävs bra styrning, 
samordning och struktur i samverkansarbetet. Det är lika viktigt med en samsyn, förståelse 
och respekt för varandras verksamheter, tät dialog och ett lösningsfokuserat förhållningssätt 
hos våra medarbetare.

Vi likställer en handlingsplan med en plan som innehåller konkreta aktiviteter. Detta saknar vi 
i denna handlingsplan.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner remissvaret för Sammanhållen vård och omsorg och uppdrar 
förvaltningen att skicka in svaret till Region Örebro län.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Socialnämndens hantering av ärendet

Ordföranden ajournerar mötet.

Mötet återupptas efter ca 15 minuter.

Beslut

Socialnämnden godkänner remissvaret för Sammanhållen vård och omsorg och uppdrar 
förvaltningen att skicka in svaret till Region Örebro län.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Remissvar Sammanhållen vård och omsorg - (SON 19-138-3)
 Remissvar Sammanhållen vård och omsorg - (SON 19-138-4)
 §102 SONAU Remiss - Sammanhållen vård och omsorg - (SON 19-138-5)
 Remissversion - Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg - (SON 19-138-1)
 Missiv - Remiss handlingsplan sammanhållen vård och omsorg - (SON 19-138-2)
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Justerare signatur

§84 - Informationsärende - Delegationsbeslut avseende bifall och 
avslag inom hemtjänsten samt vad beslut om "övrig livsföring" 
innebär (SON 19-125)
Ärendebeskrivning

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

För att öka nämndens kunskap om socialförvaltningens verksamhet och vilka beslut 
tjänstepersonerna tar på delegation har socialnämndens presidium i samband arbetsutskottets 
sammanträde i augusti valt ut två delegationsbeslut avseende bifall och avslag inom 
hemtjänsten samt vad beslut om "övrig livsföring" innebär som nämnden får fördjupa sig i.

Socialnämnden kommer att få en muntlig föredragning och presentation av ärendet.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Socialnämndens hantering av ärendet

Johan Niklasson (C) yrkar på att bordlägga ärendet till kommande nämndsammanträde i 
november.

Ordföranden frågar om socialnämnden kan ställa sig bakom Johan Niklassons (C) yrkande 
och finner att den gör så.

Beslut

Socialnämnden bordlägger ärendet till nästa nämndsammanträde i november.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut 20190430-20190731 - (SON 19-125-1)
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 §107 SONAU Anmälan av delegationsbeslut (SoL, LSS, IFO) för perioden 20190430 - 
20190731 - (SON 19-125-7)
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§85 - Rapportering Lex sarah, IVO och överklaganden

Ärendebeskrivning

Informationsärende med föredragande om Lex maria och Lex sarah.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur

§86 - Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

Under denna punkt ger förvaltningschefen information om aktuellt på socialförvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Beslutsunderlag
 Sjukfrånvaro till nämnd jan-aug 2019 - (SON 19-33-13)
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Justerare signatur

§87- Meddelanden för kännedom
Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar till socialnämnden meddelas för kännedom.

Meddelanden
  Revisionsrapport - Granskning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen - (SON 

19-180-1ndling)

  Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2 September 2019 - (KS 19-188-8ndling)

  §147 KS Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun - (SON 19-120-6ndling)

  §149 KS Intern kontroll 2 för Lekebergs nämnder - (SON 19-3-15ndling)

  §74 KF Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019 - (SON 19-63-
11ndling)

  §79 KF Val av ny ledamot i socialnämnden (fyllnadsval) - (SON 19-190-1ndling)

  §76 KF Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i 
socialnämnden - (SON 19-189-1ndling)

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur

§88- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 20190821-20190925.

Delegeringsbeslut
  Delegationsbeslut - Utredning avseende ansökan om tillfälligt serveringstillstånd enligt 8 

kap. 2 § alkohollagen för servering till allmänheten - (SON 19-9-32)
  Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet med/eller utan lön längre än tre 

månader - (SON 19-9-33)

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur

§89 - Protokoll från SON SAM

Ärendebeskrivning

Protokoll från senaste socialnämndens samverkansgrupp läggs till nämnden för kännedom.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad SON-SAM 2019-08-29 12.09.21 - (78200)
 Protokoll skapad SON-SAM 2019-09-27 12.48.35 - (79764)
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Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp

§75

SON 19-85
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Tjänsteskrivelse - Svar ang. revisionsrapport gällande 
granskning av upphandlingar och inköp

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun ingår i länssamverkan och majoriteten av kommunens 
upphandlingar genomförs tillsammans med övriga kommuner i länet. Länssamverkan 
leds av Örebro kommun och Lekebergs kommun deltar aktivt i det forumet och i de 
gemensamma ramavtalsupphandlingarna. Upphandlingar i egen regi genomförs i 
begränsad omfattning.

Granskningens syfte var att besvara följande revisionsfråga: Är kommunstyrelsens 
och nämndernas arbete med inköp och upphandling ändamålsenlig?

Den samlade revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i 
begränsad utsträckning arbetar med inköp och upphandling på ett ändamålsenligt 
sätt och att ett fortsatt arbete behöver göras för att säkerställa ändamålsenlig 
inköps- och upphandlingsverksamhet.

Den samlade bedömningen grundas på ett antal kontrollmål, revisionens bedömning 
av måluppfyllelse, dess förslag till åtgärder samt kommunens svar återfinns i 
dokumentet ”Svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och 
inköp”

Förslag till beslut
Socialnämnden

1. Godkänner svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar 
och inköp

2. Översänder svaret till revisorerna

LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson Anna Windal
Förvaltningschef Handläggare
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Svar ang. revisionsrapport gällande granskning av 
upphandlingar och inköp

Granskningens syfte var att besvara följande revisionsfråga:

Är kommunstyrelsens och nämndernas arbete med inköp och upphandling 
ändamålsenlig?

Den samlade revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i 
begränsad utsträckning arbetar med inköp och upphandling på ett ändamålsenligt 
sätt och att ett fortsatt arbete behöver göras för att säkerställa ändamålsenlig 
inköps- och upphandlingsverksamhet.

Den samlade bedömningen grundas på ett antal kontrollmål som nedan finns listade 
med revisionens bedömning samt kommunens svar till de rekommendationer som 
revisionen ger.

Lekebergs kommun ingår i länssamverkan och majoriteten av kommunens 
upphandlingar genomförs tillsammans med övriga kommuner i länet. Länssamverkan 
leds av Örebro kommun och Lekebergs kommun deltar aktivt i det forumet och i de 
gemensamma ramavtalsupphandlingarna. Upphandlingar i egen regi genomförs i 
begränsad omfattning. 

Kontrollmål Bedömning Rekommendation Svar
Policy och riktlinjer 
inom området omfattar 
regler kring 
direktupphandling och 
överensstämmer med 
bestämmelser och lagar 
inom området.

Delvis uppfyllt Uppdatera befintlig 
upphandlingspolicy 
samt ta fram policy för 
direktupphandling.

I befintlig 
upphandlingspolicy finns 
en beskrivning av hur en 
direktupphandling kan 
genomföras. 

Kommunen har för avsikt 
att uppdatera 
upphandlingspolicyn under 
2020. I samband med att 
upphandlingspolicyn 
uppdateras kommer även 
avsnittet som hanterar 
direktupphandlingar att ses 
över och kompletteras.

Dokumentationsplikten 
är säkerställd

Ej uppfyllt Interna kontroller i 
form av stickprov samt 
information och 
utbildning.

Upphandling kommer att 
bli en del av det 
interutbildningspaket som 
årligen ges till chefer inom 
kommunen.
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Verksamheterna har 
kännedom kring vilka 
ramavtal som gäller 
inom kommunen.

Ej uppfyllt Uppdatera 
leverantörsförteckning
en samt införa en 
avtalsdatabas där 
avtal finns sökbara. 
Informera berörda 
medarbetare ang. 
kommunens ramavtal.

Leverantörsförteckningen 
är uppdaterad och finns 
tillgänglig på kommunens 
intranät.

En avtalsdatabas är inte 
aktuellt för kommunen 
eftersom antalet avtal är 
förhållandevis få men en 
standard för 
namngivningen av avtal i 
diariesystemet kommer 
utformas så att avtalen blir 
lättare att hitta i 
diariesystemet. 

Avtalstroheten inom 
kommunen är 
säkerställd.

Ej uppfyllt Rutiner för 
systematiskt 
uppföljningsarbete, 
tex 
månatliga/kvartalsvisa 
rapporter.

Som en del av 
internkontrollen väljs varje 
månad 10st verifikationer 
ut som kontrolleras mot 
befintliga avtal. I de fall det 
handlar om ringa summor 
rapporteras ingen 
avvikelse. 

Uppföljning av 
direktupphandlingar 
och avtalstrohet är 
ändamålsenlig.

Delvis uppfyllt Implementera rutiner 
och arbetssätt för 
uppföljning och 
systematisk 
egenkontroll, tex 
stickprov.

I samband med att 
upphandlingspolicyn 
uppdateras kommer även 
avsnittet som hanterar 
direktupphandlingar att ses 
över och kompletteras.

Upphandlingspolicyn kan 
då tex kompletteras med 
mallar som kan användas 
som stöd för uppföljning 
och egenkontroll. 

LEKEBERGS KOMMUN

Johan Niklasson (C)
Socialnämndens ordförande



Protokoll 2019-09-25

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Emil Pettersson

Protokollet innehåller paragraferna §98

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund (S)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-25

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-25

Datum för överklagan 2019-09-25 till och med 2019-10-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-09-25

Justerare signatur

§98 - Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp 
(SON 19-85)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun ingår i länssamverkan och majoriteten av kommunens upphandlingar 
genomförs tillsammans med övriga kommuner i länet. Länssamverkan leds av Örebro 
kommun och Lekebergs kommun deltar aktivt i det forumet och i de gemensamma 
ramavtalsupphandlingarna. Upphandlingar i egen regi genomförs i begränsad omfattning.

Granskningens syfte var att besvara följande revisionsfråga: Är kommunstyrelsens och 
nämndernas arbete med inköp och upphandling ändamålsenlig?

Den samlade revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i begränsad 
utsträckning arbetar med inköp och upphandling på ett ändamålsenligt sätt och att ett fortsatt 
arbete behöver göras för att säkerställa ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.

Den samlade bedömningen grundas på ett antal kontrollmål, revisionens bedömning av 
måluppfyllelse, dess förslag till åtgärder samt kommunens svar återfinns i dokumentet ”Svar 
ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp"

Förslag till beslut

Socialnämnden

1.       Godkänner svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp

2.       Översänder svaret till revisorern

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp 

- (SON 19-85-5)
 Svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp - (SON 19-85-6)
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ANDT-politiskt program för Lekebergs kommun

§76

SON 19-102
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Dnr: 

   

Tjänsteskrivelse – Förslag till nytt ANDT-politiskt 
program för Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning
Förslaget till det ANDT-politiska programmet (alkohol, narkotika, dopning och tobak) 
har tagits fram på uppdrag av socialnämnden och kommer att ersätta det tidigare 
alkohol- och narkotikapolitiska programmet som antogs 2007-02-01. Programmet 
anger Lekebergs kommuns övergripande prioriteringar inom ANDT-området och ska 
tala om vad kommunen vill uppnå och vilka metoder som ska användas. Programmet 
kommer i nästa steg att konkretiseras genom en förvaltningsövergripande 
handlingsplan som beslutas i respektive nämnd.

1 Bakgrund
Socialnämnden gav socialförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt 
ANDT-politiskt program till nämndens sammanträde i oktober 2019.
Utifrån detta tillsattes det en arbetsgrupp och folkhälsoteamet fick i uppdrag att ta 
fram ett förslag till nytt ANDT-politiskt program.

Det övergripande syftet med det ANDT-politiska programmet är att bidra till en god 
folkhälsa, minskad brottslighet samt minskade sociala och ekonomiska kostnader för 
samhället. Programmet omfattar alla medborgare i Lekebergs kommun.

2 Analys
Lekebergs kommun bör följa de övergripande nationella målen för ANDT-politiken. 
Utifrån den nationella strategin för ANDT-politiken har en länsstrategi framtagits för 
åren 2017-2021. Länets mål följer de nationella målen och har prioriterade 
insatsområden. Lekebergs kommun fokuserar liksom länet på de fem första målen då 
det sjätte nationella målet lyfter det internationella ANDT-arbetet. Vidare utgår 
Lekebergs kommun från de regionala insatsområdena men det har gjorts en 
avgränsning utifrån kommunens verksamhet. Insatsområdena vägleder och 
underlättar framtagandet av den kommande handlingsplanen.

Spelmissbruk om pengar ingår inte i de nationella målen men kommunens ansvar vid 
spelmissbruk om pengar har förtydligats i socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen från och med 1 januari 2018. Vad gäller läkemedel har kommunen 
sedan den 1 juli 2013 en skyldighet att med regionen ingå gemensamma 
överenskommelser om samarbete i fråga om personer som missbrukar läkemedel. 
Innehållet i handlingsplanen kan därmed komma att omfatta spelmissbruk om 
pengar samt läkemedel, men hanteras inte i programmet. 
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Dnr: 

Programmet kommer inte att medföra några kostnader. Kostnader kan dock 
tillkomma i nästa steg beroende på innehållet i handlingsplanen.

3 Slutsats
ANDT är ett kommunövergripande område och därför är det viktigt att ha en enad 
strategi. Det ANDT-politiska programmet ses som en gemensam viljeriktning i 
kommunen för att skapa gemensam styrka och synergieffekter samt för att skapa en 
tydligare systematik i ANDT-arbetet. Vidare bidrar det till en god folkhälsa, minskad 
brottslighet samt minskade sociala och ekonomiska kostnader för samhället.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta förslaget till ANDT-politiskt 
program 2020-2023.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Sandra Lundqvist
Socialchef Handläggare/folkhälsoutvecklare
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Lekebergs styrdokument
Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera 
Regler – Absolut gräns och ska-krav  
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Lekebergs kommuns övergripande mål inom ANDT-området 2020-2023................ 5

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.............. 5

2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och 
tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska............................... 5

3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, 
missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska 
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4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska 
utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av 
god kvalitet................................................................................................................ 7
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Bakgrund och syfte
Det ANDT-politiska programmet har tagits fram på uppdrag av socialnämnden och 
ersätter det tidigare alkohol- och narkotikapolitiska programmet som antogs 2007-
02-01. Programmet tar sin utgångpunkt i kommunens vision; Trygghet och 
nytänkande – Naturligt nära! och är en del i arbetet med att uppnå visionen. 
Programmet anger Lekebergs kommuns övergripande prioriteringar inom ANDT-
området och ska tala om vad kommunen vill uppnå och vilka metoder som ska 
användas. Programmet konkretiseras genom en förvaltningsövergripande 
handlingsplan som beslutas i respektive nämnd. Innehållet i handlingsplanen ska 
kopplas till de övergripande inriktningsmål som kommunfullmäktige beslutar om och 
ska anpassas till lokala behov och förutsättningar. Kommunens ANDT-samordnare 
ansvarar för uppföljning av det ANDT-politiska programmet.

Lekebergs kommun ska i sitt arbete följa de övergripande nationella målen för 
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Spelmissbruk om pengar ingår 
inte i de nationella målen men kommunens ansvar vid spelmissbruk om pengar har 
förtydligats i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen från och med 1 januari 
2018. Vad gäller läkemedel har kommunen sedan den 1 juli 2013 en skyldighet att 
med regionen ingå gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga om 
personer som missbrukar läkemedel. Innehållet i handlingsplanen kan komma att 
omfatta spelmissbruk om pengar samt läkemedel.

Det övergripande syftet med det ANDT-politiska programmet är att bidra till en god 
folkhälsa, minskad brottslighet samt minskade sociala och ekonomiska kostnader för 
samhället. Programmet omfattar alla medborgare i Lekebergs kommun.

Främjande och förebyggande ANDT-arbete
Användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak samt spel och läkemedel 
riskerar att leda till negativa hälsokonsekvenser. Förutom att individer och 
närstående drabbas orsakar det stora kostnader för samhället. Ett effektivt 
folkhälsoarbete innehåller både främjande och förebyggande insatser. Ett främjande 
arbete innebär att förstärka hälsa och välmående och ett förebyggande arbete 
handlar om att vidta åtgärder för att förhindra att skada uppstår.

Avgörande för utformningen av ANDT-arbete är kunskap om vilka de viktigaste 
skydds- och riskfaktorerna är och hur dessa ska kunna främjas respektive motverkas. 
En skyddsfaktor är en faktor som stärker och skyddar mot uppkomst av ohälsa eller 
sjukdom. En persons hälsa är starkt förknippad med ett antal skyddsfaktorer, det vill 
säga ju fler skyddsfaktorer desto bättre hälsa. Detta samband syns oavsett kön och 
ålder. En riskfaktor däremot är en indikator som påtalar ökad risk för att en person 
ska drabbas av ohälsa, sjukdom, skada eller utveckla ohälsosamt beteende. 
Riskfaktorer kan vara ärftliga, sociala, ekonomiska eller miljömässiga. 
Folkhälsoarbetet bör fokusera på att främja hälsa vilket innebär att stärka 
skyddsfaktorer och förebygga ohälsa genom att minska antalet riskfaktorer. Skydds- 
och riskfaktorer förekommer på individ-, grupp- och samhällsnivå. Dessa faktorer 
kallas även bestämningsfaktorer som påverkar vår hälsa. I det ANDT-förebyggande 
arbetet bör universella insatser kombineras med selektiva och indikerade insatser. 
Dessa nivåer illustreras i preventionspyramiden 1 (se figur 1).
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1 Sveriges kommuner och landsting. (2008). Rätt insatser för barn och ungdomar med psykisk 
ohälsa.

Indikerat

Selektivt

Universellt

Figur 1: Preventionspyramiden.

Mål för ANDT
Regeringen har antagit ”En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken 2016-2020”2. Regeringen står kvar i sin bedömning sedan föregående 
strategi att det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från 
narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador av alkohol och 
med ett minskat tobaksbruk. Ett av regeringens mål är att sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna inom en generation samt att barn och unga ska skyddas mot eget och 
andras skadliga bruk. Flera faktorer som kraftigt bidrar till hälsoklyftorna finns inom 
ANDT-området det är därför strategiskt viktigt med förebyggande arbete inom detta 
område. För att uppnå regeringens ambition kring jämlikhet i hälsa måste både 
jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet tydliggöras och genomsyra ANDT-arbetet. 
Utöver det övergripande målet innefattar den nationella ANDT-strategin sex mål.

Utifrån den nationella strategin har en länsstrategi3 tagits fram för åren 2017-2021 
och är en överenskommelse mellan parterna i Samhällsråd T (Länsstyrelsen i Örebro 
län, Region Örebro län, Polisområde Örebro län och Örebro universitet). Länets mål 
följer de nationella målen och har prioriterade insatsområden.

Lekebergs kommun fokuserar liksom länet på de nationella målen förutom det sjätte 
då det lyfter det internationella ANDT-arbetet. På nästa sida redovisas de fem målen 
följt av insatsområden. Dessa utgår från de regionala insatsområdena men det har 
gjorts en avgränsning utifrån kommunens verksamhet.

2 Regeringens skrivelse 2015/16:86. En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken 2016-2020.
3 Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län, Polisområde Örebro län och Örebro 
universitet. (2017). Strategi för ANDT – Örebro län 2017-2021.

Riktat till individer med stora problem

Riktat till identifierade riskgrupper

Universellt stöd riktas till alla i en viss 
åldersgrupp eller hela befolkningen
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Lekebergs kommuns övergripande mål inom ANDT-
området 2020-2023

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och 
tobak ska minska

Samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn
Enligt alkohol- och tobakslagen ska tillsyn över försäljning bedrivas. En 
fortsatt effektiv och likvärdig tillsyn ska vara en grundbult i det 
tillgänglighetsbegränsande ANDT-arbetet. För att tillsynen ska vara effektiv 
behöver den vara regelbunden och strukturerad. Tillräckliga 
personalresurser, kompetensförsörjning och metodutveckling är viktigt. En 
del i arbetet är att säkerställa att åldersgränser vid försäljning upprätthålls. 
Att utveckla samverkan ger ökad kompetens och kvalitet i tillsynen.

Samverkan mellan ANDT- och brottsförebyggande arbete
Insatser för att begränsa tillgängligheten till ANDT sammanfaller ofta med 
insatser inom ett bredare brottsförebyggande arbete. Den har stor betydelse 
för att öka tryggheten i länet. Bra verktyg är väl förankrade samverkansavtal 
eller medborgarlöften mellan kommun och polis. Utgångspunkten för dessa 
bör vara i lokala behov och kartläggningar. När det gäller våldsbrott finns ofta 
koppling till bruk av alkohol, narkotika och dopning.

2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, 
dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med 
alkohol ska successivt minska

Hälsofrämjande skola som utgår från elevers olika förutsättningar
En trygg och inkluderande skola är betydelsefull för att förebygga och fånga 
upp problem i ett tidigt skede och skapa en stabil grund för framtiden. Skolan 
kan genom både sitt kunskaps- och värdegrundsuppdrag bidra till arbetet 
med ANDT-prevention. Rektorer har ett särskilt ansvar för att integrera 
ANDT-undervisningen i olika ämnen. Skolor ska erbjudas stöd i att utveckla 
och integrera ANDT-frågorna i undervisningen. De ska också stödjas till att 
samverka med föräldrar samt stimuleras till ökade insatser för rök- och 
tobaksfri skoltid inkluderat rökfria skolgårdar. Elevhälsa är en viktig aktör för 
dessa insatser. Föräldrar och andra vuxna är nyckelpersoner som kan påverka 
konsumtionsmönster och senarelägga alkoholdebut hos unga.

Förverkligande av rökfria skolgårdar
Kommunerna ska enligt lag bedriva effektiv tillsyn för att rökförbudet på 
skolgårdar efterlevs. I detta arbete ska kommunerna ges stöd och vägledning 
av Länsstyrelsen i samverkan med andra aktörer.

Arbete mot langning av alkohol
En fortsatt viktig insats för att skjuta upp alkoholdebuten är att motverka 
langning till ungdomar. Arbetet bör fokusera på att synliggöra för föräldrar, 
andra vuxna och unga vuxna att de kan påverka konsumtionsmönster och 
senarelägga alkoholdebuten.
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Stärka det narkotikaförebyggande arbetet
Av narkotikapreparaten är cannabis den vanligast förekommande. Det är 
särskilt viktigt att arbeta med ungdomars attityder till ANDT. Föräldrar och 
professioner som möter barn och unga ska stödjas i narkotikafrågan och ges 
verktyg.

Utveckla samverkan med idéburna organisationer
Idéburna organisationer har stor betydelse för ANDT-området och kan fylla 
en viktig funktion både ur ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. 
Samverkan med idéburna organisationer har utvecklingspotential och deras 
insatser inom ANDT-området bör synliggöras på ett tydligare sätt.

3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som 
utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska 
successivt minska.

Dopningsförebyggande arbete
Kunskapen om dopning är begränsad men det är dock väl känt att 
användning av dopningsmedel kan leda till allvarliga fysiska, psykiska och 
sociala problem. Insatser mot dopning behöver samordnas för att bli mer 
effektiva. Samverkan sker med fördel mellan kommuner, Region Örebro län, 
Örebro läns idrottsförbund, polis, Länsstyrelsen och träningsanläggningar.

Tobaksförebyggande arbete
Rökning är en av de mest förebyggbara riskfaktorerna för sjukdom och för 
tidig död. Vad gäller tobaksförebyggande arbete rekommenderar 
Världshälsoorganisationen en kombination av åtgärder såsom bland annat 
information, opinionsbildning, målgruppsanpassad tobaksavvänjning samt 
rökfria miljöer. Flera kommuner och andra organisationer har genom 
politiska beslut ställt sig bakom Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025. Det 
är ett opinionsbildningsprojekt som syftar till att få till stånd ett politiskt 
beslut om ett målår då rökningen ska omfatta mindre än 5 % av 
befolkningen. 

Tidig upptäckt
Skolan har ett ansvar att uppmärksamma barns och ungdomars behov där 
elevhälsan är en viktig resurs. Även andra instanser ska uppmärksamma och 
förmedla stöd, som socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis, föreningsliv och 
andra aktörer.
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4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk 
eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och 
behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god 
kvalitet.

Kvalitetssäkra vården och utveckla vården för ungdomar
Målsättningen är att bidra till att utsatta barn och unga med ANDT-
problematik upptäcks så tidigt som möjligt. En fungerande samverkan mellan 
berörda parter ska eftersträvas. Ungdomar ska få tillgång till rätt stöd med 
rätt nivå av anpassad behandling.

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst samt med andra 
aktörer för en sammanhållen vård
Vård och stöd till personer med missbruk och beroende är ett gemensamt 
ansvar för hälso- och sjukvård och kommunen. Ett fortsatt utvecklingsarbete 
och en väl fungerande samverkan är avgörande för samordnade vård- och 
stödinsatser av god kvalitet. I vårdkedjan behövs såväl förebyggande insatser 
som individuell vård och behandlingsinsatser.

Insatser för personer i socialt och hälsomässigt utsatta situationer
Utsatta grupper bör särskilt uppmärksammas. Det kan till exempel vara 
personer med samsjuklighet, det vill säga både beroendesjukdom, psykisk 
och fysisk ohälsa. Lättillgängliga arenor för hälsofrämjande och förebyggande 
arbete behöver utvecklas för personer som samhället har svårt att nå.

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör 
och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.

Uppmärksamma och erbjuda ändamålsenligt stöd till barn i familjer med 
missbruk
Det är angeläget att utveckla och sprida kunskap om att uppmärksamma och 
erbjuda stöd till barn som föds med skador relaterade till ANDT-bruk under 
graviditet. Det är också av stor vikt att uppmärksamma och erbjuda stöd till 
barn som växer upp i familjer med missbruk eller annan omsorgssvikt. Det 
kan bland annat vara våld i koppling till alkohol och narkotika. 
Barnperspektivet ska genomsyra och tillämpas i arbetet med familjer med 
psykisk ohälsa och/eller missbruk. 

Antalet döda och skadade på grund av våld ska minska
Det alkohol- och drogrelaterade våld som är mest tydligt är det som sker i 
den offentliga miljön. Samarbete mellan polis, näringsliv och kommunerna 
kan utvecklas för att säkra att de regler som finns för servering av alkohol 
följs och för att minska narkotika, exempelvis i krogmiljö. Även vid andra 
arrangemang som idrottsevenemang och musikfestivaler bör arbetet 
utvecklas.
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Justerare signatur

§97 - ANDT-politiskt program för Lekebergs kommun (SON 19-
102)
Ärendebeskrivning

Förslaget till det ANDT-politiska programmet (alkohol, narkotika, dopning och tobak) har 
tagits fram på uppdrag av socialnämnden och kommer att ersätta det tidigare alkohol- och 
narkotikapolitiska programmet som antogs 2007-02-01. Programmet anger Lekebergs 
kommuns övergripande prioriteringar inom ANDT-området och ska tala om vad kommunen 
vill uppnå och vilka metoder som ska användas. Programmet kommer i nästa steg att 
konkretiseras genom en förvaltningsövergripande handlingsplan som beslutas i respektive 
nämnd.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta förslaget till ANDT-politiskt program 
2020-2023.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag till nytt ANDT-politiskt program - (77903)
 ANDT-politiskt program för Lekebergs kommun 2020-2023 - (79198)
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Dnr: SON 19-119

   

Tjänsteskrivelse – Riktlinjer för kommunens ansvar 
enligt nya lagen

Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Genom lagen upphävs tobakslagen 
(1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 
Den nya lagen innebär bl.a. att den som detaljhandlar med tobaksvaror och liknande 
produkter ska ha tillstånd för detta.

I nu gällande tobakslag gäller att butikerna/försäljningsställena anmäler försäljning av 
tobaksvaror till kommunen utan någon prövning. Kommunen har i nya lagen givetvis 
ansvaret att pröva ansökningar om tillstånd och att utöva tillsyn som en följd av att 
kommunerna under många år haft tillsynsansvaret gentemot detaljhandeln. 

Enligt övergångsregler gäller att butiker som före lagens ikraftträdande anmält sin 
försäljning till kommunen, enligt nu gällande lag, får fortsätta att sälja tobaksvaror 
fram till 1 november 2019. Efter 1 november 2019 gäller att en ansökan måste ha 
kommit in till kommunen för fortsatt försäljning. Försäljningen får fortsätta enligt den 
förra lagstiftningen till dess att kommunen fattat beslut i ärendet. 

Med det nya ansvaret har också kommunen fått möjlighet att ta ut avgifter för sin 
handläggning och sin tillsyn. I förarbetena till lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter görs jämförelsen med reglerna och avgifterna som rör 
serveringstillstånd som kommunerna haft ansvar för sedan 1996. 

Förslag till beslut
Socialnämnden antar riktlinjerna för kommunens ansvar om tobak och liknande 
produkter.

LEKEBERGS KOMMUN

Patrik Germer 
Handläggare
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1. Riktlinjer för kommunens ansvar enligt nya lagen

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Genom lagen upphävs 
tobakslagen(1993:581) och lagen(2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 

Den nya lagen innebär bl.a. att den som säljer tobaksvaror och liknande produkter 
ska ha tillstånd för detta. I nu gällande tobakslag gäller att butikerna anmäler 
försäljningen av tobaksproduktertill kommunen utan prövning av kommunen. 

Enligt övergångsregler gäller att butiker som före lagens ikraftträdande anmält 
försäljning av tobaksvaror till kommunen, enligt nu gällande lag, får fortsätta att sälja 
tobaksvaror fram till 1 november 2019. Efter 1 november gäller att en ansökan måste 
kommit in för fortsatt försäljning. Försäljningen får fortsätta enligt den förra 
lagstiftningen till dess att kommunen fattat beslut i ärendet. 

Lagen om tobak och liknande produkter(SFS 2018:2088) innehåller bestämmelser om 
tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och 
om användningen av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning 
men som inte innehåller tobak.

I detta dokument berörs inte de delar i lagstiftningen som rör rökförbud. 

Lagen ska inte tillämpas på produkter som är klassificerade som narkotika enligt 
narkotikastrafflagen(1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen(1999:42) om 
förbud mot vissa hälsofarliga varor. 

Ifråga om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska lagen inte tillämpas på 
läkemedel eller medicintekniska produkter som omfattas av 
läkemedelslagen(2015:315) eller lagen (1993:584) om medicintekniska produkter.

I fråga om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare gäller även 
produktsäkerhetslagen(2004:451).   

Förtydliganden;

Elektronisk cigarett: en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via 
ett munstycke, innehållandes en tank eller en patron. 

Påfyllningsbehållare: behållare som innehåller vätska med nikotin och som kan 
användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

Örtprodukter för rökning: produkter som är baserade på växter, örter eller frukter 
som inte innehåller tobak och som kan förbrukas via förbränning. 

Detaljhandel: försäljning till konsumenter.

Partihandel: försäljning till detaljhandlare, ej till konsumenter.

Försäljningsställe: en viss lokal eller ett avgränsat utrymme för detaljhandel. 
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1.2 Lagens syfte
Den nya lagen är ett led i den strikta reglering som rör framför allt tobaksrökning 
enligt förarbeten till lagen (prop.2017/18:156). Rökningen har stadigt minskat och 
regeringen vill se ett fortsatt minskat tobaksbruk där rökningen är starkt reducerad 
och inte längre ska utgöra ett stort folkhälsoproblem. Regeringen har också ställt sig 
bakom målet att nå ett rökfritt Sverige 2025. Regeringens avsikt med lagförslaget var 
att den nya lagen ska bidra till att uppnå de uppsatta tobakspolitiska målen. 

Lagen ska syfta till att begränsa hälsorisker och olägenheter som kan kopplas till bruk 
av tobak och andra produkter som regleras i lagen, e-cigaretter, örtprodukter för 
rökning och njutningsmedel som till användandet liknar rökning men som inte 
innehåller tobak. Som i lagen benämns som liknande produkter.     

Regeringen vill enligt förarbetena avnormalisera rökningen, framförallt för att skydda 
barn och unga. 

Allmänna krav     

Kommunerna har givits ansvaret för att pröva ansökningar om tillstånd som en följd 
av att kommunerna under många år haft tillsynsansvaret gentemot detaljhandeln. 

Genom lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter har regeringen givit 
kommunerna rätt att ta ut avgift för sin tillståndsprövning och för sin tillsyn (8 kap. 1-
2§§). I förarbeten till lagen görs jämförelsen med reglerna och avgifterna som rör 
serveringstillstånd som kommunerna sedan 1996 ansvarat för. 

Avgifterna kommunerna får ta ut ska täcka personalkostnader och OH-kostnader och 
följa självkostnadsprincipen i kommunallagen. Kostnaderna ska täcka alla delar i 
kommunernas prövning och tillsyn.

Idag har Hallsbergs kommun ansvaret för handläggningen i Sydnärkekommunerna 
Askersund, Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Laxå som rör serveringstillstånd och 
tillsyn av detaljhandel av tobak.

Verksamheten har under alla år från starten 1995 varit självfinansierad genom 
kommunernas avgifter för handläggning och tillsyn i dessa delar.

Tillstånd enligt nya tobakslagen  

Endast den som har tillstånd får bedriva detaljhandel eller partihandel med 
tobaksvaror.

Tillstånd krävs inte för detaljhandel– eller partihandlare som varken har säte eller 
fast driftställe (butik) för näringsverksamhet i Sverige.

Ett tillstånd kan gälla viss tid eller tills vidare. Om den som ansöker om tillstånd avser 
att bedriva detaljhandel från ett försäljningsställe (butik), ska tillståndet avse viss 
lokal.

Ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med hänsyn till sina 
personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att 
utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de 
krav som ställs upp i den nya tobakslagen. En ansökan måste vara skriftlig.

Tillstånd för detaljhandel meddelas av den kommun där försäljningsstället(butiken) 
är beläget. Om försäljningsställe saknas meddelas tillstånd av den kommun där 
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företaget har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, av den kommun 
där företaget har ett fast driftställe/försäljningsställe. 

Tillstånd för partihandel meddelas av den kommun där företaget har sitt säte eller, 
om företaget saknar säte inom landet, av den kommun där företaget har ett fast 
driftställe (t.ex en företagsadress).

Kommunens prövningar

Vid prövning av en ansökan om tillstånd för detaljhandel med tobaksprodukter får 
kommunen inhämta yttrande från Polismyndigheten. Myndigheten ska yttra sig om 
sökandens allmänna lämplighet för verksamheten och ska i sina yttranden redovisa 
de omständigheter som ligger till grund för deras bedömning i det enskilda ärendet. 
Är sökanden aktuell eller har varit aktuell i Polismyndighetens register med brott som 
kan vara av betydelse för kommunens bedömning ska detta redovisas i yttrandet.

Även yttrande från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten kan begäras in. Dock 
kan kravet också ställas på sökanden att han inkommer med uppgifter från dessa 
myndigheter. 

En ansökan om tillstånd för partihandel får dock inte bifallas utan att kommunen 
inhämtat yttrande från Polismyndigheten och Tullverket.

Kommunens lämplighetsprövning ska avse dels sökandens vandel- ekonomisk 
skötsamhet och eventuell tidigare brottslig belastning, dels sökandens ekonomiska 
förhållanden i övrigt.

När en sökande belastas med en dom eller misstanke om brott ska bedömning göras i 
varje enskilt fall utifrån brottets art, svårighetsgrad och om det påverkar hans 
möjlighet att bedriva detaljhandel med tobak och liknande produkter. Särskilt 
allvarligt är brott som har anknytning till butiksrörelsen, ekonomisk brottslighet eller 
tobaksrelaterad brottslighet.    

För att kvalificera sig efter att brott begåtts eller att man varit ekonomiskt 
misskötsam ska man visa att man har levt laglydigt och ekonomiskt skötsamt under 
en viss tid. Den så kallade karenstiden kan variera med hänsyn till brottets art.

Vid en ansökan om tillstånd kan kommunen begära in en finansieringsplan och 
uppgifter om finansieringen av verksamheten, för att motverka att försäljningsställen 
finansieras med illegala medel. Kommunen kan också kontrollera att sökanden inte 
är ekonomiskt beroende av eller ekonomiskt underkastad någon som är olämplig att 
bedriva försäljning av tobak och liknande produkter. Ett sådant beroende kan 
begränsa en sökandens möjligheter att själv styra sin verksamhet.

Egenkontroll och uppgiftslämnande

Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror ska utöva särskild 
kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för 
verksamheten lämpligt egenkontrollprogram samt se till att personalen får den 
information de behöver för att sköta försäljningen av tobaksprodukter i enlighet med 
lagstiftningen. Till ansökan om tillstånd ska ett egenkontrollprogram bifogas. En 
ansökan kan avslås om egenkontrollprogrammet saknas eller om det inte har en 
lämplig utformning.  
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Även andra handlingar som behövs för kommunens tillsyn ska presenteras om 
kommunen begär det (t.ex. bolagsbevis, ritningar och andra handlingar) som 
kommunen bedömer krävs för att kunna utöva sin tillsyn.

Under löpande tillstånd ska butiksinnehavaren utan dröjsmål anmäla uppgifter om 
ändrade förhållanden till kommunen som rör butiken eller ägarförhållanden. 

Tillstånd vid förändringar av verksamheten

Om den som har ett tillstånd överlåter rörelsen får även lagret av tobaksvaror ingå i 
överlåtelsen om köparen har erhållit ett tillstånd.

Ett tillstånd upphör att gälla utan beslut av kommunen om tillståndshavaren försätts i 
konkurs. Om konkursboet vill driva verksamheten vidare ska en ny ansökan göras hos 
kommunen. En sådan ansökan behandlas med förtur.

Ett konkursbo, eller ett dödsbo, får utan krav på tillstånd sälja tobaksvarorna till 
annan näringsidkare som innehar tillstånd. Ingen försäljning till konsument är tillåten 
i sådant fall.

När en verksamhet avvecklas till följd av att tillståndet återkallats av kommunen 
gäller samma förfarande.

Partihandlarens kontrollskyldighet

Partihandlare får endast sälja tillståndspliktiga varor till den som innehar tillstånd. 
Säljaren/ partihandlaren ska förvissa sig om att köparen(butiken) har ett giltigt 
tillstånd.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

En näringsidkare får som tidigare inte bedriva detaljhandel av elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare utan att först ha anmält försäljningen till kommunen. 
Kommunen ska handlägga anmälningarna och utöva tillsyn över dessa produkter. 

Åldersgränser

Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på 
annat sätt lämnas ut till den som inte fyllt 18 år. Den som lämnar ut varan ska 
förvissa sig om att kunden är 18 år.

Om det finns anledning att tro att varan ska lämnas vidare till någon som inte är 18 
år, får den inte lämnas ut (säljas).   

2 Tillsyn
Förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning som ska säljas till 
konsument ska vara försedda med hälsovarningar (texter och illustrationer) som 
upplyser om hälsorisker med rökning.(kap.3 lagen 2018:2088)

Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska vara försedda 
med hälsovarningar och ett informationsblad.

Tillverkaren och importören ansvarar att förpackningarna förses med hälsovarningar 
enligt föreskrifter. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om hälsovarningar. Om varan saknar hälsovarning (eller 
informationsblad) enligt föreskrifterna får varan inte säljas till konsument. Avseende 
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tobaksvaror får heller inte varan säljas till detaljhandlare om hälsovarning enligt 
föreskrifter saknas. 

Kommunen ska utöva tillsyn över detaljhandeln av tobak och liknande produkter. 
Kommunen utövar tillsyn över att lagen och anslutande föreskrifter följs när det 
gäller hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärkning på 
produkterna på försäljningsstället. 

Kommunen utövar också tillsyn över marknadsföringen på eller i anslutning till 
försäljningsstället. Viss marknadsföring avseende tobaksvaror får förekomma 
inomhus som inte är påträngande och som inte kan ses utifrån. För elektroniska 
cigaretter gäller att ingen marknadsföring är tillåten. 

Kommunen utövar också tillsynen över rökfria miljöer. Det ansvaret vilar inte på 
tillståndsenheten utan på andra avdelningar inom kommunen.  

Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsynsvägledning för kommunerna avseende 
kraven på   hälsovarningar (varningstexter och illustrationer) på produkterna. 
Länsstyrelserna ska utöva tillsyn över kommunernas verksamhet och även biträda 
kommunerna med information och råd m.m. 

Kommunen får återkalla ett tillstånd om;

- tillståndet inte längre nyttjas.

- tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande.

-det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på 
försäljningsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren ingripit.

- tillståndshavaren har meddelats en varning utan att bristerna rättats till.

Istället för en återkallelse kan kommunen meddela en varning, om varning bedöms 
såsom en tillräcklig åtgärd. En varning får också meddelas vid allvarliga eller 
återkommande brister.

Vid tillsyn över detaljhandel av elektroniska cigaretter kan kommunen vid brister 
meddela ett försäljningsförbud eller varning, om varning bedöms såsom en tillräcklig 
åtgärd. Ett förbud får meddelas för en tid av högst sex månader. 

Vid tillsynen har kommunen rätt till upplysningar som bedöms behövas vid tillsynen 
samt rätt till tillträde till alla butikens tillhörande lokaler. Polismyndigheten som 
också är en tillsynsmyndighet ska på begäran av kommunen vara behjälplig vid 
kommunens tillsyn.

Kommunen och polisen ska i sina roller som tillsynsmyndighet underrätta varandra 
om förhållanden som kan vara av betydelse för tillsynen.     

Kommunen ska skicka kopia på de beslut man tar enligt denna lag till 
Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten och Länsstyrelsen.  

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer tobaksvaror utan tillstånd kan dömas 
för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt 
kan man dömas till lägst sex månader och högst sex års fängelse. 
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Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer tobaksvaror som saknar korrekta 
hälsovarningar kan dömas till olovlig tobakshantering till böter eller fängelse i högst 
sex månader. Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer 
tobaksvaror eller elektroniska cigaretter, eller påfyllningsbehållare, till den som inte 
fyllt 18 år.

Kommunen planerar sin tillsyn i en tillsynsplan som antas för varje år. Dock ska målet 
vara att varje försäljningsställe ska få minst ett besök per år. Kommunen skriver och 
expedierar ett tillsynsprotokoll för varje genomförd tillsyn.  

Upptäcker kommunen brister vid tillsynen planeras ytterligare ett tillsynsbesök in för 
återbesök. Kvarstår bristerna vid återbesöket kommer ett nytt återbesök göras och 
kommunen kommer då att debitera försäljningsstället 2000 kr för det extra 
återbesöket.

Är bristerna av allvarligare art eller inte åtgärdade vid återbesök två kan kommunen 
meddela en varning eller återkalla tillståndet.

Tillståndet kan också återkallas om det framkommer uppgifter eller brister hos en 
tillståndshavare som är av sådant slag att de skulle utgöra hinder mot att meddela 
tillstånd. 

Detsamma gäller om bristerna funnits redan vid meddelandet av tillståndet, men 
uppdagats senare.  

2.1 Kontrollköp
Kommunen får använda sig av kontrollköp för att påminna handlarna om deras 
skyldighet att förvissa sig om åldern på den som köper tobaksvaror m.m. Kontrollköp 
betraktas inte som ett tillsynsbesök. Vid kontrollköp får endast anlitas personer som 
fyllt 18 år. Efter genomfört kontrollköp ska kommunen snarast underrätta 
detaljhandlaren om resultatet. Resultatet av kontrollköpet får inte användas för 
administrativa åtgärder av kommunen, såsom varning eller återkallelse.
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Justerare signatur

§105 - Riktlinjer för kommunens ansvar enligt nya lagen (SON 19-
119)
Ärendebeskrivning

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Genom lagen upphävs tobakslagen (1993:581) 
och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen 
innebär bl.a. att den som detaljhandlar med tobaksvaror och liknande produkter ska ha 
tillstånd för detta.

I nu gällande tobakslag gäller att butikerna/försäljningsställena anmäler försäljning av 
tobaksvaror till kommunen utan någon prövning. Kommunen har i nya lagen givetvis ansvaret 
att pröva ansökningar om tillstånd och att utöva tillsyn som en följd av att kommunerna under 
många år haft tillsynsansvaret gentemot detaljhandeln.

Enligt övergångsregler gäller att butiker som före lagens ikraftträdande anmält sin försäljning 
till kommunen, enligt nu gällande lag, får fortsätta att sälja tobaksvaror fram till 1 november 
2019. Efter 1 november 2019 gäller att en ansökan måste ha kommit in till kommunen för 
fortsatt försäljning. Försäljningen får fortsätta enligt den förra lagstiftningen till dess att 
kommunen fattat beslut i ärendet.

Med det nya ansvaret har också kommunen fått möjlighet att ta ut avgifter för sin 
handläggning och sin tillsyn. I förarbetena till lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter görs jämförelsen med reglerna och avgifterna som rör serveringstillstånd som 
kommunerna haft ansvar för sedan 1996.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar riktlinjerna för kommunens ansvar om tobak och liknande produkter.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för kommunens ansvar enligt nya lagen - (SON 19-119-3)
 Riktlinjer för kommunens arbete enligt lag om tobak och liknande produkter - (SON 19-119-

4)
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SON 19-174
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Dnr: SON 19-174

   

Tjänsteskrivelse – Taxor och avgifter om tobak och 
liknande produkter.

Ärendebeskrivning
Med det nya ansvaret har kommunen fått möjlighet att ta ut avgifter för sin 
handläggning och sin tillsyn. I förarbetena till lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter görs jämförelsen med reglerna och avgifterna som rör 
serveringstillstånd som kommunerna haft ansvar för sedan 1996.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till taxa och avgifter om 
tobak och liknande produkter.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Patrik Ehrenström Germer
Förvaltningschef socialförvaltningen Handläggare
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1. Avgifter

Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av en ansökan enligt lagen (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter. Kommunen får också ta ut avgift för sin tillsyn 
enligt samma lag.

Avgifternas storlek beslutas av kommunfullmäktige. 

De nya kraven på kommunerna i och med tillståndsplikten kommer medföra ökade 
kostnader för kommunens tobakshandläggning. Dels vad avser den ökade 
omfattningen av tillsynen enligt nya lagen, dels vad avser den omfattande 
prövningen kommunen ska göra för att utröna sökandens personliga och ekonomiska 
förhållanden och omständigheterna i övrigt i ärendet.   

Nedan finns samlade avgifterna för handläggning och tillsyn enligt riktlinjerna. 
Avgifterna är beräknade efter hur mycket arbetstid som avsätts på varje enskilt 
ärende.

 

Kommunala avgifter enligt självkostnadsprincipen behöver inte motsvara kostnaden i 
varje enskilt ärende utan kan beräknas efter schablon. Avgifterna kan variera mellan 
kommunerna i landet beroende på att de faktiska kostnaderna är olika och att också 
ambitionsnivån kan vara olika mellan kommuner. Ambitionsnivån regleras i 
kommunernas riktlinjer och i tillsynsplaner m.m. 

1.1 Ansökningsavgifter

Ansökan om permanent tillstånd

Ansökan för att erhålla ett permanent försäljningstillstånd kräver ett omfattande 
remissförfarande. Polis, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten ska yttra sig i 
ärendet. Remisshandlingar ska skickas ut till dessa myndigheter, bevakas och 
remissyttranden ska bedömas och arbetas in i utredningen/beslutsunderlaget. Det 
tänkta försäljningsstället ska besökas och tid med sökanden ska avsättas. 
Finansieringen av en köpeskilling ska eventuellt  bedömas.  Den totala 
handläggningstiden från diarieföring till meddelande av beslut är ca 2 månader.

Effektiv arbetstid bedöms vara 8-10 tim. 

En motsvarande ansökan för partihandelstillstånd kräver samma förfarande och 
samma arbetsinsats och ska därför belastas med samma avgift. Avgift 7 000 kr.

 

Anmälan om väsentligt ändrade ägarförhållanden
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Anmälan om ändrade uppgifter enligt 5 kap.7 § ska göras utan dröjsmål till 
kommunen. Det kan t.ex. avse en ändring av försäljningsställets storlek eller ändring 
av bolagsman eller styrelse. Avser ändringen bolagsman eller styrelse ska kommunen 
öppna ett tillsynsärende och utreda förändringen i bolaget. En sådan anmälan som 
avser väsentligt ändrade ägarförhållanden eller om ett bolag med tillstånd säljs eller 
en delägare byts ut eller kommer till liknar i många delar en nyansökan och det är 
därför motiverat med en extra avgift. De nya delägarna ska prövas, vandelsprövas 
och finansieringen ska prövas. Avgift 5 000 kr.

Ansökan om tillfälligt tillstånd

Ansökan för tillfälliga tillstånd för detaljhandel kan avse försäljning några dagar under 
t.ex. en mässa eller under en festival. En sådan ansökan som avser en kortare period 
eller under några få dagar kräver oftast endast en remiss till polisen och arbetstiden 
beräknas vara ca en dag. Tillsynsavgift tas inte ut för denna typ av tillstånd. Avgift 2 
000 kr. 

Ansökan om säsongstillstånd

Ansökan för säsongstillstånd kräver en liknande arbetsinsats som en nyansökan men 
inte lika mycket tillsyn. Heller kräver säsongstillstånd inget administrativt arbete 
under övriga året. 

Det är rimligt att en sådan ansökan debiteras med en avgift motsvarande den årliga 
tillsynsavgiften som gäller för ett permanent tillstånd ( 5000 kr) för att inga 
konkurrensfördelar ska följa av ett säsongstillstånd. Tillsynsavgift tas inte ut för 
denna typ av tillstånd. 

Avgift 5 000 kr.

1.2 Tillsynsavgifter

Årlig tillsynsavgift 

Kommunens tillsyn består av flera delar. En administrativ del, inre tillsyn, och en 
kontroll på försäljningsstället, yttre tillsyn. Delar av den information som i olika 
sammanhang ges till tillståndshavare kan betraktas som förebyggande tillsyn. 

Den inre tillsynen består i planering av tillsyn, kontakter med andra myndigheter, 
efterarbete som rapportskrivning och kommunicering, utarbetande av 
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beslutsunderlag och underhåll av register. Det är rimligt att tillståndshavare bidrar till 
denna del av kommunens arbete och inte endast den del som direkt rör 
försäljningsstället i form av den yttre tillsynen.

Den tillsynsavgift som tas ut ska bidra till alla delar i tillsynen. Med beräkningen att 
kommunen gör minst ett tillsynsbesök per år per försäljningsställe samt arbetar med 
förebyggande tillsyn och inre tillsyn ska avgiften per butik och år vara 5 000 kr. 

Extra tillsynsavgift vid återbesök.

Om kommunen upptäcker brister i försäljningsstället vid tillsynen uppmanas 
tillståndshavaren att åtgärda bristerna. Kommunen gör då inom 14 dagar ytterligare 
tillsyn i försäljningsstället för att utröna om bristerna åtgärdats, ett återbesök.

Kvarstår bristerna krävs ytterligare ett återbesök som debiteras med 2 000kr.

Att det extra återbesöket debiteras gynnar efterlevnaden av lagstiftningen samtidigt 
som kommunen kan ta ut en avgift för sina extra kostnader som ett tredje besök 
innebär. Alternativet torde vara att alla tillståndshavare skulle bidra med höjd avgift 
för dessa extra återbesök. 

 

Tillsynsavgift för institutioner

Institutioner(vårdinrättningar, anstalter, företagscafeterior) som inte kräver tillsyn i 
större omfattning besöks på uppkommen anledning varför tillsynsavgiften bestäms 
till 1 500 kr/besök.

Tillsynsavgift för elektroniska cigaretter

    

Avgift för tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare kan kräva flera 
återbesök varför avgiften bör motsvara extra tillsynsavgift vid återbesök. För 
elektroniska cigaretter gäller anmälningsplikt till kommunen. Inget tillstånd krävs för 
att sälja denna typ av produkter till allmänheten. Dock har dessa produkter strängare 
marknadsföringskrav. Avgift 2000 kr .     

1.3 Sammanställning Taxor

Ansöknings- och prövningsavgifter 

Ansökan permanent tillstånd 7 000 kr
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Väsentligt ändrade ägarförhållanden 5 000 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd 2 000 kr

Ansökan om säsongstillstånd 5 000 kr

Tillsynsavgifter

Årlig tillsynsavgift permanent tillstånd 5 000 kr

Extra tillsynsavgift vid återbesök 2 000 kr

Tillsynsavgift för institutioner 

per besök
1 500 kr

Tillsynsavgift för elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare 2 000 kr
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Justerare signatur

§104 - Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter. (SON 
19-174)
Ärendebeskrivning

Med det nya ansvaret har kommunen fått möjlighet att ta ut avgifter för sin handläggning och 
sin tillsyn. I förarbetena till lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter görs 
jämförelsen med reglerna och avgifterna som rör serveringstillstånd som kommunerna haft 
ansvar för sedan 1996.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till taxa och avgifter om tobak 
och liknande produkter.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter - (78961)
 Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter - (78963)
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VON 14-60
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Dnr: VON 14-60

   

Tjänsteskrivelse – Revidering av reglemente för 
kommunala pensionärsrådet

Ärendebeskrivning
En revidering av kommunala pensionärsrådets reglemente har initierats av 
Pensionärsrådet i Lekebergs kommun. Reglementet, som reviderades senast i 
november 2014, behövde ses över och uppdateras utifrån både terminologi och 
innehåll. Enligt kommunens styrmodell ska reglementen antas av 
kommunfullmäktige. 

1 Analys
Utöver rent språkliga justeringar, där vård- och omsorgsnämnden byts ut mot 
socialnämnden, föreslår kommunala pensionärsrådet bland annat att datumet för 
när pensionärsorganisationerna senast ska ha inkommit med förslag på 
representanter flyttas så att det passar med tiden för deras årsmöten samt ett 
mindre tillägg om att rätt till utbildning varje verksamhetsår.

Den största förändringen som föreslås av kommunala pensionärsrådet är förslaget på 
en ny, sjätte punkt som handlar om att ge företrädare för 
pensionärsorganisationerna rätten till reseersättning på samma sätt som 
förtroendevalda i rådet från socialnämnden.  

2 Slutsats
Pensionärsorganisationernas ledamöter deltar på kommunala pensionärsrådets 
sammanträden som representanter för sina respektive pensionärsföreningar och inte 
för kommunen. Detta utgör skillnaden mellan de ledamöter i rådet som är valda av 
socialnämnden och de som är valda av föreningarna. Om en sådan regel skulle 
tillämpas bör likabehandlingsprincipen beaktas, då kommunen har flera insatser där 
civilsamhället finns representerade. 

Mot bakgrund av detta anser förvaltningen att ersättning för resor i samband med 
pensionärsrådets sammanträden även fortsättningsvis enbart ska tillfalla ledamöter 
från socialnämnden. Om representanterna för pensionärsorganisationernas önskar 
reseersättning för sammanträdena är det upp till den förening de representerar i 
rådet att besluta om detta. 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna det reviderade förslaget 
till reglemente för kommunala pensionärsrådet.
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1 § - Pensionärsrådet i Lekebergs kommun
Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

Pensionärsförening som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen samt 
väntjänsten i Lekeberg ska efter beslut i socialnämnden vara representerad i rådet. 

Socialnämnden fastställer antalet ledamöter/ersättare från 
pensionärsorganisationerna som ska ingå i det kommunala pensionärsrådet. 

Pensionärsorganisation som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen ska 
senast 1 april året efter kommunfullmäktige väljs meddela antalet medlemmar till 
socialnämnden samt lämna förslag på ledamöter och ersättare. 

2 § - Sammansättning   
Pensionärsrådet består av tio ledamöter och sju ersättare. Sex ledamöter och fyra 
ersättare representerar de lokala pensionärsföreningarna. En ledamot och en 
ersättare representerar väntjänsten. Socialnämnden väljer tre ledamöter och två 
ersättare. 

Dessutom ingår socialchef samt tjänsteman som ansvarar för protokollet. 

Vid behov kan rådet adjungera ytterligare personer för behandling av viss fråga.

Ordförande utses av socialnämnden. Pensionärsrådet utser en av 
pensionärsföreningarnas representanter till vice ordförande. Vice ordförande ska 
vara den ansvariga länken mellan föreningarna och kommunen. 

3 § - Sammanträden
Pensionärsrådet ska sammanträda minst fyra gånger/år, varav ett sammanträde ska 
hållas i anslutning till socialnämnden arbete med MER-planen (Mål-Ekonomi-
Resultat). 

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller mer än 
hälften av rådets ledamöter så begär. 

Kallelse, föredragningslista och underlag för diskussionerna ska vara ledamöter och 
ersättare tillhanda senast en vecka före sammanträdet. 

Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av ledamot från 
pensionärsorganisationerna. 

Protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet, socialnämnden och därutöver 
den nämnd/styrelse som eventuellt berörs. 

Ledamot eller organisation som vill väcka en fråga eller ärende ska meddela 
socialnämnden detta före eller under sammanträdet. 

4 § - Arbetsuppgifter
Kommunens företrädare ska informera om planer och förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna. De ska 
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inhämta synpunkter i så tidigt skede att pensionärernas representanter har möjlighet 
att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. 

Pensionärsorganisationernas representanter ska informeras om och ge förslag till 
lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god 
livskvalitet. 

Således ska kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan i frågor som berör 
pensionärer. 

5 § - Utbildning
Ledamöter i kommunala pensionärsrådet ska erbjudas utbildning minst en gång 
under verksamhetsåret utifrån organisationernas önskemål eller utifrån 
förvaltningens identifierade utbildningsbehov. 

6 § - Revidering av reglemente
Revidering av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala pensionärsrådet och 
socialnämnden.
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Regler 3 (4)

1 § - Pensionärsrådet i Lekebergs kommun
Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden vård- och 
omsorgsnämnden.

Pensionärsförening som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen samt 
väntjänsten i Lekeberg ska efter beslut i socialnämnden vård- och omsorgsnämnden 
vara representerad i rådet. 

Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden fastställer antalet ledamöter/ersättare 
från pensionärsorganisationerna som ska ingå i det kommunala pensionärsrådet. 

Pensionärsorganisation som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen ska 
senast 1 mars april året efter kommunfullmäktige väljs meddela antalet medlemmar 
till socialnämnden vård- och omsorgsnämnden samt lämna förslag på ledamöter och 
ersättare. 

2 § - Sammansättning   
Pensionärsrådet består av tio ledamöter och sju ersättare. Sex ledamöter och fyra 
ersättare representerar de lokala pensionärsföreningarna. En ledamot och en 
ersättare representerar väntjänsten. Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden 
väljer tre ledamöter och två ersättare. 

Dessutom ingår socialchef vård- och omsorgschef samt tjänsteman som ansvarar för 
protokollet. 

Vid behov kan rådet adjungera ytterligare personer för behandling av viss fråga.

Ordförande utses av socialnämnden vård- och omsorgsnämnden. Pensionärsrådet 
utser en av pensionärsföreningarnas representanter till vice ordförande. Vice 
ordförande ska vara den ansvariga länken mellan föreningarna och kommunen. 

3 § - Sammanträden
Pensionärsrådet ska sammanträda minst fyra gånger/år, varav ett sammanträde ska 
hållas i anslutning till socialnämnden vård- och omsorgsnämndens arbete med MER-
planen (Mål-Ekonomi-Resultat). 

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller mer än 
hälften av rådets ledamöter så begär. 

Kallelse, föredragningslista och underlag för diskussionerna ska vara ledamöter och 
ersättare tillhanda senast en vecka före sammanträdet. 

Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av ledamot från 
pensionärsorganisationerna. 

Protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet, socialnämnden vård- och 
omsorgsnämnden och därutöver den nämnd/styrelse som eventuellt berörs. 

Ledamot eller organisation som vill väcka en fråga eller ärende ska meddela 
socialnämnden vård- och omsorgschefen detta före eller under sammanträdet. 
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4 § - Arbetsuppgifter
Kommunens företrädare ska informera om planer och förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna. De ska 
inhämta synpunkter i så tidigt skede att pensionärernas representanter har möjlighet 
att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. 

Pensionärsorganisationernas representanter ska informeras om och ge förslag till 
lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god 
livskvalitet. 

Således ska kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan i frågor som berör 
pensionärer. 

5 § - Utbildning
Ledamöter i kommunala pensionärsrådet ska erbjudas utbildning minst en gång 
under verksamhetsåret utifrån organisationernas önskemål eller utifrån 
förvaltningens identifierade utbildningsbehov. 

6 § - Revidering av reglemente
Revidering av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala pensionärsrådet och 
socialnämnden vård- och omsorgsnämnden. 



Protokoll 2019-09-25

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Emil Pettersson

Protokollet innehåller paragraferna §106

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund (S)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-25

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-25

Datum för överklagan 2019-09-25 till och med 2019-10-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-09-25

Justerare signatur

§106 - Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet 
(VON 14-60)
Ärendebeskrivning

En revidering av kommunala pensionärsrådets reglemente har initierats av Pensionärsrådet i 
Lekebergs kommun. Reglementet, som reviderades senast i november 2014, behövde ses över 
och uppdateras utifrån både terminologi och innehåll. Enligt kommunens styrmodell ska 
reglementen antas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna det reviderade förslaget till 
reglemente för kommunala pensionärsrådet.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet med synliga förändringar - inför 

SON 2 oktober - (79082)
 Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet - För antagande inför SON 2 

oktober - (VON 14-60-6)
 Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet - (VON 14-60-7)
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Årets frivilliginsats 2019

§80

SON 19-158

   



Protokoll 2019-09-25

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Emil Pettersson
Maria Eck (Verksamhetscontroller)

Protokollet innehåller paragraferna §99

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund (S)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-25

Datum för överklagan 2019-09-25 till och med 2019-10-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-09-25

Justerare signatur

§99 - Årets frivilliginsats 2019 (SON 19-158)
Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskotts hantering av ärendet

Ordförande Johan Niklasson (C) yrkar på att socialnämndens 
arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att

1. Lägga informationen till handlingarna.

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan för Årets frivilliginsats.

Ordföranden frågar om socialnämndens arbetsutskott ställer sig bakom Johan Niklassons 
yrkande och finner att den gör så.

 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Socialnämnden

1. Lägger informationen till handlingarna.

2. Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan för Årets frivilliginsats.
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Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

§81

SON 19-162

   



Tjänsteskrivelse 2019-09-25 1 (2)

Dnr: SON 19-162

   

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre 

Ärendebeskrivning

Information om en ny bestämmelse om förenklat beslutfattande om hemtjänst för 
äldre. Bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2018. Lagen återfinns i 4 kap. 2 a § 
socialtjänstlagen (2001:453)

”Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre 
personer.
Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om:
1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av 
insatserna,
2. på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och
3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §.
Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, 
insatsernas
kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4”. 

Den nya bestämmelsen innebär att socialnämnden får en befogenhet att erbjuda
hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon föregående behovsprövning.
Bestämmelsen är frivillig för kommunen att tillämpa.

Den nya bestämmelsen syftar till att ge de kommuner som så önskar möjlighet
att bevilja äldre kvinnor och män insatser inom äldreomsorg på ett enklare
sätt och med större utrymme för delaktighet. Det blir möjligt för kommunen
att tona ner på ett resurskrävande inledande utredningsarbete till
förmån för att utveckla uppföljning av kvalitet, nöjdhet och effektivitet.
Ett annat syfte är att öka den äldres rätt till självbestämmande och delaktighet,
genom att den äldre personen ges större möjlighet att välja mellan de
insatser som erbjuds och hur de praktiskt ska genomföras.
Lagen syftar också till att förstärka inslagen av förebyggande insatser genom
att generella hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigt skede, vilket regeringen
bedömer också kan minska eller skjuta upp behovet av mer omfattande
äldreomsorg.

Bestämmelsen i 4 kap. 2 a § gäller för hemtjänstinsatser. Lekebergs kommun 
föreslår att bestämmelsen ska gälla trygghetslarm, till att börja med. Det är upp till 
kommunerna själva att avgöra vilka typer av hemtjänstinsatser,
och i vilken omfattning dessa ska erbjudas äldre personer enligt den
nya bestämmelsen. 

Som framgår av bestämmelsen är det äldre personer som kan erbjudas 
hemtjänstinsatser
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Dnr: SON 19-162

enligt 4 kap. 2 a § SoL. Det anges dock inte i lagen vad som avses
med äldre personer, genom till exempel en åldersgräns. Enligt lagen ligger
det inom kommunernas befogenheter att i sina riktlinjer för handläggning
närmare precisera vilken ålder som kan anses vara vägledande vid handläggningen
av olika typer av ärenden om ansökningar om hjälp och stöd till äldre. Vi föreslår 
att bestämmelsen ska gälla från 80 år och uppåt. 

Dokumentationskrav samt uppföljningskrav kommer att tillämpas i den 
utsträckning som anses nödvändig för att uppfylla kraven. Förslagsvis kommer 
insatsen att följas upp efter 1 år, från det att insatsen har verkställts. 
 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att personer över 70 år har rätt till trygghetslarm utan 
föregående behovsprövning.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ida Husa 
Teamledare 



Protokoll 2019-09-25

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Emil Pettersson

Protokollet innehåller paragraferna §100

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund (S)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-25

Datum för överklagan 2019-09-25 till och med 2019-10-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Justerare signatur

§100 - Förenklad biståndsbedömning (SON 19-162)
Ärendebeskrivning

Den nya bestämmelsen bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre 
innebär att socialnämnden får en befogenhet att erbjuda
hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon föregående behovsprövning.
Bestämmelsen är frivillig för kommunen att tillämpa.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att personer över 70 år har rätt till trygghetslarm utan föregående 
behovsprövning.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre - (SON 19-162-1)
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Ekonomisk månadsrapport

§82

SON 19-175
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Dnr: SON 19-175

   

Tjänsteskrivelse – ekonomisk månadsrapport 
september 2019 socialnämnden 

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat en månadsrapport över den ekonomiska 
redovisningen mellan januari och september. Det ekonomiska utfallet per 30 
september är 123 085 tkr och motsvarar en förbrukning på 74,8 % av den totala 
budgeten för året. Det innebär ett överskott mot budget på 402 tkr. 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport för september. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare



Ekonomisk månadsrapport

Nämnd: Socialnämnden 

Period: september 9

Riktvärde: 75%
Rapporten visar det ekonomiska utfallet i jämförelse mot budget för innevarande period. 

Samt en helårsprognos i jämförelse mot budget

Socialnämnden Budget helår Utfall period

Procent 

förbrukat

Avvikelse 

period

Prognos 

helår

Avvikelse 

helår

Gemensamt inkl nämnd 15 045 9 115 60,6% 2 169 14 345 700

LSS vuxna 34 314 26 165 76,3% -429 34 284 30

Socialpsykiatri 3 427 2 266 66,1% 305 3 227 200

Hemtjänsten 20 646 16 175 78,3% -691 20 646 0

HSL och nattenheten 23 082 17 590 76,2% -278 23 082 0

Särskilt boende 39 338 30 231 76,8% -727 39 338 0

Ifo/LSS barn o unga 28 798 21 544 74,8% 55 29 728 -930 

Summa Socialnämnden 164 649 123 085 74,8% 402 164 649 0
Tagit ur LOV - sälj och köpverksamhet, där intäkt ligger på Hemvård och kostnad ligger på Socialchef

Budget och utfall, kostnad och intäkt tar ut varandra och blir 0 kr.



Den ekonomiska rapporten för september månad visar att utfallet för hela förvaltningen är 402 tkr lägre än budgeterat. 

Under gemensamt finns budget för bland annat nämndens ledamöter, förvaltningsledning, LOV (lagen om valfrihet), arbetskläder och
bostadsanpassningsbidrag. Överskottet här beror främst på att budgeten för arbetskläder som utökats i årets budget för ett tätare byte inte 
hinner förbrukas med anledning av en ny upphandling som pågår. Hela förvaltningens budget för kompetensutveckling finns samlad här och 
har inte använts då förvaltningen har beviljats medel från kommunstyrelsen för kompetensutveckling 2019. Kapitalkostnader för årets 
reinvesteringsbudget ger också ett överskott då den inte förbrukats under året. Här finns också nämdens planeringsreserv och motsvarar ett 
överskott på 1 200 tkr för perioden. 

LSS vuxna har underskott inom assistans då felaktiga anställningsavtal sedan flera år tillbaka har korrigerats i år med högre personalkostnader 
som följd. Även kontaktpersoner genererar ett mindre underskott med anledning av nytillkomna ärenden under året. 

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

HSL och nattenhetens underskott beror på att personalkostnaderna för nattenheten överstiger budget, bland annat på grund av extrainsatta 
resurser på Oxelgården i början på året. Även förvaltningens budget för omvårdnadshjälpmedel överskrids då behovet av att byta ut och köpa 
in nya hjälpmedel varit stort under året. 

På särskilt boende inkl. dagvård har Oxelgården ett underskott på ca 170 tkr som beror på personalkostnader. Linden har ett underskott på ca 
550 tkr som nästan uteslutande rör personalkostnader som är högre än budget. 

Ifo och LSS BoU har en budget i balans för perioden totalt sett, bland annat så är det inga placeringar inom missbruksvård för perioden eller 
institutionsvård unga. Inom LSS är kostnaderna för externt boende på väg att minska med anledning av förändrad boendeplacering. Underskott 
finns dock inom familjehemsvård, öppenvård barn och unga samt ekonomiskt bistånd. 



Utbetalt ekonomiskt bistånd 2019 (tkr) Månad 9

Riktpunkt 75,00%

Förbrukat 86,79%

Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad

2015 2016 2017 2018 2019

Budget 

2019

Jan 360 363 412 304 386 360

Feb 340 335 350 321 339 360

Mar 357 489 469 376 479 360

Apr 339 287 327 376 422 360

Maj 364 329 289 360 387 360

Jun 372 298 380 305 416 360

Jul 380 366 483 346 483 360

Aug 352 306 450 342 457 360

Sep 321 296 296 258 380 360

Okt 555 417 271 449 360

Nov 325 175 359 339 360

Dec 491 517 378 385 360

Summa period 3186 3069 3455 2988 3749 3240

Budget period 2865 2865 3168 3312 3240 4320

Avvikelse perioden -509 
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Protokoll 2019-09-25

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Emil Pettersson

Protokollet innehåller paragraferna §101

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund (S)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-25

Datum för överklagan 2019-09-25 till och med 2019-10-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Justerare signatur

§101 - Ekonomisk månadsrapport (SON 19-175)
Ärendebeskrivning

En ekonomisk sammanställning presenteras inför nämnden för kännedom.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Remissvar Sammanhållen vård och omsorg

Ärendebeskrivning
Handlingsplan Sammanhållen vård och omsorg utgår från den regionala 
utvecklingsstrategins prioriterade område Hälsofrämjande arbete och hälso- och 
sjukvård. Länets kommuner har fått möjlighet att lämna synpunkter innan 
handlingsplanen fastställs. Socialnämnden föreslås uppmuntra tillkomsten av denna 
handlingsplan men vill samtidigt belysa nedanstående:

En sammanhållen vård och omsorg är av största vikt i arbetet för och med våra 
brukare/patienter. Vi ställer oss bakom skrivelsen om att en ökad samverkan är 
nödvändig för att säkerställa en god och jämlik vård och omsorg för den enskildes 
delaktighet och trygghet. Vi är också positiva till delmålen för det hälsofrämjande, 
sjukdomsförebyggande och rehabiliterande arbetet då det pågår ett aktivt arbete 
inom dessa områden i vår socialförvaltning just nu. Det vi önskar betona är att 
föreslagen samverkan bör ske i samråd utifrån de förutsättningar vi har som två helt 
skilda organisationer. Vi strävar mot samma mål men arbetar utifrån olika 
förutsättningar, som vi behöver möta upp för att våra brukare och patienter ska få så 
bra vård och omsorg som möjligt. Detta är också av största vikt för att vi tidigt ska 
kunna identifiera risker innan behovet av vård blir för omfattande. Den digitala 
utvecklingen går framåt och vi kan nog ha mycket användning av olika lösningar i vårt 
samverkansarbete. Det vi ser kan försvåra arbetet är organisatoriska förutsättningar, 
ekonomiska resurser och användandet av olika verksamhetssystem. Här krävs bra 
styrning, samordning och struktur i samverkansarbetet. Det är lika viktigt med en 
samsyn, förståelse och respekt för varandras verksamheter, tät dialog och ett 
lösningsfokuserat förhållningssätt hos våra medarbetare.

Vi likställer en handlingsplan med en plan som innehåller konkreta aktiviteter. Detta 
saknar vi i denna handlingsplan.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner remissvaret för Sammanhållen vård och omsorg och 
uppdrar förvaltningen att skicka in svaret till Region Örebro län.

LEKEBERGS KOMMUN
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Ann-Mari Gustafsson Jenny Ardell
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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Remissvar Sammanhållen vård och omsorg

Från remissutskick

”Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg utgår från den regionala 
utvecklingsstrategins prioriterade område Hälsofrämjande arbete och hälso- och 
sjukvård. Förslaget till handlingsplan har utarbetats inom den regionala 
samverkanstrukturen och Chefsgruppen för samverkan social välfärd samt vård och 
omsorg har beslutat ställa sig bakom den. Länets kommuner har nu möjlighet att 
lämna synpunkter innan handlingsplanen fastställs. Den kommer också att behandlas 
i Specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och omsorg. Slutligt beslut tas 
i regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd.”

Yttrande 

En sammanhållen vård och omsorg är av största vikt i arbetet för och med våra 
brukare/patienter. Vi ställer oss bakom skrivelsen om att en ökad samverkan är 
nödvändig för att säkerställa en god och jämlik vård och omsorg för den enskildes 
delaktighet och trygghet. Vi är också positiva till delmålen för det hälsofrämjande, 
sjukdomsförebyggande och rehabiliterande arbetet då det pågår ett aktivt arbete 
inom dessa områden i vår socialförvaltning just nu. 

Det vi önskar betona är att föreslagen samverkan bör ske i samråd utifrån de 
förutsättningar vi har som två helt skilda organisationer. Vi har ett behov av att ”få ut” 
den särskilda kompetens som finns inom regionens verksamheter, regionen har en 
önskan om att utveckla möjligheter för nära vård. Vi strävar mot samma mål men 
arbetar utifrån olika förutsättningar, som vi behöver möta upp för att våra brukare och 
patienter ska få så bra vård och omsorg som möjligt. Detta är också av största vikt för 
att vi tidigt ska kunna identifiera risker innan behovet av vård blir för omfattande. 

Det finns många vinster med en ökad samverkan men det innebär också en del 
utmaningar. Den digitala utvecklingen går framåt och vi kan nog ha mycket användning 
av olika lösningar i vårt samverkansarbete. Det vi ser kan försvåra arbetet är 
organisatoriska förutsättningar, ekonomiska resurser och användandet av olika 
verksamhetssystem. Här krävs bra styrning, samordning och struktur i 
samverkansarbetet. Det är lika viktigt med en samsyn, förståelse och respekt för 
varandras verksamheter, tät dialog och ett lösningsfokuserat förhållningssätt hos våra 
medarbetare. 

Vi likställer en handlingsplan med en plan som innehåller konkreta aktiviteter. Detta 
saknar vi i denna handlingsplan. Det står beskrivet att lokala aktivitetsplaner ska ske i 
samverkan och att länsdelsgrupperna har det yttersta ansvaret. Vi hade dock önskat 
att denna process kunnat konkretiseras, så att vi som kommunal organisation får 
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vetskap om planerade händelser när aktiviteterna ska tas fram. Det är möjligt det 
framgår i bilagan med indikatorerna, ett dokument vi saknar i detta utskick. 

Sammanfattningsvis uppmuntrar vi tillkomsten av denna handlingsplan med de olika 
delmålen. Vi vill också tacka för erbjuden möjlighet att lämna synpunkter. Vi ser fram 
emot att följa utvecklingen! 

LEKEBERGS KOMMUN
Johan Niklasson Ann-Mari Gustafsson
Socialnämndens ordförande Förvaltningschef Socialförvaltningen



Protokoll 2019-09-25

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Emil Pettersson

Protokollet innehåller paragraferna §102

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund (S)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-25

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-25

Datum för överklagan 2019-09-25 till och med 2019-10-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-09-25

Justerare signatur

§102 - Remiss - Sammanhållen vård och omsorg (SON 19-138)
Ärendebeskrivning

Ska besvaras av nämnd. (Tjänsteskrivelse tillkommer)

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskotts hantering av ärendet

Ordförande Johan Niklasson (C) yrkar på att socialnämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet 
till nämnden för besvarande samt föreslår socialnämnden besluta att godkänna remissvaret.

Ordföranden frågar om socialnämndens arbetsutskott ställer sig bakom Johan Niklassons 
yrkande och finner att den gör så.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Socialnämnden godkänner remissvaret.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 19-138-2)
 Tjänsteskrivelse - Remissvar Sammanhållen vård och omsorg - (SON 19-138-3)
 Remissvar Sammanhållen vård och omsorg - (SON 19-138-4)
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Sammanfattning 
Utgångspunkten för denna handlingsplan är det prioriterade området Hälsofrämjande 
arbete och hälso- och sjukvård i den regionala utvecklingsstrategin, RUS. 
Handlingsplanens strategiska inriktning är att utveckla en tillgänglig och 
framtidsinriktad hälso- och sjukvård och omsorg genom samverkan. Handlingsplanen 
omfattar alla åldersgrupper och gäller både för somatisk och psykiatrisk vård och 
omsorg. 
 
I handlingsplanen beskrivs de utmaningar i länet som pekas ut i RUS inom detta 
område. Handlingsplanen berör främst två effektmål i RUS: 

- God och jämlik hälso- och sjukvård samt 
- Ökad grad av delaktighet och inflytande. 
 

I dialog med nätverk och samverkansgrupper inom den regionala stödstrukturen för 
samverkan mellan kommunerna och regionens hälso- och sjukvård har ett 
insatsområde prioriterats: Samverkan för en trygg och säker vård- och 
omsorgsprocess på rätt nivå. 
 
Inom detta insatsområde har fem delmål formulerats: 

• Stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet 
• Stärka insatser till grupper med komplexa vård- och omsorgsbehov 
• Stärka vård och omsorg nära den enskilde 
• Stärka det rehabiliterande arbetet 
• Stärka processer för att undvika vårdskador 

 
Handlingsplanen har godkänts av Chefsgrupp för samverkan social välfärd samt vård 
och omsorg och Specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och omsorg. 
Den har presenterats för KCRD – kommunchefs-/regiondirektörsnätverket samt för 
Regionala samverkansrådet.  
 
Handlingsplanen har fastställts av regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd.  
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1. Inledning 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som antogs av regionfullmäktige i mars 
2018, sträcker sig fram till 2030. Strategin identifierar utmaningar och strategiska 
inriktningar inom tio prioriterade områden som syftar till att nå de tre övergripande 
målen och dess effektmål. De tre övergripande målen är stark konkurrenskraft, hög 
och jämlik livskvalitet samt god resurseffektivitet.   
 
Utgångspunkten för denna handlingsplan är det prioriterade området Hälsofrämjande 
arbete och hälso- och sjukvård. Den strategiska inriktningen är att utveckla en 
tillgänglig och framtidsinriktad hälso- och sjukvård samt omsorg genom samverkan 
med andra regioner och landsting samt genom samverkan mellan länets kommuner 
och Region Örebro län. Genom kunskap och erfarenhet vet vi att det finns stora 
brister i samordningen av vården och omsorgen i Sverige samt att det är en stor 
utmaning att samordna insatserna för personer med komplexa vård- och 
omsorgsbehov. 
 
Den regionala utvecklingsstrategin lyfter fram att det kommer ställas nya krav på 
sjukvården och på kommunernas vård och omsorg, där några viktiga 
framgångsfaktorer kommer vara effektivisering, kompetensförsörjning, 
medicinskteknisk utveckling, ekonomiska resurser och inte minst samverkan över 
organisationsgränser.  
 
Handlingsplanen för sammanhållen vård och omsorg har tagits fram i dialog med 
nätverk och samverkansgrupper inom den regionala stödstrukturen för samverkan 
mellan kommunerna och regionens hälso- och sjukvård.  

2. Utmaningar i länet 
Den regionala utvecklingsstrategin pekar på tre utmaningar i länet inom området 
Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård. 
 
Skillnaden i hälsa och levnadsvanor ökar mellan olika grupper 
Människors livsvillkor är viktiga förutsättningar för goda levnadsvanor och för en god 
och jämlik hälsa. Hälsan har förbättrats i länet som helhet, men är ojämnt fördelad 
såväl geografiskt som socioekonomiskt. Flickor uppger i lägre grad än pojkar att de 
mår bra och gapet ökar. Kvinnor uppger god hälsa i lägre grad än män. Äldre 
personer mår sämre än yngre.  
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Den psykiska ohälsan ökar 
Majoriteten av befolkningen i länet uppger att de har ett gott psykiskt välbefinnande, 
men allt fler rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande. Männen mår bättre än 
kvinnorna och de äldre mår bättre än de yngre. Lägst andel med gott psykiskt 
välbefinnande finns bland kvinnor i åldern 16–29 år.  
 
Vi lever längre 
Andelen äldre ökar i vårt län. Vi kan stärka det friska och skjuta upp 
funktionsnedsättningar genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. 
Det förbättrar livskvaliteten för den enskilde och minskar samhällskostnaderna för 
vård och omsorg. 

3. Effektmål och önskvärt läge 2030 
Det prioriterade området Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård i RUS ska 
bidra till att uppnå flera av effektmålen och önskvärt läge till 2030. Denna 
handlingsplan berör främst effektmålen: 

- God och jämlik hälso- och sjukvård  
- Ökad grad av delaktighet och inflytande.  

Handlingsplanens övergripande insatsområde Samverkan för en trygg och säker vård 
och omsorgsprocess på rätt nivå syftar till att uppnå önskvärt läge i RUS med fokus 
på: 

- Särskilda insatser för sårbara grupper 
- En jämlik, jämställd och tillgänglig hälso- och sjukvård  
- Effektiv samverkan ger vård av hög kvalitet 
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Förutom denna handlingsplan finns det ytterligare två handlingsplaner inom området 
Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård. En handlingsplan för god, jämlik och 
jämställd hälsa med fokus på folkhälsoarbetet ur ett medborgarperspektiv och en 
handlingsplan för social välfärd med fokus på det breda välfärdsarbetet i 
kommunerna. De tre handlingsplanerna ska ses om en helhet och ska stärka och 
komplettera varandra.  

3.1 Genomsyrande perspektiv  
I de länsdelsdialoger som har genomförts med intressenter i framtagandet av denna 
handlingsplan har några övergripande perspektiv återkommit i diskussionerna. Dessa 
perspektiv har framstått tydligt och bedömts vara betydelsefulla och relaterade till 
samtliga delmål. I handlingsplanen  lyfts de fram som genomsyrande perspektiv. Det 
handlar om verktyg och förutsättningar som krävs för att uppnå delmålen i 
handlingsplanen. Dessa genomsyrande perspektiv ska beaktas i varje delmål. 

3.1.1 Delaktighet 
Det är viktigt att människor känner att de har möjlighet att påverka sina egna 
livsvillkor annars är risken stor att det uppstår känslor av maktlöshet och 
utanförskap. Inflytande och delaktighet är grundläggande faktorer för att personer i 
behov av vård och omsorg ska känna att de kan påverka sin livssituation och behålla 
en hög grad av självbestämmande. Att individen ses som medskapare innebär att de 
professionella inte arbetar för utan med sina brukare och patienter – mot ett 
gemensamt mål. Detta för att systematiskt ta tillvara erfarenhetskunskap och 
synpunkter både från den enskilde och från patient- och brukarorganisationer. Det ger 
en bättre kvalitet på tjänsten, högre träffsäkerhet och ett bättre slutresultat men också 
en effektivisering som kan ge lägre kostnad och förutsättningar att använda offentliga 
resurser till nya behov. 

3.1.2 Ledarskap och teamsamverkan 
Ett aktivt ledarskap är en förutsättning för att utveckla en sammanhållen vård och 
omsorg. Chefen har ett övergripande ansvar för att skapa förutsättningar för att skapa 
framgångsrika team, genom att stödja och stärka verksamhet och medarbetare.  
 
Teamsamverkan innebär att olika kompetenser och verksamheter kompletterar 
varandra för att nå bästa resultat. Samverkan i team är en nyckelfaktor för en 
personcentrerad och säker vård och omsorg. Vid effektivt teamarbete samarbetar alla i 
teamet mot ett väl definierat gemensamt mål. Kommunikation är en viktig 
framgångsfaktor i ett framgångsrikt teamarbete. 
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3.1.3 Digitalisering  
Verksamheterna står inför stora utmaningar utifrån att antalet äldre ökar samtidigt 
som tillgången på arbetskraft minskar. Digitaliseringen anses vara en stark drivkraft 
för att möta dessa utmaningar samt att digitaliseringen ökar delaktigheten för den 
enskilde vilket bidrar till att stärka kvalitén på insatserna. År 2025 ska Sverige vara 
bäst i världen på e-hälsa. Det är målet för regeringens och SKL:s vision för 
digitalisering. För att nå målet krävs att vi tillsammans mobiliserar krafter och 
samordnar de resurser som finns. En förutsättning är att chefer och ledare har 
kunskaper om digitaliseringens möjligheter och verktyg för att stötta och leda sina 
medarbetare i den digitala förändringsprocessen. Det handlar om att ta fram nya 
verktyg till medarbetarna som kan effektivisera verksamheterna och styrningen. Det 
handlar även om att ge medarbetarna tillgång till rätt information vid rätt tillfälle på 
ett enkelt sätt och att utveckla verksamhetsprocesser för ökad kvalité och delaktighet. 

4. Bakgrund och utgångspunkter 
En handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg med inriktning mest sjuka äldre 
har funnits sedan 2014 i Örebro län – ett resultat av den nationella satsningen att 
förbättra vård och omsorg för de mest sjuka äldre i Sverige. I den reviderade 
handlingsplanen för 2016 - 2018 utvidgades målgruppen till att omfatta hela gruppen 
65 år och äldre. En viktig del i den handlingsplanen har varit samverkan utifrån 
ViSam-modellen, en samlad modell för planering och informationsöverföring.  
 
En sammanhållen vård och omsorg innebär att helhetssyn och nära samarbete krävs 
över professions- och organisationsgränser. Vård och omsorg ska ges på rätt nivå och 
planering, samverkan och insatser ska ske utifrån den enskildes delaktighet och 
behov. Bestämmelser om Samordnad individuell plan (SIP) fördes in i 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen år 2010. Planen ska upprättas när den 
enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. År 
2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
kraft. Syftet är att främja god vård och omsorg för personer som behöver insatser från 
båda huvudmännen efter utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.  

4.1 Samverkansstruktur i Örebro län 
Ett väl fungerande samarbete mellan kommunerna, Region Örebro län och 
civilsamhället är en förutsättning för en sammanhållen vård och omsorg. Strategisk 
samverkan sker i politiker- och tjänstemannagrupper samt genom nätverk för 
strategiska chefer. Specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och 
omsorg är ett politiskt forum för information, samråd och samverkan mellan Region 
Örebro län och länets samtliga kommuner. 
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Till rådet är ett tjänstemannastöd knutet i form av en Chefsgrupp för samverkan 
social välfärd samt vård och omsorg. I länsdelarna (Norr, Väster, Söder och Örebro) 
finns tjänstemannagrupper med uppdrag att stödja det lokala utvecklingsarbetet inom 
sammanhållen vård och omsorg. 

4.2 Andra pågående utvecklingsprocesser 
Flera utvecklingsprocesser pågår i länet som anknyter till fokus i denna 
handlingsplan. En målbild för hälso- och sjukvården i Örebro län 2030 ska beslutas 
av Regionstyrelsen. Ett fokus i målbilden handlar om att få vård som håller hög 
kvalitet där vikten av att vården fungerar som en helhet över organisatoriska gränser 
betonas.  
 
Ett utvecklingsarbete pågår också för att utveckla ”Nära vård” med syfte att skapa en 
mer tillgänglig, närmare vård genom nya arbetssätt i vården. Detta för att resurserna 
inom vård och omsorg ska kunna användas bättre och därmed räcka till fler. 
 
Ett utvecklingsarbete pågår för att utveckla samverkan inom folkhälsoområdet med 
bas i överenskommelser mellan länets kommuner, Region Örebro län, Örebro läns 
Idrottsförbund//SISU Idrottsutbildarna och Örebro läns Bildningsförbund. 

5. Fokus i handlingsplanen 
Denna handlingsplan ska bidra till RUS effektmål genom att utveckla den strategiska 
inriktningen om samverkan mellan länets kommuner och Region Örebro län. Den ska 
bidra till att utveckla och stärka en samordnad vård och omsorg så att den blir 
sammanhållen för den enskilde. Handlingsplanen omfattar alla åldersgrupper med 
behov av samordning av vård och omsorg1 från flera huvudmän samtidigt med krav 
på koordinering, kontinuitet och prioritering för att vården och omsorgen ska bli 
begriplig, hanterbar och meningsfull för den enskilde. Den gäller både för somatisk 
och psykiatrisk vård och omsorg och riktar sig till politiker och tjänstemän i nätverk 
och samverkansgrupper inom den regionala stödstrukturen för samverkan mellan 
kommunerna och regionens hälso- och sjukvård.  
  

                                                
1 Källa: Socialstyrelsens termbank: åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service 
till funktionshindrade samt hälso- och sjukvård enligt gällande lagar. http://termbank.socialstyrelsen.se/#results. 
Utöver dessa aktörer finns önskemål om utökad samverkan med elevhälsan. 
 

http://termbank.socialstyrelsen.se/#results
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5.1 Risker     
Utifrån en genomförd riskanalys har ett antal risker framkommit som kan påverka att 
handlingsplanens mål inte uppfylls.  
 

- Resursbrist i verksamheterna kan leda till att rehabilitering inte prioriteras, 
delaktigheten inte förbättras och förebyggande arbete inte prioriteras.  

- Att handlingsplanen har dålig förankring inom regionens hälso- och sjukvård 
vilket försvårar genomförandet.   

- Andra pågående processer som t ex utveckling av kunskapsstyrningen inom 
hälso- och sjukvården kan skapa osäkerhet om roller samt inom vilka 
samverkansarenor frågor ska lyftas. En risk som Område välfärd och 
folkhälsa behöver ta med sig i det fortsatta arbetet för att skapa tydlighet.  

- Att närsjukvårdsorganisationen ser olika ut i länet ger olika förutsättningar för 
genomförandet.  

- Att kvalitetsregistren inte följs upp, verksamheterna följer inte upp sina 
resultat.  

- Att de tre handlingsplanerna inom det prioriterade området Hälsofrämjande 
arbete och hälso- och sjukvård inte integreras och därmed leder till 
”stuprörs”-processer. 

6. Prioriterat insatsområde 
”Samverkan för en trygg och säker vård- och omsorgs-
process på rätt nivå” 
 

Med utgångspunkt i övergripande mål och effektmål i RUS fokuserar denna 
handlingsplan på ett insatsområde; Samverkan för en trygg och säker vård- och 
omsorgsprocess på rätt nivå. Den strategiska inriktningen om att utveckla en 
tillgänglig och framtidsinriktad hälso- och sjukvård samt omsorg genom samverkan 
mellan länets kommuner och Region Örebro län är utgångspunkt för handlingsplanen. 
 
Vården och omsorgen är samordnad när alla aktiviteter aktivt organiseras som en väl 
fungerande helhet ur den enskildes perspektiv och där möjlighet ges att efter förmåga 
delta som en aktiv medskapare. En ökad samverkan är nödvändig för att säkerställa en 
god och jämlik vård och omsorg samt öka delaktighet och trygghet för den enskilde.  
 
För att utjämna skillnader mellan olika grupper när det gäller vård och omsorg ska 
handlingsplanens fem delmål fortlöpande analyseras utifrån jämställdhet och 
jämlikhet och kompletteras med aktiviteter som stärker dessa perspektiv.  
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6.1 Delmål 1 
 

”Stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet” 
 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser blir en viktig del i att möta de 
kommande årens stora demografiska förändringar. Den ökande andelen äldre kräver 
att samhället framöver satsar mer på hälsofrämjande åtgärder som bevarar och stärker 
ett åldrande med livskvalitet. Samverkan behöver utvecklas mellan olika aktörer, 
offentliga såväl som civilsamhälle. 
 
Hälsogapet mellan olika grupper i länet ökar. Kön och socioekonomi är 
utslagsgivande faktorer både vad gäller självskattad hälsa och förekomst av ohälsa 
och sjukdom. Den självupplevda hälsan är också generellt sämre bland personer med 
funktionsnedsättning, HBTQ-personer och äldre. Psykisk ohälsa ökar i alla 
åldersgrupper. Ängslan, oro eller ångest är vanligast förekommande bland yngre 
kvinnor 18-29 år samtidigt som depression är vanligt förekommande hos äldre över 
65 år och framförallt äldre kvinnor. Äldre män är den grupp i samhället där suicid är 
vanligast. Fallolyckor orsakar stort mänskligt lidande och många äldre avlider varje år 
till följd av fallolyckor. Levnadsvanor (exempelvis tobaks- och alkoholvanor, fysisk 
aktivitet, matvanor och sömn) är välkända riskfaktorer för att insjukna i våra stora 
folksjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa.  
 
6.2 Delmål 2 
 

”Stärka insatser till grupper med komplexa vård- och 
omsorgsbehov” 
 

Vi behöver stärka insatserna till grupper med komplexa vård- och omsorgsbehov 
utifrån länets utmaningar som bland annat är att den psykiska ohälsan växer och vi 
lever längre. I takt med att medellivslängden ökar insjuknar också allt fler i kroniska 
sjukdomar och multisjukligheten ökar.  
 
Personer med komplexa vård- och omsorgsbehov kan t.ex. vara personer med psykisk 
sjukdom, missbruk, demenssjukdom, personer med behov av palliativ vård eller personer 
som upprepade gånger söker vård. Här inkluderas även barn och unga med sammansatta 
vård och omsorgsbehov utifrån flera olika lagstiftningar. Gemensamt är att dessa personer 
behöver vård och omsorg från flera vårdgivare samtidigt med krav på koordinering och 
kontinuitet. Utmaningen är att hitta innovativa lösningar med gemensamt ansvar för 
samverkan och samhandling över vårdgränserna. Vi behöver utveckla system för att 
identifiera dessa patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov.  
 
En annan stor utmaning är att i samverkan genomföra samordnade individuella planer 
(SIP) till alla som har behov av en sådan plan. 
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6.3 Delmål 3    
 

”Stärka vård och omsorg nära den enskilde” 
 

Att stärka vård och omsorg nära den enskilde är en förutsättning för att klara 
framtidens utmaningar. En god och nära vård bidrar till jämlik hälsa, trygghet, 
självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit. Den närmsta 
vården är den vård som den enskilde kan ge sig själv – egenvård – samt det stöd 
kommunen och regionen kan ge för att möjliggöra detta. 
 
För att vården och omsorgen i högre grad ska uppfattas som en helhet behöver vi 
utveckla och stärka det gemensamma arbete som redan pågår i länet med att skapa 
fungerande verksamhetsnära strukturer, men även utveckla nya arbetsformer när 
vården bedrivs utanför sjukhuset. Mobila team och andra mobila arbetssätt för olika 
målgrupper med komplexa behov är exempel på detta. Gemensamt ansvarstagande 
mellan huvudmännen runt teamen är en nödvändig utveckling för framtiden. 
Möjligheterna att bedriva vård och omsorg utanför sjukhuset ökar också med hjälp av 
digitala lösningar. 
 
Ett gemensamt utvecklingsarbete är att förebygga onödiga inläggningar på sjukhus 
och besök på akutmottagningen. Personer med risker behöver identifieras tidigt och 
adekvata åtgärder vidtas samt gemensamt säkerställa att alla personer med behov får 
en fast vårdkontakt med samordningsansvar.  

6.4 Delmål 4 
 

”Stärka det rehabiliterande arbetet” 
 

Det rehabiliterade arbetssättet behöver stärkas i alla verksamheter. Alla patienter med 
behov ska få möjlighet att efter sjukdom eller skada erbjudas rehabilitering för att 
klara vardagen och ges möjlighet till aktivitet och delaktighet i samhällslivet. 
 
Inom öppenvården behöver fokus ligga på att tillföra rehabiliteringsresurser för att 
möta ett växande behov hos personer med psykisk ohälsa och en åldrande 
befolkning. Regionala utredningar påvisar att kompetensbristen inom rehabilitering 
hos olika personalgrupper bidrar till att rehabilitering inte uppmärksammas eller 
prioriteras i förhållande till övrig vård och omsorg. 
 
Rehabilitering ska erbjudas utifrån rätt kompetens, möjlighet till multiprofessionellt 
teamarbete och samverkan utifrån patientens behov. Den enskildes och anhörigas 
möjlighet till delaktighet i beslut om rehabilitering bör ökas.  
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6.5 Delmål 5   
 

”Stärka processer för att undvika vårdskador” 
 

Personer ska inte drabbas av skada som hade kunnat undvikas i kontakten med vård 
och omsorg. Speciellt viktiga områden att fokusera på för patientsäkerhetsarbete är 
fall, sår, infektioner/smittspridning, munhälsa, blåsdysfunktion, läkemedel och 
nutrition. Regionala utredningar visar att det saknas kompetens inom 
nutritionsområdet, som t.ex. dietister. 
 
Basala hygienrutiner är en grundförutsättning för patientsäkerhetsarbetet inom alla 
verksamheter. Vi behöver utveckla det systematiska arbetssättet, och framförallt i 
uppföljning av de resultat som kvalitetsregister bidrar med i verksamheterna. 
Läkemedelsgenomgångar är ett annat viktigt område att utveckla samverkan inom. 
För personer med psykisk sjukdom är läkemedelsgenomgångar avgörande för att 
förhindra vårdskador och förvärra psykiska symtom. Vi behöver också utveckla 
informationsöverföring framförallt mellan vårdgivare men också till den enskilde 
vilket ökar delaktighet och möjlighet till egenansvar.  
 
Kunskap och kompetens om förebyggande insatser som stärker 
patientsäkerhetsarbetet behöver finnas hos alla medarbetare.  

7. Insatser 2019-2022 
I varje länsdel finns en länsdelsgrupp med representanter från Region Örebro läns 
verksamheter samt representanter från länsdelens samtliga kommuner inom området 
social välfärd och vård samt folkhälsa. Dessa länsdelsgrupper är basen för det lokala 
utvecklingsarbete som sker i samverkan mellan kommunerna och Region Örebro län 
inom området sammanhållen vård och omsorg. Framtagandet av lokala 
aktivitetsplaner sker i samverkan och länsdelsgrupperna har det yttersta ansvaret för 
upprättandet som utgår från målområdena i denna handlingsplan samt indikatorerna 
som finns i bilagan. 
 
De gemensamt finansierade samverkansledare som finns i länsdelarna ansvarar för att 
stödja genomförande och uppföljning av de lokala aktivitetsplanerna. 
Utvecklingsledarna på Område välfärd och folkhälsa har uppdraget att stödja och 
samordna processerna inom kunskapsutveckling och samverkan inom social välfärd 
och folkhälsa. Tillsammans med samverkansledarna ansvarar de för att 
handlingsplanens resultat analyseras och att resultaten återkopplas till ansvariga för 
RUS. 
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8. Uppföljning och utvärdering  
Det Specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och omsorg har godkänt 
planen som sedan beslutats av regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd. Rådet med stöd 
av Chefsgruppen för samverkan social välfärd samt vård och omsorg ansvarar också 
för kontinuerlig uppföljning av planen. 
 
I en bilaga till denna handlingsplan finns ett antal indikatorer fastställda som ska 
möjliggöra uppföljning av delmålen i planen. Kvantitativa indikatorer kan 
kompletteras med kvalitativa beskrivningar och utvärderingar av arbetet i samverkan 
som sker utifrån handlingsplanen. En utvärderingsplan som utgår från att 
uppföljningen är ett gemensamt ansvar för regional nivå och länsdelsnivå ska 
utformas för handlingsplanen.  





Informationsärende - Delegationsbeslut avseende bifall och avslag 
inom hemtjänsten samt vad beslut om "övrig livsföring" innebär

§84

SON 19-125

   



Beslut Beslutsdat Beslf

Anmälan t Överförmynd om behov av God Man 15:6 LSS 20190703 Jenny, Gellerstedt

Avslag hemtjänst enl 4:1 SOL 20190627 Jenny, Gellerstedt

Avslag kontaktperson enl. 4:1 SOL 20190514 Arjeta, Xhemishiti

Bev daglig verksamh enl. 9 § 10. LSS 20190730 Alexander, Widbark

Bev daglig verksamh enl. 9 § 10. LSS 20190624 Jenny, Gellerstedt

Bev daglig verksamh enl. 9 § 10. LSS 20190624 Jenny, Gellerstedt

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190607 Matilda, Björklund

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190503 Jenny, Gellerstedt

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190709 Jenny, Gellerstedt

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190607 Matilda, Björklund

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190520 Matilda, Björklund

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190607 Matilda, Björklund

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190515 Matilda, Björklund

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190509 Jenny, Gellerstedt

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190627 Jenny, Gellerstedt

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190607 Matilda, Björklund

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190705 Jenny, Gellerstedt

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190704 Jenny, Gellerstedt

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190709 Jenny, Gellerstedt

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190709 Jenny, Gellerstedt

Bev. kontaktperson enl. 9 § 4. LSS 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bev. kontaktperson enl. 9 § 4. LSS 20190620 Jenny, Gellerstedt

Bev. kontaktperson enl. 9 § 4. LSS 20190702 Jenny, Gellerstedt

Bifall dagvård enl 4:1 SOL 20190503 Ida, Husa

Bifall dagvård enl 4:1 SOL 20190702 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190624 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190624 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190430 Arjeta, Xhemishiti

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190430 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190430 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190502 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190502 Matilda, Björklund



Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190502 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190503 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190503 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190507 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190507 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190507 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190507 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190507 Arjeta, Xhemishiti

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190507 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190507 Arjeta, Xhemishiti

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190503 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190509 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190510 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190510 Ida, Husa

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190510 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190510 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190510 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190524 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190514 Arjeta, Xhemishiti

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190514 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190503 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190515 Arjeta, Xhemishiti

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190515 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190514 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190517 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190517 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190520 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190520 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190517 Matilda, Björklund



Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190521 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190517 Arjeta, Xhemishiti

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190517 Arjeta, Xhemishiti

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190517 Arjeta, Xhemishiti

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190514 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190522 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190524 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190524 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190527 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190527 Ida, Husa

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190527 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190514 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190524 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190524 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190528 Ida, Husa

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190528 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190529 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190605 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190605 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190517 Arjeta, Xhemishiti

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190604 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190604 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190528 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190607 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190605 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190610 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190610 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190611 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190605 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190612 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190612 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190612 Matilda, Björklund



Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190617 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190618 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190614 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190624 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190624 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190624 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190613 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190620 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190624 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190626 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190628 Sylvia, Larsson

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190628 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190701 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190701 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190625 Sylvia, Larsson

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190704 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190704 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190705 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190709 Ida, Husa

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190709 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190710 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190710 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190712 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190712 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190705 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190704 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190717 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190719 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190722 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190723 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190730 Alexander, Widbark

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190730 Alexander, Widbark

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190730 Alexander, Widbark



Bifall kontaktperson enl  4:1 SOL 20190607 Matilda, Björklund

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190627 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190503 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190520 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190430 Arjeta, Xhemishiti

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190503 Matilda, Björklund

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190503 Matilda, Björklund

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190517 Arjeta, Xhemishiti

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190517 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190517 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190509 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190509 Matilda, Björklund

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190510 Arjeta, Xhemishiti

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190510 Arjeta, Xhemishiti

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190517 Arjeta, Xhemishiti

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190528 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190522 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190520 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190522 Matilda, Björklund

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190701 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190525 Arjeta, Xhemishiti

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190531 Matilda, Björklund

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190522 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190605 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190610 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190613 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190613 Matilda, Björklund

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190614 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190618 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190620 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190619 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190614 Matilda, Björklund



Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190627 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190625 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190705 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190628 Sylvia, Larsson

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190626 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190709 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190711 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190712 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190517 Arjeta, Xhemishiti

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190725 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190717 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190730 Alexander, Widbark

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190725 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190731 Sylvia, Larsson

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190502 Matilda, Björklund

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190515 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190520 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190514 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190521 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190522 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190528 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190614 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190618 Matilda, Björklund

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190614 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190702 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190704 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190628 Sylvia, Larsson

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190628 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190722 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190731 Alexander, Widbark

Bifall Livsföring i övrigt enl 4 kap. 1 och 2§ SoL 20190729 Alexander, Widbark

Bifall Livsföring i övrigt enl 4 kap. 1 och 2§ SoL 20190613 Matilda, Björklund



Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190503 Matilda, Björklund

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190503 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190510 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190510 Matilda, Björklund

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190514 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190604 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190605 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190612 Matilda, Björklund

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190613 Matilda, Björklund

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190613 Matilda, Björklund

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190617 Matilda, Björklund

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190624 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190625 Sylvia, Larsson

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190701 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190701 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190701 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190705 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190709 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190730 Alexander, Widbark

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190730 Alexander, Widbark

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190520 Jenny, Gellerstedt

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190522 Jenny, Gellerstedt

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190522 Matilda, Björklund

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190522 Matilda, Björklund

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190531 Matilda, Björklund

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190619 Jenny, Gellerstedt

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190619 Jenny, Gellerstedt

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190620 Matilda, Björklund

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190626 Jenny, Gellerstedt

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190715 Jenny, Gellerstedt

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190718 Jenny, Gellerstedt

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190718 Jenny, Gellerstedt



Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190731 Alexander, Widbark

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190731 Alexander, Widbark

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190503 Matilda, Björklund

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190503 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190510 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190515 Arjeta, Xhemishiti

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190515 Arjeta, Xhemishiti

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190514 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190527 Matilda, Björklund

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190527 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190514 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190514 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190604 Matilda, Björklund

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190612 Matilda, Björklund

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190625 Sylvia, Larsson

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190701 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190709 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190711 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190730 Alexander, Widbark



Protokoll 2019-09-25

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Emil Pettersson

Protokollet innehåller paragraferna §107

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund (S)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-25

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-25

Datum för överklagan 2019-09-25 till och med 2019-10-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-09-25

Justerare signatur

§107 - Anmälan av delegationsbeslut (SoL, LSS, IFO) för perioden 
20190430 - 20190731 (SON 19-125)
Förslag till beslut

Lägger informationen till handlingarna

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Rapportering Lex sarah, IVO och överklaganden

§85

   



Förvaltningschefen informerar

§86

   



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Sjukfrånvaro januari-
augusti 2019

Socialförvaltningen



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

11,89 7,16 8,61

11,94 8,22 10,29

10,5 6,88 10,24

10,97 7,8 9,68

10,84 7,63 9,43

10,56 7,38 8,96

9,89 7,09 8,39

9,46 6,91 7,75

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

SOF totalt 
Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

9,35 7,53 6,53

10,58 6,06 10,71

7,7 6,43 10,62

9,19 7,29 9,95

9,03 7,06 9,6

8,31 6,61 8,31

7,45 6,11 8,59

6,57 5,64 7,81

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Oxelgården
Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

19,55 9,05 8,49

18,24 10,48 11,42

17,15 14,54 12,19

17,18 10,77 11,73

16,63 11,05 11,16

16,12 10,93 10,77

14,69 10,44 10,11

13,61 10,24 9,29

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Linden
Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

11,11 7,41 6,83

9,82 10,46 8,88

9,23 4,19 10,18

9,63 7,51 9,61

9,67 6,45 9,63

9,49 5,8 9,62

8,82 5,4 8,7

8,44 5,03 7,93

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Hemtjänst
Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

30,79 11,56 0,99

29,92 14,12 3,02

21,98 10,18 3,48

27,82 12,96 4,2

29,52 9,72 5,23

29,54 13,39 4,45

28,17 12,72 3,76

27,24 12,19 3,26

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Daglig verksamhet
Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

5,96 10 5,05

7,85 9,99 7,56

15,31 9,95 7,83

10,6 10,37 7,29

10,25 9,99 7,23

10,4 9,59 10,4

10,5 9,05 6,06

10,86 8,84 5,38

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

HSL/Natt
Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

7,1 4,41 17,65

10,76 8,04 18,82

6,59 5,89 16,49

7,68 6,93 14,78

7,9 6,25 13,02

7,94 5,7 10,81

7,13 5,31 12,08

7,47 5,34 11,96

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Hasselbacken
Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

6,7 0,25 17,13

5,75 2,67 16,29

10,31 5,31 11,61

2,83 2,21 9,4

2,77 1,81 7,97

2,4 1,67 2,4

1,98 1,9 5,78

1,71 2,81 5,26

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Socialpsykiatri
Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

21,45 6,54 17,98

18 4,75 11,21

10,41 0 10,4

13,78 3,38 9,46

12,93 3,25 10,85

12,3 2,89 11,9

12,27 3,34 11,89

12 3,33 11,5

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kastanjen
Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

11,39 3,2 15,91

10,89 5,24 16,5

5,02 1,25 16,27

7,4 4,92 16,45

6,95 6,04 14,98

6,45 7,17 13,55

6 8,02 12,72

5,29 8,44 11,92

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

IFO
Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019



Protokoll från SON SAM

§89

   



Protokoll 2019-08-22

Socialnämndens samverkansgrupp
Tid Plats Plats
14:00-16:00 Multen, kommunhuset Location  

Fackliga representanter
Sara Brorsson (Sveriges Arbetsterapeuter)
Ing-Mari Tylebrink Eriksson (Kommunal)
Johanna Engvall (Kommunal)
Diana Olsén (Kommunal)
Susanne Johnsson (Kommunal)
Lena Nyströmer (Kommunal)
Emma Lindvist (SSR)

Protokollet innehåller paragraferna §§25-32

Ordförande _________________________________________________________________
Ann-Mari Gustafsson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Susanne Johnsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Arbetsgivarens representanter
Sandra Magnusson (Ekonom)
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Maria Eck (Verksamhetscontroller)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare) 
Tina Jansson (Enhetschef, IFO)
Beatrice Karlsson Fagerdal (Enhetschef, 
LSS)
Anna Gunnarsson (Enhetschef Oxelgården)
Andreas Hill (Enhetschef LSS)
Daniel Lindberg (Enhetschef Hemtjänsten)
Kristina Michaelsen (Enhetschef Linden)
Jenny Ardell (Verksamhetsutvecklare SOF)



Protokoll 2019-08-22

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens samverkansgrupp
Sammanträdesdatum 2019-08-22

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson



Protokoll 2019-08-22

Justerare signatur

Ärendelista
§25 Val av justerare
§26 Föregående mötesprotokoll
§27 Delårsrapport (prognos 2) för socialnämnden 2019
§28 Inför socialnämnden 28 augusti 2019
§29 Tillbud och arbetsskador
§30 Förvaltningschefen informerar
§31 Lex Sarah/Lex Maria
§32 Övriga frågor



Protokoll 2019-08-22

Justerare signatur

§25 - Val av justerare

Ärendebeskrivning

En justerare bör utses att, tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

xx utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Beslut

Susanne Johnsson utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justeringstid bestäms till 29/8 kl. 13:00.



Protokoll 2019-08-22

Justerare signatur

§26 - Föregående mötesprotokoll

Ärendebeskrivning

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

Förslag till beslut

Socialnämndens samverkansgrupp godkänner föregående mötesprotokoll och lägger det till 
handlingarna.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp godkänner föregående mötesprotokoll och lägger det till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad SON-SAM 2019-05-19 - (74170)



Protokoll 2019-08-22

Justerare signatur

§27 - Delårsrapport (prognos 2) för socialnämnden 2019 (SON 
19-120)
Ärendebeskrivning

Delårsrapporten syftar till att ge en överblick av vad som är aktuellt inom förvaltningen och 
vilken förväntad utveckling vi kan urskilja. Prognosrapporten avser perioden 2019-05-01 
t.o.m. 2019-08-31 och innehåller följande avsnitt:

MER-styrning:
Politiskt fattade beslut och aktuell status.

Mål:
Mål från kommunfullmäktige och socialnämnd med tillhörande indikatorer som presenterar 
nuvärde, prognos och målvärde inom följande områden:
”Attraktiv kommun – Lekebergs kommun växer på ett ansvarsfullt och nytänkande sätt och 
möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 
hållbarhet” samt,
”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”.

Verksamhetsrapport:
Aktuella händelser på förvaltningsövergripande nivå samt rapport från varje verksamhet.

Ekonomisk rapport:
Prognos över socialnämndens ekonomiska resultat för 2019. Prognosen baseras på 
verksamheternas helårsprognoser utifrån redovisade intäkter och kostnader under året.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapport (prognos 2) 2019.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp godkänner delårsrapport (prognos 2) 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse delårsrapport (prognos 2) 2019 - (76082)



Protokoll 2019-08-22

Justerare signatur

§28 - Inför socialnämnden 28 augusti 2019

Ärendebeskrivning

Ärendelistan för socialnämndens sammanträde 28 augusti 2019 har följande rubriker:

1. Val av justerare
2. Riktlinjer för kommunens ansvar enligt nya tobakslagen
3. Ansökan om serveringstillstånd
4. Revidering av delegationsordning för socialnämnden 2019
5. Ombudgetering av OB-kostnader äldreomsorgen
6. Delårsrapport (Prognos 2) för socialnämnden 2019
7. Uppföljning 2 av intern kontrollplan 2019
8. Uppföljning av anmälningar och beslut inom individ- och familjeomsorgen
9. Återrapportering kring arbetet med de prioriterade åtgärderna i IFO-översynen
10. Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2019
11. Uppdrag till socialförvaltningen - Handlingsplan för framtidens socialnämnd i Lekebergs 
kommun
12. Uppföljning, samt fördjupad analys, av sjukfrånvaron på socialförvaltningen 2019
13. Information från rehabiliteringshandläggaren
14. Rapportering IVO, Lex Sarah och överklaganden
15. Dataskyddsombud Socialnämnden
16. Förvaltningschefen informerar

Kallelse med handlingar till Socialnämndens arbetsutskott den 20/8 (exklusive 
personuppgifter/sekretess) bifogas och publiceras i meetings plus.

Förslag till beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Kallelse SONAU 2019-08-15 ex. sekretess och personuppgifter - (77552)



Protokoll 2019-08-22

Justerare signatur

§29 - Tillbud och arbetsskador

Ärendebeskrivning

Information om inrapporterade skador och tillbud.

Förslag till beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.



Protokoll 2019-08-22

Justerare signatur

§30 - Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

Under denna punkt ger socialchefen information om aktuellt på socialförvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna



Protokoll 2019-08-22

Justerare signatur

§31 - Lex Sarah/Lex Maria

Ärendebeskrivning

Information om inrapporterade händelser till IVO angående Lex Sarah/Lex Maria.

Förslag till beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna



Protokoll 2019-08-22

Justerare signatur

§32 - Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Under denna punkt kan övriga frågor, som inte finns med på dagordningen, lyftas.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.



Protokoll 2019-09-27

Socialnämndens samverkansgrupp
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Multen Location  

Ann-Mari Gustafsson, socialchef
Daniel Lindberg, enhetschef
Anna Gunnarsson, enhetschef
Helena Henriksson, enhetschef
Dafina Hasani, enhetschef
Sandra Magnusson, ekonom
Emil Pettersson, sekreterare

Fackliga Representanter
Diana Olsén, Kommunal
David Järn, Vårdförbundet
Emma Lindkvist, SSR
Lena Nyströmer, Kommunal

Protokollet innehåller paragraferna §§33-40

Ordförande _________________________________________________________________
Ann-Mari Gustafsson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Lena Nyströmer

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Arbetsgivarens representanter



Protokoll 2019-09-27

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens samverkansgrupp
Sammanträdesdatum 2019-09-27

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson



Protokoll 2019-09-27

Justerare signatur

Ärendelista
§33 Val av justerare
§34 Föregående mötesprotokoll
§35 Ekonomisk månadsrapport
§36 Inför socialnämnden 2 oktober 2019
§37 Tillbud och arbetsskador
§38 Förvaltningschefen informerar
§39 Lex Sarah/Lex Maria
§40 Övriga frågor



Protokoll 2019-09-27

Justerare signatur

§33 - Val av justerare

Ärendebeskrivning

En justerare bör utses att, tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

xx utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Beslut

Lena Nyströmer (Kommunal) utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.



Protokoll 2019-09-27

Justerare signatur

§34 - Föregående mötesprotokoll

Ärendebeskrivning

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

Förslag till beslut

Socialnämndens samverkansgrupp godkänner föregående mötesprotokoll och lägger det till 
handlingarna.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp godkänner föregående mötesprotokoll och lägger det till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad SON-SAM 2019-08-29 12.09.21 - (78200)



Protokoll 2019-09-27

Justerare signatur

§35 - Ekonomisk månadsrapport

Ärendebeskrivning

Då den ekonomiska månadsrapporten inte kommer att vara färdig till sammanträdet så 
kommer en muntlig föredragning hållas om det pågående MER-arbetet. Månadsrapporten 
kommer istället att skickas ut när den är färdigställd.

Förslag till beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.



Protokoll 2019-09-27

Justerare signatur

§36 - Inför socialnämnden 2 oktober 2019

Ärendebeskrivning

Ärendelistan för socialnämndens sammanträde 2 oktober har vid tiden för utskick av denna 
kallelse följande rubriker:

1. Val av justerare

2. ANDT-politiskt program för Lekebergs kommun.

2. Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp

3. Årets frivilliginsats 2019

4. Förenklad biståndsbedömning

5. Ekonomisk månadsrapport

6. Rapportering LEX sarah, IVO och överklaganden

7. Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter

8. Riktlinjer för kommunens ansvar enligt nya lagen

9. Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet

10. Anmälan av delegationsbeslut (SoL, LSS, IFO) för perioden 20190430 - 20190731

11. Förvaltningschefen informerar

 

Kallelse med handlingar till Socialnämndens arbetsutskott den 25/9 (exklusive 
personuppgifter/sekretess) bifogas i meetingsplus.

Förslag till beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.



Protokoll 2019-09-27

Justerare signatur

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Kallelse SONAU 2019-09-25 - (79387)



Protokoll 2019-09-27

Justerare signatur

§37 - Tillbud och arbetsskador

Ärendebeskrivning

Information om inrapporterade skador och tillbud.

Förslag till beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna. 

Meddelanden/medskick för kännedom

HSL/Natt: Inget att rapportera.

Hemtjänst: Två tillbud. En händelse med en elcykel som var urladdad så personen fick trampa 
istället. Samma person har också haft problem med en lift.

IFO: Tar det nästa sammanträde då vi har haft problem med att få in anmälningar i systemet.

Oxelgården: Ett tillbud. En anställd sträckte ryggen när hon skulle hjälpa en brukare.

LSS: Inget att rapportera.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.



Protokoll 2019-09-27

Justerare signatur

§38 - Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

Under denna punkt ger socialchefen information om aktuellt på socialförvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.



Protokoll 2019-09-27

Justerare signatur

§39 - Lex Sarah/Lex Maria

Ärendebeskrivning

Information om inrapporterade händelser till IVO angående Lex Sarah/Lex Maria.

Förslag till beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.

Meddelanden/medskick för kännedom

Information delges om personuppgiftsincident där IFO råkat skriva ut känsliga dokument i en 
skrivare i Askersund.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.



Protokoll 2019-09-27

Justerare signatur

§40 - Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Under denna punkt kan övriga frågor, som inte finns med på dagordningen, lyftas.

Förslag till beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp lägger informationen till handlingarna.

Information om samordnande sjuksköterska till HSL.
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