
Kallelse 2019-08-28

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

Övriga
Sandra Magnusson, Ekonom
Ann-Mari Gustafsson, Förvaltningschef
Maria Eck, Verksamhetscontroller
Patrik Germer, Alkoholhandläggare
Carina Åkesson, Rehabhandläggare

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

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

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Gun-Britt Grimsell (C)
Margareta Thorstensson (C)
Håkan Trygg (S)
Margareta Carlsson (V)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)

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)
Emma Eklind (KD)
Gerry Milton (SD)
Olle Leijonborg (FL)
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

xx väljs att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll med xx som ersättare.

Förslag på justeringsdag är den 29 augusti kl. 13:00.
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2 – Ansökan om permanent tillstånd för 
servering till allmänheten 
(SON 19-142)

Föredragande Patrik Germer 

Ärendebeskrivning

Arslan & Bröder AB, 559179-6386, har inkommit med ansökan om tillstånd för servering enligt 8 
kap 2 § alkohollagen för servering i Fjugesta Kök & Catering på adress Vallgatan 43 i Fjugesta. 
Restaurangverksamhet har bedrivits i lokalerna under många år med olika restauratörer.

Förslag till beslut

Socialnämnden

1. meddelar Arslan & Bröder AB serveringstillstånd enligt alkohollagens 8 kap 2 § i enlighet

med ansökan

2. serveringstiden bestäms till kl. 11:00 till kl. 01:00 alla dagar inomhus och utomhus.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om permanent tillstånd för servering till allmänheten
 Utredning avseende ansökan om permanent tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen för 

servering till allmäheten
 §79 SONAU Ansökan om permanent tillstånd för servering till allmänheten
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3 – Revidering av delegationsordning för 
socialnämnden 2019 
(SON 19-80)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Socialnämnden antog delegationsordningen för 2019 på nämndens sammanträdet den 15 maj 
2019. Därefter har det uppkommit ett behov av att komplettera delegationsordningen med en 
punkt om fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Detta har inte tidigare funnits med i socialnämndens 
delegationsordning Tillägget finns på punkt 229 i delegationsordningen och är rödmarkerad.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar den reviderade delegationsordningen.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - revidering av delegationsordning för socialnämnden 2019
 Delegationsordning för socialnämnden 2019 - till nämnden i augusti-19
 Förslag till delegation avseende den nya tobakslagen
 §78 SONAU Revidering av delegationsordning för socialnämnden 2019
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4 – Ombudgetering OB-kostnader 
Äldreomsorgen 
(SON 19-103)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I budgeten 2019 används för första gången en resursfördelningsmodell som ekonomiavdelningen 
tagit fram för att fördela resurser på ett mer likvärdigt sätt inom äldreomsorgen. Modellen har nu 
testats under ett halvår och det framkommer i de ekonomiska analyserna att modellens påslag för 
OB-kostnader är för lågt för att täcka de faktiska kostnaderna. I internbudgeten för 2019 finns en 
regleringspost på 561 tkr för att kunna korrigera för eventuella förändringar i modellen.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att ombudgetera 561 tkr från förvaltningschefens ansvar 53 till ansvar 
5301 Oxelgården 156 tkr, ansvar 530 Linden 128 tkr, ansvar 5304 Hemtjänst 202 tkr, ansvar 5305 
Nattenheten och sjuksköterskor 75 tkr

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering OB-kostnader Äldreomsorgen
 §80 SONAU Ombudgetering av OB-kostnader äldreomsorgen
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5 – Delårsrapport (prognos 2) 2019 
(SON 19-120)

Föredragande  

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 2019-01-01 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.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse delårsrapport (prognos 2) 2019
 Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun Socialnämnden
 §81 SONAU Delårsrapport (prognos 2) för socialnämnden 2019
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6 – Intern kontrollrapport per sista juni 
2019 
(SON 19-3)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Det är alltid respektive 
nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Nämndernas ansvar för 
den interna kontrollen anges i KL 6:7.

Intern kontrollrapport för per sista juni 2019 innehåller riskbedömningsmatris med värden för 
sannolikhet och konsekvens av åtta framtagna risker inom områdena administration, ekonomi, 
personal och verksamhet. Följande kontrollmoment har följts upp och dokumenterats med status 
och kommentar:

- Avstämning av antalet biståndsbeslut som inte är omprövade i tid,
- Kontroll av fattade beslut avseende bostadsanpassningsbidrag,
- Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat,
- Kontroll av förvaltningens sjukfrånvaro,
- Sammanställning av åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron
- Sammanställning på hur synpunkter, klagomål och förbättringsförslag tagits emot, utretts och 
åtgärdats.

Rapporten avslutas med analys och åtgärder.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista juni 2019.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 190630
 Intern kontrollplan för Socialnämnden 2019
 Intern kontrollrapport per sista juni 2019 (Socialnämnden)
 §111 KS Intern kontroll 1 2019 för Lekebergs nämnder
 §82 SONAU Intern kontrollrapport per 30 juni 2019

Page 7 of 265



Kallelse 2019-08-28

7 – Rapportering av ej verkställda beslut, 
kvartal 2 2019 
(SON 19-64)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Ej verkställda beslut:

Beslut fattat 2019-02-01 om kontaktperson enligt 9.4 § LSS för person född -05
Anledning: Resursbrist och svårighet att matcha behovet. Fortsätter att söka lämplig 
kontaktperson.

Beslut fattat 2018-09-10 om avlösare i hemmet enligt 9.5 § LSS för person född -11
Anledning: Svårighet att hitta avlösare som matchar behovet. Fortsätter söka lämplig avlösare.

Beslut fattat 190301 om särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL för person född -64
Beslutet kommer ej verkställas då ansökan har återtagits.

Verkställda beslut:

Beslut fattat 2018-09-18 om särskild bostad för Beslut verkställt 2019-04-08 person född -58 enligt 
5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL

Beslut fattat 2018-10-29 om korttidsplacering för Beslut verkställt 2019-03-08 person född -12 
enligt 9.6 § LSS

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda beslut för kvartal 
2, 2019.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2
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 §85 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2019
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8 – Uppföljning anmälningar och beslut 
inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 
(SON 19-136)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Utifrån presentation av prognosrapportering 1 2019 yrkades ett förslag att Socialnämnden ska få 
mer insyn i individ- och familjeomsorgens verksamhet. Socialnämnden vill få kännedom om antal 
anmälningar som inkommer till IFO samt hur många beslut som tas inom verksamheten. Ett nuläge 
med jämförelsetal från två år tillbaka ska presenteras vid varje nämndsammanträde.

Den första presentationen visar att antal delegationsbeslut som tagits under kvartal ett och två 
under år 2019 följer liknande kurva som 2018 års uppgifter. En ökning på 32 ärenden under andra 
kvartalet 2019 skiljer dem åt och fortsätter denna trend, som också visas i presentationen för helår, 
väntas antal tagna beslut 2019 öka jämförelsevis från 2018 års uppgifter. År 2017 landade antal 
tagna beslut på hela 2242 ärenden.

Det har också skett en ökning av antal aktualiseringar på barn och familj från föregående år i första 
kvartalet, och från 2017 och framåt under andra kvartalet.
Prognosen är att antal aktualiseringar kommer landa på omkring 400 beslut vid årets slut. Det är en 
ökning med ca 32 % jämförelsevis med 2018 års statistik. 

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse anmälningar och beslut IFO
 IFO delegationsbeslut
 §83 SONAU Uppföljning anmälningar och beslut inom individ- och familjeomsorgen (IFO)
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9 – Återrapportering kring arbetet med de 
prioriterade åtgärdarna i IFO 
(SON 18-194)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På socialnämndens sammanträde den 27 mars 2019 redovisades slutrapporten Översyn av individ 
och familjeomsorgen. I samband med redovisningen fick förvaltningschefen i uppdrag att göra en 
prioriteringsordning och redovisa vidtagna åtgärder från rapporten löpande för nämnden. Det 
beslutades då att återrapporteringen för 2019 skulle ske på nämndens  sammanträde i augusti och i 
december.  

Förvaltningschefen presenterar prioriteringsarbetet för nämnden.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Slutrapport IFO
 Utveckling av öppenvården - uppdaterad version
 Slutrapport - Översyn av individ- och familjeomsorgen
 §84 SONAU Återrapportering kring arbetet med de prioriterade åtgärderna i IFO-översynen
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10 – Fördjupad analys av sjukfrånvaron på 
socialförvaltningen 
(SON 19-33)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Socialnämnden gav på nämndens sammanträde i maj 2019 förvaltningen i uppdrag att göra en 
fördjupad analys av sjukfrånvaron på socialförvaltningen. Denna presenteras i bifogad rapport. 
Rapporten innehåller såväl omvärldsanalys kring sjukfrånvaron nationellt i Sverige som analys av 
sjukfrånvaron på socialförvaltningen i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Socialnämnden
1. Godkänner rapporten
2. Ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslagen till fortsatt arbete som anges i 
rapporten.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Fördjupad analys av sjukfrånvaron på socialförvaltningen
 Analys av sjukfrånvaro Socialförvaltningen
 Sjukfrånvaro jan-juli 19
 §87 SONAU Uppföljning samt fördjupad analys av sjukfrånvaron på socialförvaltningen
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11 – Information från 
rehabiliteringshandläggaren 

Föredragande Carina Åkesson 

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommunens rehabiliteringshandläggare Carina Åkesson om 
kommunens rehabiliteringsarbete.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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12 – Rapportering IVO, Lex Sarah och 
överklaganden 

Föredragande Maria Eck 

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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13 – Uppdrag till socialförvaltningen 
Handlingsplan för framtidens socialnämnd i 
Lekebergs kommun 
(SON 19-122)

Föredragande Johan Niklasson 

Ärendebeskrivning

En stark befolkningstillväxt av främst äldre, utökade eller förändrade vård- och omsorgsbehov och 
mindre tillgång till arbetskraft är utmaningar som Lekebergs kommuns socialtjänst kommer ställas 
inför i framtiden. Ett förebyggande och främjande arbete är viktigt för att vi ska kunna möta upp 
behoven och erbjuda våra brukare, patienter och medborgare en trygg vård och omsorg, ökad 
livskvalitet, bättre hälsa och delaktighet i samhället.

Socialnämnden vill ge förvaltningen i uppdrag att utforma en handlingsplan om framtidens 
socialnämnd i Lekebergs kommun. I handlingsplanen ska det presenteras ett underlag på hur vi ska 
arbeta rehabiliterande och förebyggande, insatser för utsatta gruppers delaktighet och inkludering 
på arbetsmarknaden och översyn av organisation som beskriver förutsättningar och möjligheter för 
att vi ska nå målen.

1. Bakgrund

I framtagen vård- och omsorgsplan 2019-2030 presenteras rapporter på att Lekebergs kommun 
kommer ha en stark befolkningstillväxt av åldersgruppen äldre inom en tio-års period. Detta ställer 
krav på vår äldreomsorg då vi bland annat behöver möta upp behovet av antal platser på särskilda 
boenden, tillgången till hemtjänst och nya eller utökade vård- och omsorgsbehov hos brukarna.

Lekebergs kommun står också, likt många andra kommuner, inför stora utmaningar gällande 
personal- och kompetensförsörjning inom välfärden. Vi står inför ett utökat vård- och 
omsorgsbehov, färre antal personer i arbetsför ålder och hård konkurrens om arbetskraften. Detta 
innebär att vi behöver ta tillvara på all vår arbetskraft, alla medborgare ska vara i egen försörjning i 
högsta möjligaste mån. Ett aktivt arbete bör göras för att särskilda utsatta grupper som står långt 
från arbetsmarknaden ska nå dit, till exempel utrikesfödda kvinnor som enligt rapporter från 
regeringskansliet och Arbetsförmedlingen är den grupp med lägst sysselsättningsgrad.

2. Analys

Socialnämnden behöver tydliggöra inriktning, mål och arbetssätt som ska användas i det dagliga 
arbetet i förvaltningen. Samhället ska vara tillgängligt för alla och våra medborgare ska ha fler 
möjligheter att styra över sina egna liv med deras huvudmål i fokus. Individerna ska stärkas och 
kunna genomföra så mycket av de dagliga bestyren som möjligt. Insatser ska vara anpassade efter 
individens behov.

Socialförvaltningen ska ställa om mot ett tydligt rehabiliterande arbetssätt. Ett rehabiliterande 
arbetssätt har brukaren i fokus och brukaren tillsammans med professionella kan genomföra de 
åtgärder/förändringar som behövs för att brukaren ska kunna leva det liv denne önskar. Individens 
behov är helt styrande i det rehabiliterande arbetssättet. Insatser ska i huvudsak riktas mot 
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förebyggande hälsoarbete för äldre, för ökad livskvalitet och bättre hälsa som på sikt ger stora 
samhällsvinster. Många äldre kan få en tryggare vård och omsorg i sina hem. Därför vill nämnden 
satsa på hemtagningsteam, som kan besöka och vårda brukare/patienter hemma efter att de är 
medicinskt färdigbehandlade på sjukhuset. Ett annat sätt att ge en tryggare och säkrare vård och 
omsorg för äldre är att använda sig av digitala lösningar och välfärdsteknik. Den digitala 
utvecklingen kan ge helt nya möjligheter att göra vården och omsorgen mer tillgänglig, effektiv och 
säker för brukaren/patienten. Ett utökat samarbete/utbyte mellan professionella och med det civila 
samhället är också en viktig framgångsfaktor inom det förebyggande och främjande arbetet.

De insatser som utförs ska alltid syfta mot att alla medborgare ska vara i egen försörjning. 
Kommunen ska finnas där som ett stöd för att stärka individerna och bryta utanförskap. Vi ska alltid 
tro på människans egna förmågor och att alla har en plats i samhället. Situationen för utrikesfödda 
kvinnor på arbetsmarknaden är bekymmersam. För att lösa integrationen, och vår framtida 
personal- och kompetensförsörjning, måste kvinnors ställning i samhället stärkas. Kravet på 
aktivering ska fungera som ett incitament för att fler ska komma ut i arbete. Vi behöver göra en 
översyn av våra riktlinjer så att det blir tydligt för individ- och familjeomsorgen vilka redskap de ska 
använda i tolkning av lagarna.

För att göra de här omställningarna är en översyn av organisation nödvändig. Vi behöver se över 
vilka arbetsroller som finns idag och vilka som ska finnas i framtiden. Det behövs fler enkla jobb så 
att socialnämnden kan möta den ekonomiska utmaningen som väntar att få ut fler i arbete och 
säkra en god personal- och kompetensförsörjning.

 

3. Slutsats

Med utgångspunkt i ovanstående ges socialförvaltningen i uppdrag att utforma en handlingsplan 
som ska beskriva framtidens socialnämnd i Lekebergs kommun. Handlingsplanen ska innehålla 
följande områden:

 Underlag för hur socialnämnden ska ställas om mot ett rehabiliterande arbetssätt.
 Insatser för utsatta gruppers väg mot egen försörjning.
 Översyn av organisation med beskrivning på nya arbetssätt och nya arbetsroller som är 

ändamålsenligt med presenterade insatser.

 

Utöver ovanstående behöver kompetensförsörjningsplan, policys och riktlinjer ses över så att de 
överensstämmer med handlingsplanen för framtidens socialnämnd.

Handlingsplanen blir en utveckling av framtagen vård- och omsorgsplan 2019-2030 (Del 2) och ska 
vara klart till det andra socialnämndssammaträdet 2020.
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Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ovan beskrivet uppdrag till socialförvaltningen om handlingsplan för 
framtidens socialnämnd i Lekebergs kommun.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ovan beskrivet uppdrag till socialförvaltningen om handlingsplan för 
framtidens socialnämnd i Lekebergs kommun samt att planen ska presenteras på Socialnämndens 
sammanträde i mars 2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppdrag till socialförvaltningen
 §86 SONAU Uppdrag till socialförvaltningen - Handlingsplan för framtidens socialnämnd i 

Lekebergs kommun
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14 – Dataskyddsombud 
(SON 18-79)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Hantering av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen eller GDPR, (General Data 
Protection Regulation 2016/679). I enlighet med artikel 37 i förordningen ska alla 
personuppgiftsansvariga offentliga myndigheter så som kommuner, landsting och regioner utse ett 
dataskyddsombud. I en kommun räknas varje nämnd som personuppgiftsansvarig för sina 
personuppgiftsbehandlingar. Varje nämnd behöver därför fatta beslut om dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga kring 
vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att 
reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen. Som personuppgiftsansvarig 
ansvarar nämnden för att ombudet får det stöd, befogenheter och tillräckliga resurser som krävs 
för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt. Ombudet ska också ges 
möjlighet att delta i alla frågor som rör dataskydd och rapportera direkt till högsta förvaltningsnivå.

Personen som utses till dataskyddsombud ska utses baserat på yrkesmässiga kvalifikationer, 
sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och 
oberoende i organisationen. Utifrån dessa kriterier föreslås att Johan Borg, dataskyddsombud 
Kumla kommun utses till dataskyddsombud för socialnämnden i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Socialnämnden utser Johan Borg till dataskyddsombud.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud
 §90 SONAU Dataskyddsombud
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Kallelse 2019-08-28

15 – Förvaltningschefen informerar Föredragande Ann-Mari Gustafsson 

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får socialnämnden aktuell information från förvaltningschefen på 
socialförvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Kallelse 2019-08-28

16 – Anmälan av delegationsbeslut (SoL, 
LSS, IFO) för perioden 20190430 - 
20190731 
(SON 19-125)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Här redovisas fattade delegationsbeslut enligt LSS, SoL och IFO.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen som förtecknats i protokoll den 28 augusti 2019.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut 20190430-20190731
 Delegeringslista barn och familj 20190501 - 20190731
 Delegeringslista försörjningsstöd 20190501 - 20190731
 Delegeringslista vuxenenheten 20190501- 20190731
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Kallelse 2019-08-28

17 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendebeskrivning

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 20190509 - 20190820.

Delegationsbeslut
 SON 19-9-19 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning
 SON 19-9-20 - Anmälan av delegationsbeslut - polisanmälan
 SON 19-9-21 - Anmälan av delegationsbeslut - vikarierande biståndshandläggare
 SON 19-9-24 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning av boendestödjare
 SON 19-9-25 - Anmälan av delegationsbeslut - Avtal Resia för bokning av resor och hotell
 SON 19-9-26 - Delegationsbeslut - tillfälligt serveringstillstånd Mullhyttans bygdeförening
 SON 19-9-27 - Delegationsbeslut - tillfälligt serveringstillstånd Mullhyttans bygdeförening
 SON 19-9-28 - Delegationsbeslut - tillfälligt serveringstillstånd Mullhyttans bygdeförening
 SON 19-9-29 - Delegationsbeslut - tillfälligt serveringstillstånd Sanna Resort AB
 SON 19-9-30 - Delegationsbeslut - tillfälligt serveringstillstånd Fjugesta IF
 SON 19-9-31 - Delegationsbeslut - tillfälligt serveringstillstånd J&M Eventgroup AB

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut för perioden 20190509 - 20190820.
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Kallelse 2019-08-28

18 – Meddelanden för kännedom 
Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar till socialnämnden meddelas för kännedom.

Lista på meddelanden
 SON 19-48-5 - Beslut efter tillsyn enligt alkohollagen, dnr 705-1450-2019
 SON 19-86-4 - Beslut efter tillsyn enligt alkohollagen
  - Inbjudan till en konferens om nationella minoriteter 24 sep
 SON 19-129-1 - Beslut - statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2019
 SON 19-135-1 - Meddelande från SKL:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting om Insatser inom området psykisk hälsa 2019
  - Information - Boka den 7 november i din kalender!
 SON 19-137-1.2 - Avisering - tillsyn enligt tobakslagen den 12 september 2019
 SON 18-257-4 - Delårsrapport för Finsam-projektet Samverkan andra chansen
  - Utbildning i södra länsdelen: Våld i nära relationer hos äldre personer och personer med 

funktionsnedsättning
 SON 19-141-1 - Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 

alkoholhandläggningen i sydnärke 2018
 KS 19-211-2 - E-post - Återkoppling avseende rekommendation till kommunerna om 

gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2019-08-28

19 – Protokoll SON SAM Föredragande  

Ärendebeskrivning

Protokoll från senaste socialnämndens samverkansgrupp läggs till nämnden för kännedom.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Ansökan om permanent 
tillstånd för servering till 
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Tjänsteskrivelse 2019-08-13 1 (2)

Dnr: SON 19-142

   

Tjänsteskrivelse – Ansökan om permanent tillstånd för 
servering till allmänheten

Ärendebeskrivning
Arslan & Bröder AB, 559179-6386, har inkommit med ansökan om tillstånd för 
servering enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering i Fjugesta Kök & Catering på 
adress Vallgatan 43 i Fjugesta. Restaurangverksamhet har bedrivits i lokalerna under 
många år med olika restauratörer. 

1 Bakgrund
Prövning av sökandes lämplighet har gjorts enligt 8 kap 21 § som säger att 
serveringstillstånd endast får meddelas den som visar att han med hänsyn till sina 
personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att 
bedriva serveringsverksamheten. I de fall sökanden utgörs av ett bolag med flera 
ägare och en styrelse prövas ar och en av delägarna och styrelseledamöterna. 
Prövningen görs genom remiss till polisen, skatteverket och kronofogdemyndigheten 
samt ett kunskapsprov i alkohollagens bestämmelser. 

2 Analys
Bedömning av personlig lämplighet
Då sökande vid tiden för ansökan innehaft serveringstillstånd för Pizzeria Vretstorp 
krävs inget kunskapsintyg enligt undantagsreglerna i Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter om kunskapsprov.

Hyresavtal har presenterats samman med köpeavtal inför ansökan. Finansieringen 
har bedömts såsom styrkt genom köpehandlingar. Yttrande från skatteverket och 
kronofogdemyndigheten har inhämtats. Enligt yttrande finns inget att erinra mot 
sökande bolag. Yttrande har inkommit från Polismyndigheten och de har inget att 
erinra mot ansökan. 

Bedömning av lokalerna
Stadigvarande serveringstillstånd för servering till allmänhet får endast medges om 
serveringsstället har ett kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller 
lagad eller på annat sätt tillredd mat (alkohollagen 8 kap 15§). En grundläggande 
förutsättning för restaurangverksamhet är att en registrering gjorts för 
livsmedelshantering hos kommunens miljökontor, vilket har gjorts enligt de krav som 
ställs. Lokaler som används för servering till allmänhet ska också vara lämpliga ur 
brandsäkerhetssynpunkt (8 kap 16§). 

Lokalerna bedöms lämpliga för restaurangverksamhet under förutsättning att 
lokalerna har ett tillräckligt brandskydd. 
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Dnr: SON 19-142

3 Slutsats
Sökande bedöms kunna erhålla aktuellt serveringstillstånd i aktuella lokaler enligt 
ansökan under förutsättning att lokalerna har ett tillräckligt brandskydd. Vad avser 
de sena serveringstiderna utomhus bedöms de inte vara störande för närboende 
eller grannar då verksamheter är belägen inom ett kontorshotell på ett 
industriområde där inga bostäder finns. 

Förslag till beslut
Socialnämnden 
1. meddelar Arslan & Bröder AB serveringstillstånd enligt alkohollagens 8 kap 2 § i 
enlighet med ansökan
2. serveringstiden bestäms till kl. 11:00 till kl. 01:00 alla dagar inomhus och utomhus.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Patrik Ehrenström Germer
Alkoholhandläggare 
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Protokoll 2019-08-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Leken, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §79

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-08-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-08-20

Datum för överklagan 2019-08-21 till och med 2019-09-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-08-20

Justerare signatur

§79 - Ansökan om permanent tillstånd för servering till 
allmänheten (SON 19-142)
Ärendebeskrivning

Arslan & Bröder AB, 559179-6386, har inkommit med ansökan om tillstånd för servering 
enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering i Fjugesta Kök & Catering på adress Vallgatan 43 i 
Fjugesta. Restaurangverksamhet har bedrivits i lokalerna under många år med olika 
restauratörer.

Förslag till beslut

Socialnämnden
1. meddelar Arslan & Bröder AB serveringstillstånd enligt alkohollagens 8 kap 2 § i enlighet 
med ansökan
2. serveringstiden bestäms till kl. 11:00 till kl. 01:00 alla dagar inomhus och utomhus.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om permanent tillstånd för servering till allmänheten - (77442)
 Utredning avseende ansökan om permanent tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen för 

servering till allmäheten - (SON 19-142-1)
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Tjänsteskrivelse 2019-08-14 1 (1)

Dnr: SON 19-80

   

Tjänsteskrivelse – Revidering av delegationsordning för 
socialnämnden 2019

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en 
ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. Alla ändringar och tillägg i dokumentet är rödmarkerade.

Socialnämnden antog delegationsordningen för 2019 på nämndens sammanträdet 
den 15 maj 2019. Därefter har det uppkommit ett behov av att komplettera 
delegationsordningen med ett antal punkter samt justering av en tidigare punkt. 

Delegaten under punkt 138 (Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos annan 
vårdgivare) har ändrats från AU till förvaltningschef, med tillägget att beslut ska ske 
efter samråd med ordförande. 

En punkt om fördelning av arbetsmiljöuppgifter, som inte tidigare funnits med i 
socialnämndens delegationsordning, har lagts till. Tillägget finns på punkt 229 och 
beslutet delegeras till Förvaltningschef med rätt till vidaredelegation. 

Därutöver har 6 punkter (257-262) för att kommunen ska kunna fullgöra sina 
åtaganden enligt nya tobakslagen. Återkallande av tillstånd samt förbud delegeras 
däremot inte utan beslutas av nämnd. 

Förslag till beslut
Socialnämnden antar den reviderade delegationsordningen för Socialnämnden 2019.

LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson Kajsa Rosén
Förvaltningschef Handläggare
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Delegationsordning för 
socialnämnden 2019 - till 

nämnden i augusti-19
Antagen av socialnämnden 2019-05-15

Förslag till revidering till socialnämnden 2019-08-28
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1. Delegation
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 och 7 kap. 
Lagrum anges i delegationsordningen enbart när annan lagstiftning är aktuell.   
Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller 
ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Beslutanderätten i följande ärenden får, enligt kommunallagen 6 kap 38 §, inte 
delegeras: 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats, 

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 

 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden, eller

 ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

När en delegat är frånvarande övergår delegationen till den person som utsetts att 
vara ersättare. Om ingen ersättare finns utsedd för tjänsteperson övergår 
delegationen till överordnad. 

Rätten att fatta delegationsbeslut innebär inte en skyldighet att fatta sådana beslut. 
Om en delegat anser att ärendet är svårbedömt eller av annan anledning anser att 
beslutet inte bör fattas av delegaten ska ärendet överlämnas till nämnden för beslut. 

1.1 Anmälan av delegationsbeslut

Enligt kommunallagen 6 kap 40 ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som 
har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som inte 
anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna 
i 13 kap.

Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Den som enligt delegationsordningen fått rätten att besluta i socialnämndens ställe 
ska anmäla de fattade besluten till socialnämnden vid nästa planerade sammanträde. 
Anmälan ska ske genom en skriftlig sammanställning innehållande:

 vilken delegation som ligger till grund för beslutet,
 kort beskrivning av ärendet samt fattade besluts innehåll,
 namn på den beslutande, samt 
 beslutsdatum. 

1.2 Vidaredelegation 
Om nämnden med stöd av 6 kap 37 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde att fatta beslut får förvaltningschefen, om nämnden medgivit 
det, enligt kommunallagen 7 kap 6 § vidaredelegera beslutanderätten till annan 
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anställd inom kommunen. Delegaten ska anmäla fattade beslut till 
förvaltningschefen, som i sin tur anmäler beslutet till nämnden. 

1.3 Brådskande ärenden
Enligt kommunallagen 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en annan 
ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är 
så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

1.4 Jäv
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kap 28-32 §§ gäller också vid delegationsbeslut. 
Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut i ärende där delegaten är jävig. 
Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig delegat eller till nämnden för 
beslut. 

1.5 Delegering och ren verkställighet
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I 
delegationsordning ska endast upptas beslut i kommunallagens mening.
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för 
alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och 
bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning 
eller genom förvaltningsbesvär. 

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och 
beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering 
enligt en fastställd taxa. 

1.6 Delegering av rätt att överklaga
Beslut att överklaga domslut av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom 
beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är 
delegerbart.

1.7 Beslut utan delegation
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant 
beslut inte överklagas eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens 
mening. Beslutet är ogiltigt. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet 
om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. 
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2. Allmänna delegationsregler för socialnämnden i 
Lekebergs kommun  

2.1 Vid förfall för socialnämndens ordförande
Vid förfall för socialnämndens ordförande inträder förste vice ordföranden och vid 
förfall för både ordföranden och förste vice ordföranden inträder andre vice 
ordföranden, om ej annat anges.

2.2 Vid förfall för övriga delegater
Delegation till anställd gäller i princip innehavare av viss tjänst, inte en namngiven 
person. Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat, 
om ej annat anges i delegationsordningen eller särskilt har beslutats.

För att säkerställa att ordinarie delegaters tillfälliga frånvaro inte förhindrar ett 
nödvändigt ärendeflöde har överordnad tjänsteperson, förordnad vikarie, eller annan 
tjänsteperson inom verksamhetsområdet med samma funktion rätt att fatta beslut i 
stället för ordinarie tjänstperson. Detsamma gäller när ordinarie delegat är jävig. 

2.3 Ersättare för förvaltningschefen
Vid förvaltningschefens frånvaro vikarierar, automatiskt och utan särskilt 
förordnande för det enskilda tillfället, ställföreträdare som förvaltningschef med de 
beslutsbefogenheter som förvaltningschef har enligt delegationsordningen.

2.4 Ärenden av principiell betydelse m.m.
Om delegaten finner att ett ärende är principiellt eller annars av större vikt ska 
ärendet hänskjutas till nämnden för avgörande. Delegerad beslutanderätt får 
utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets budget eller inom ramen för 
godkänd kostnadskalkyl för visst projekt.

2.5 Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökningar 
och yttranden

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också:

 Rätt att ompröva beslutet
 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens 

beslut.
 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition.

2.6 Redovisning av delegationsbeslut i protokoll
Vid socialnämndens sammanträde redovisas besluten genom en förteckning över 
fattade delegationsbeslut.
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Delegation till arbetsutskottet (AU)
Nr Delegation Delegat Lagar/Kommentar
1. Svar på skrivelser och remisser från andra 

myndigheter och samråd för detaljplan, där 
sista svarsdatum ligger före nästkommande 
nämndsammanträde

AU

2. Avskrivning av bokföringsmässiga fodringar AU

Delegation till nämndordförande
Nr Delegation Delegat Lagar/Kommentar
3. Beslut på nämndens vägnar i så brådskande 

ärenden att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas

Nämndordförande, 6 kap. 39 § KL 

4. Kurser och utbildningar för förtroendevalda Nämndordförande
Barn och unga (SoL)
5. Öppenvårdsinsatser i kommunens verksamhet Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL
6. Öppenvårdsinsatser övrigt, bedömd kostnad 

upp till 10 000 kr för en period max 6 mån
Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

7. Öppenvårdsinsatser inom ramavtal Teamledare 4 kap. 1 § SoL
8. Ledsagarservice Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL
9. Kontaktperson Teamledare 4 kap. 1 § SoL
10. Beslut om särskild kvalificerad kontaktperson 

för person under 21 år
Teamledare 4 kap. 1 § SoL

11. Kontaktfamilj Teamledare 4 kap. 1 § SoL
12. Vård och fostran av barn i jourhem eller tillfällig 

vård och fostran i ett annat enskilt hem
IFO-chef 4 kap. 1 § SoL

13. Beslut om bistånd i form av vård av 
ensamkommande asylsökande barn i jourhem, 
stödboende eller i annat enskilt hem (HVB)

IFO-chef 4 kap. 1 § SoL

14. Beslut om bistånd placering av barn och 
ungdom i familjehem

AU 4 kap. 1 § SoL
6:6 SoL

15. Beslut om biståndsplacering av barn och 
ungdom på HVB-institution och stödboende

AU 4 kap. 1 § SoL

16. Beslut om biståndsplacering av barn och 
ungdom på HVB-institution och stödboende – 
Inom ramavtal

Teamledare 4 kap. 1 § SoL

17. Upphörande av bistånd familjehem eller HVB-
institution på den enskildes begäran

Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

18. Upphörande av bistånd familjehem eller HVB-
institution mot den enskildes begäran

IFO-chef 4 kap. 1 § SoL

19. Handläggning av anhörigbidrag Biståndshandläggare 4 kap. 2 § SoL
20. Fastställa arbetsplan och utse handledare vid 

påföljden ungdomstjänst, ska verkställas senast 
2 mån efter att domen vunnit laga kraft

Socialsekreterare 5 kap 1b § SoL 
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21. Medgivande att ta emot barn/ungdom för 
stadigvarande vård/fostran i enskilt hem som 
inte tillhör någon av föräldrarna eller annan 
vårdnadshavare (Privat placering)

AU 6 kap 6 § SoL

22. Överväga om fortsatt vård i annat hem än det 
egna fortfarande behövs och hur vården bör 
inriktas och utformas

AU 6 kap 8 § 1 st SoL

23. Särskilt övervägande om det finns skäl att 
ansöka om vårdnadsöverflytt till 
familjehemsföräldrar

AU 6 kap 8 § 2 st SoL

24. Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare 
som tidigare varit familjehemsförälder

Socialsekreterare 6 kap 11 § SoL

25. Medgivande att ta emot ett utländskt barn i 
syfte att adoptera det

AU 6 kap 12 § SoL

26. Återkallande av medgivande att ta emot 
adoptivbarn

AU 6 kap 13 § SoL

27. Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande, med samtycke

Socialsekreterare 6 kap 14 § SoL

28. Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande, ej samtycke

AU 6 kap 14 § SoL

29. Ersättning från föräldrar vars barn får vård i 
annat hem än det egna samt skälig ersättning 
för andra stödinsatser

Teamledare 8 kap 1 § SoL, SoF 6:2

30. Ersättning för vissa insatser enl SoL 5:1, 5:5 och 
5:7

IFO-chef 8 kap 2 § SoL

31. Besluta att inleda utredning Socialsekreterare 11 kap 1 § SoL
32. Beslut att inte inleda utredning eller att inledd 

utredning ska avslutas utan åtgärd
Teamledare 11 kap 1 § SoL

33. Beslut att fullföljd utredning ej ska föranleda 
någon åtgärd

Teamledare 11 kap 2 § SoL

34. Förlängd utredningstid i barnavårdsutredningar AU 11 kap 2 § SoL
35. Beslut om uppföljning efter att 

barnavårdsutredning avslutats utan beslut om 
insats

Teamledare 11 kap 4a § SoL

36. Beslut om uppföljning efter att en placering i 
familjehem eller HVB-institution har upphört

Teamledare 11 kap 4b § SoL

37. Underrättelse till åklagarmyndigheten när 
någon som dömts till ungdomsvård eller 
ungdomstjänst 
- underlåter att göra vad som honom ålagts i 
väsentlig grad
- den planerade vården inte kommer till stånd
- att vård kommer i väsentlig grad att avvika 

Teamledare 12 kap 8 § SoL

38. Yttrande till tillsynsmyndighet IFO-chef 13 kap 2 § SoL
39. Rapportera gynnande beslut som inte har 

verkställts inom 3 månader
Teamledare 15 kap 6 § f-h SoL

Page 48 of 265



 2019-08-1409 8 (22)

40. Ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om överflyttning av ärende till annan 
kommun

IFO-chef 2 kap 11 § SoL

Barn och unga  - lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
41. Beslut att hos Förvaltningsrätten ansöka om 

vård enligt LVU
AU LVU 4 §

42. Beslut om omedelbart omhändertagande av 
barn och unga under 20 år

Nämndordförande LVU 6 §

43. Begäran hos Förvaltningsrätten om medgivande 
till förlängd tid för utredning eller annan 
särskild omständighet, för ansökan om vård 

Teamledare LVU 8 §

44. Beslut att omedelbart omhändertagande ska 
upphöra

Nämndordförande LVU 9 § 

45. Beslut om hur vården skall ordnas och var den 
unge ska vistas

AU LVU 11 §, st 1-2

46. Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden i den mån beslutet inte är att 
hänföra till 11 § 1och 2 st.

IFO-chef LVU 11 §, st 4
(T ex kortare vistelse 
utom familjehemmet 
eller HVB)

47. Övervägande om vård enligt LVU § 2 
fortfarande behövs och hur vården bör inriktas 
och utformas

AU LVU 13 § 1 st.

48. Prövning om vård enligt LVU § 3 ska upphöra AU LVU 13 §
49. Särskilt överväga om det finns skäl att ansöka 

om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8 § FB
AU LVU 13 § 2 st

6:8 SoL
50. Beslut om hur den unges umgänge med 

föräldrar/vårdnadshavare ska utövas när 
umgängesrätt är reglerad genom dom, beslut 
eller avtal 
(begränsning av umgänge)

AU LVU 14 § 2 st 1 p

51. Beslut om att den unges vistelseort inte ska 
röjas för föräldrar/vårdnadshavare
(hemlighållande av vistelseort)

AU LVU 14 § 2 st

52. Överväga om beslut om inskränkning 
beträffande umgänge eller
hemlighållande av vistelseort 

AU LVU 14 §, 3 st

53. Beslut att vården ska upphöra AU LVU 21 §
54. Beslut om förebyggande insats i form av

- Regelbunden kontakt med särskild 
kvalificerad kontaktperson,

- -deltagande i öppenvårdsbehandling

AU LVU 22 § 1 st

55. Prövning om beslut enligt LVU 22§ 1 st ska 
upphöra att gälla

AU LVU 22 § 3 st

56. Beslut att ansöka om förflyttningsförbud AU LVU 24 §
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57. Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 
behövs, beslut om att flyttningsförbud skall 
upphöra

AU LVU 26 § st 1-2 

58. Tillfälligt flyttningsförbud AU LVU 27 § st 1-2
59. Beslut att tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § 

LVU ska upphöra
AU LVU 30 §

60. Beslut om hur umgänge med föräldrar/ 
vårdnadshavare som har umgängesrätt reglerad 
genom dom, beslut eller avtal, efter beslut om 
flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud 
ska utövas 

Teamledare LVU 31 §

61. Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt 
plats för undersökningen

Teamledare LVU 32 § 1 st

62. Beslut att begära polishandräckning för att 
bereda en läkare tillträde till den unges hem 
eller att föra den unge till läkarundersökning på 
plats som nämnden bestämt

Teamledare LVU 43 §, punkt 1

63. Begäran om polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt LVU

Teamledare LVU 43 §, punkt 2

64. Beslut ang. anmälan av behov av offentligt 
biträde

Socialsekreterare 3 § Lag om offentligt 
biträde

Socialtjänstförordningen (SoF)
65. Framställning hos domstol i fråga om vårdnad, 

umgänge, förmyndarskap eller 
målsägandebiträde

Teamledare SoF 5:2

66. Anmälan till överförmyndare om behov av god 
man/förvaltare

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

SoF5:3, punkt 1

67. Anmälan till överförmyndare att behov av god 
man/förvaltare ej längre föreligger

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

SoF 5:3, punkt 2

68. Anmälan till överförmyndare om förvaltning av 
underårigs egendom

Socialsekreterare SoF 5:3, punkt 3
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Föräldrabalken (FB)
69. Godkänna bekräftelse av faderskap där 

parterna är sammanboende, överens och inga 
tveksamheter finns (S-protokoll)

Handläggare FB 1:4
Se Soc. styrelsens 
föreskrifter och 
allmänna råd SOSFS 
2011:2 (S)

70. Godkänna bekräftelse av faderskap övriga 
ärenden

Socialsekreterare FB 1:4

71. Godkänna bekräftelse av föräldraskap Socialsekreterare FB 1:9
72. Inleda/ Återuppta faderskapsutredning Teamledare FB 2:1
73. Inleda utredning om att kvinna ska anses som 

förälder till ett barn
Socialsekreterare FB 2:8

74. Inleda utredning om någon annan än den man 
som är gift med barnets mor kan vara far till 
barnet

Socialsekreterare FB 2:9
Beslut om att inte 
påbörja utredning eller 
att lägga ned påbörjad 
utredning fattas av 
nämnden.

75. Beslut om att väcka och föra talan i mål om 
faderskap

Socialsekreterare FB 3:5 

76. Godkänna avtal om vårdnad, boende eller 
umgänge

Socialsekreterare FB 6:6, FB 6:14a, 
FB 6:15a

77. Beslut att ej godkänna avtal om vårdnad, 
boende eller umgänge

AU FB 6:6, FB 6:14a, 
FB 6:15a

78. Lämna upplysningar till domstol i mål om 
vårdnad, boende eller umgänge

Socialsekreterare FB 6:19, FB 6:20

79. Utse utredare i ärenden om vårdnad, boende 
eller umgänge

Teamledare FB 6:19

80. Godkänna avtal om underhållsbidrag för längre 
period än tre månader

Socialsekreterare FB 7:7

81. Yttrande till domstol i fråga om godmanskap 
eller förmyndarskap

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

FB 11:16, 2 st

Ekonomiskt bistånd (SoL)
82. Beslut i ärenden om försörjningsstöd enligt 

riksnorm och riktlinjer
Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

83. Beslut i ärenden om försörjningsstöd över 
riksnorm och riktlinjer

Teamledare 4 kap. 1 § SoL

84. Beslut om praktik eller kompetenshöjande 
åtgärder

Socialsekreterare 4 kap. 4 § SoL

85. Beslut i ärenden om försörjningsstöd med 
vägrande av eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd

Teamledare 4 kap. 5 § SoL
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86. Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 
medel

Teamledare 4 kap. 1 § SoL

87. Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare 9 kap. 2 § SoL

88. Beslut om ekonomiskt bistånd till livsföring i 
övrigt enligt riktlinjer 

Socialsekreterare 4 kap. 1 och 2 §§ SoL

89. Beslut om ekonomiskt bistånd till livsföring i 
övrigt utanför enligt riktlinjer. 
Över 50 % av ett prisbasbelopp per tillfälle

Teamledare 4 kap. 1 och 2 §§ SoL

90. Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 
försörjningsstöd - övrigt 
Över 50 % av ett prisbasbelopp per tillfälle

IFO-chef 4 kap. 1 och 2 §§ SoL

91. Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 
försörjningsstöd - övrigt 
Över ett prisbasbelopp per tillfälle 

AU 4 kap. 1 och 2 §§ SoL

92. Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap. 1 § eller 4 kap. 2 § som utgått 
obehörigen eller med för högt belopp

IFO-chef 9 kap. 1 § SoL

93. Beslut om ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader och utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet 

Socialsekreterare 4 kap. 2 § SoL

94. Beslut om att underrätta försäkringskassa om 
att nämnden ska uppbära ersättning enligt AFL 
som ersättning för ekonomiskt bistånd som 
utgivits som förskott på förmån

Socialsekreterare 17 kap. 1 § AFL
9 kap. 2 § SoL

95. Beslut om att föra talan om ersättning hos 
förvaltningsrätten om återkrav enligt 9 kap 2 § 
och 8 kap. 1 § SoL

IFO-chef 9 kap. 3 § 1 st. SoL

96. Beslut om att betala ut LMA-ersättning enligt 17 
§ LMA.

Socialsekreterare 17 § LMA

97. Beslut om att betala ut ersättning till nyanlända 
under perioden som uppstår mellan LMA-
ersättning och etableringsersättning, s.k. 
”glappetersättning”.

Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

Vuxna (SoL) 
98. Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 

(placering/omplacering) i hem för vård eller 
boende eller i familjehem upp till fyra månader 
inom ramavtal 

IFO-chef 4 kap. 1 § SoL

99. Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller 
boende eller i familjehem över fyra månader 
eller utanför ramavtal.

AU 4 kap. 1 § SoL

100. Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser 
i kommunens regi

Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL
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101. Beslut om bistånd åt vuxna i form av 
öppenvårdsinsatser upp till fyra månader 

IFO-chef 4 kap. 1 § SoL

102. Beslut om bistånd åt vuxna i form av 
öppenvårdsinsatser över fyra månader

AU 4 kap. 1 § SoL

103. Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) enligt norm och 
riktlinjer

Socialsekreterare 

104. Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) över norm och riktlinjer

IFO-chef

105. Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/familj

Teamledare 4 kap. 1 § SoL

106. Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj enligt norm och riktlinjer

Socialsekreterare

107. Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj utöver norm och riktlinjer

Teamledare

108. Beslut om bistånd i form av socialt kontrakt Teamledare 4 kap. 1 § SoL

109. Beslut om egenavgift för missbruksvård när 
bistånd ges i form av plats i hem för vård eller 
boende eller i familjehem (vuxna)

Socialsekreterare 8 kap. 1 § 1 st. SoL
och 6 kap. 1 § SoF

110. Beslut om eftergift av egenavgift enligt 9 kap. 2 
§, 9 kap. 1 § och 8 kap. 1 § SoL

Teamledare 9 kap. 4 § SoL

111. Beslut om framställan till försäkringskassan 
gällande egenavgift för den som bereds vård i 
sådant hem för vård eller boende eller 
familjehem enligt SoL

Socialsekreterare 3 kap. 15 § AFL

112. Beslut om att inleda utredning vid ansökan Socialsekreterare / 
Biståndshandläggare

11 kap. 1 § SoL

113. Beslut om att inleda utredning vid anmälan eller 
övrig kännedom inom verksamheten 

Teamledare 11 kap. 1 § SoL

114. Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 
inledd utredning ska avslutas utan åtgärd

Teamledare 11 kap. 1 § SoL

115. Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
behov av god man/förvaltare

Socialsekreterare / 
Biståndshandläggare

5 kap. 3 § SoF

116. Beslut om anmälan till överförmyndare om att 
behov av god man/förvaltare inte längre 
föreligger

Socialsekreterare / 
Biståndshandläggare

5 kap. 3 § SoF

117. Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
förhållanden beträffande förvaltningen av 
underårings egendom 

Teamledare 5 kap. 3 § SoF

Vuxna (LVM)
118. Beslut om att inleda LVM-utredning Teamledare 7 § LVM

119. Beslut om att påbörjad utredning ska avslutas Teamledare 7 § LVM
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120. Beslut om läkarundersökning samt utse läkare 
för undersökningen

Socialsekreterare 9 § LVM

121. Beslut om att begära polishandräckning vid 
läkarundersökning

Teamledare 45 § 1 p LVM

122. Beslut om att begära polishandräckning för 
inställelse vid LVM-hem eller sjukhus

Teamledare 45 § 2 p LVM

123. Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård 
enligt LVM

AU 11 § LVM

124. Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 
LVM

Nämndordförande 13 § LVM

125. Beslut om upphävande av omedelbart 
omhändertagande enligt LVM

Nämndordförande 18 b § LVM

SoL – Äldreomsorg
126. Beslut om att inleda utredning Biståndshandläggare 11 kap. 1 § SoL
127. Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
128. Beslut om bistånd i form av särskilt boende Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
129. Beslut om parboende Biståndshandläggare 4 kap. 1C § SoL
130. Beslut om bistånd i form av boendestöd Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
131. Beslut med anledning av ansökan om insatser Biståndshandläggare 2a kap. 3 § SoL och 4 

kap. 1 § SoL
132. Beslut om bistånd i form av avlastningsplats/ 

växelvård mm
Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL

133. Beslut om bistånd i form av plats på 
dagverksamhet och dagvård

Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL

134. Beslut om ledsagarservice Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
135. Beslut om bistånd i form av kontaktperson Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL
136. Beslut om nedsättning av eller befrielse från 

avgift inom äldre- och funktionshinderområdet.
IFO-chef 4 kap. 2 § SoL

137. Beslut i form av hemhjälp till barnfamiljer Biståndshandläggare 4 kap. 2 § SoL
138. Beslut om köp av plats i annan kommun eller 

hos annan vårdgivare
AU
Förvaltningschef

Efter samråd med 
ordförande 

139. Beslut om framställning om överflyttning av 
ärende till nämnd i annan kommun

IFO-chef 2a kap. 10 § SoL

140. Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
behov av god man/förvaltare

Biståndshandläggare 5 kap. 3 § SoF

141. Beslut om anmälan till överförmyndaren om att 
behov av förvaltare inte längre föreligger

Biståndshandläggare 5 kap. 3 § SoF

142. Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 
inledd utredning ska läggas ned

Teamledare 11 kap. 1§ SoL

143. Beslut om upphörande av biståndsinsats IFO-chef 4 kap. 1 § SoL
144. Beslut om bistånd i form av socialpsykiatrins 

boendestöd 
Biståndshandläggare 4 kap. 1 § SoL

LSS – Stöd och service till vissa funktionshindrade
145. Beslut om personkretstillhörighet Biståndshandläggare

/LSS-handläggare 
1, 7 §§ LSS
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146. Biträde av personlig assistent Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 2 p LSS

147. Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig 
assistent vid tillfälligt utökade behov

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 2 p LSS

148. Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 
personlig assistent

Teamledare 9 § 2 p LSS

149. Ledsagarservice Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 3 p LSS

150. Biträde av kontaktperson Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 4 p LSS

151. Ersättning till kontaktperson enligt SKL:s 
riktlinjer

/LSS-handläggare
LSS-handläggare

152. Avlösarservice i hemmet Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 5 p LSS

153. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet  Teamledare 9 § 6 p LSS
154. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet i 

form av extern vistelse
Upp till ett prisbasbelopp

IFO-chef 9 § 6 p LSS

155. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet i 
form av extern vistelse
Över ett prisbasbelopp 

AU 9 § 6 p LSS

156. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år i 
anslutning till skoldagen

LSS-handläggare 9 § 7 LSS

157. Beslut om boende i familjehem, bostad med 
särskild service

AU 9 § 8 LSS

158. Beslut om boende för vuxna i bostad med 
särskild service (intern placering)

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare

9 § 9 p LSS

159. Beslut om boende för vuxna i bostad med 
särskild service (extern placering)

AU 9 § 9 p LSS

160. Boende för vuxna i familjehem, bostad med 
särskild service mm. Internt

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 8 p LSS 

161. Beslut om daglig verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete 
och inte utbildar sig

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

9 § 10 p LSS

162. Beslut om att utbetala kostnader för personlig 
assistans till annan än den som är berättigad till 
insatsen

IFO-chef (barn)
Enhetschef LSS 
(vuxen)

11 § LSS

163. Beslut om upphörande av insats enligt LSS Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

164. Beslut om återbetalningsskyldighet IFO-chef (barn)
Enhetschef LSS 
(vuxna)

12 § LSS
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165. Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för 
person som inte är bosatt i kommunen

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare

16 § 2 st. LSS
Förhandsbesked om 
rätt till insatser enligt 
LSS 9 § punkterna 8-9 
får lämnas enbart av 
IFO-chef

166. Beslut om att utreda behoven för enskild på 
tillfälligt besök i kommunen och besluta om 
insatser enligt LSS

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare

16 § 3 st. LSS

167. Beslut om att anmäla behov av ersättning för 
personlig assistent till Försäkringskassan

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

15 § 8 st. LSS

168. Anmälan till överförmyndare att person som 
omfattas av LSS är i behov av förmyndare, 
förvaltare eller god man

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

15 § 6 p LSS

169. Anmälan till överförmyndare att förmyndare, 
förvaltare eller god man inte längre behövs

Biståndshandläggare
/LSS-handläggare 

15 § 6 p LSS

170. Ersättning från föräldrar vars barn får vård i 
annat hem än det egna samt skälig ersättning 
för andra stödinsatser

Teamledare 20 § LSS

Lex Sarah
171. Ta emot anmälan om missförhållande eller 

påtaglig risk för missförhållande från enskild 
verksamhet eller annan nämnd (Lex Sarah)

Chef 4 kap. SOSFS 2011:5

172. Beslut att utreda/avsluta utredning (Lex Sarah) Chef 14 kap. 6 § SoL 24 e § 
LSS

173. Beslut att anmäla missförhållande eller påtaglig 
risk för missförhållande till IVO (Lex Sarah)

Förvaltningschef 14 kap. 7 § SoL 24 f § 
LSS

Lex Maria
174. Beslut att utreda/avsluta utredning (Lex Maria) MAS 3 kap. 5 § 

patientsäkerhetslag 24 
§ HSL

175. Beslut att anmäla en vårdskada eller risk för 
vårdskada till IVO (Lex Maria)

MAS 3 kap. 5 § 
patientsäkerhetslag 24 
§ HSL

 Övrigt
176. Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit in för 
sent

Delegat i 
ursprungsbeslutet

45 § FL

177. Ansökan om överflytt av ärende till annan 
kommun. Ansökan skall ske skriftligen

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

2a kap. 10 § SoL

178. Beslut i fråga om mottagande av ärende från 
annan kommun

AU 2a kap. 10 § SoL
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179. Ansökan till IVO om överflyttning av ärende till 
annan kommun när;

 det föreligger kommunbeslut att inte ta 
emot ett ärende

 annan kommun inte svarat på 
överflyttningsbegäran inom en månad 

IFO-chef 2a kap 11 § SoL

180. Beslut om att föra nämndens talan i ärenden 
eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol

Förvaltningschef 10 kap. 2 § SoL

181. Utse ombud att föra nämndens talan Förvaltningschef 10 kap. 2 § SoL

182. Beslut huruvida omprövning ska ske Delegaten i 
ursprungsbeslutet

38 FL

183. Beslut huruvida omprövning ska ske
av beslut samt yttrande i ärenden avseende
8 kap. 4-9 §§ SoL

IFO-chef 38 § FL

184. Omprövning av beslut och yttrande i ärenden 
där ursprungsbeslutet fattats av delegat

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

38 § FL

185. Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltningsdomstol ändrat nämndens beslut 
och detta beslut ursprungligen fattats av 
delegaten samt avgivande av yttrande i SoL-, 
LVU- och LVM-ärenden där ursprungsbeslutet 
fattats av delegat

IFO-chef 10 kap. 1 och 2
§§ SoL, 
3 kap. 10 §, 6 kap.33 § 
och 34 § 3 p KL

186. Överklagande och yrkande om inhibition när 
LSS-ärenden beslut och detta beslut 
ursprungligen fattats av delegaten samt 
avgivande av yttrande i förvaltningsdomstol 
ändrat nämndens beslut

IFO-chef 27 § LSS, 
6 kap. 33 § och 34 § 3 p 
KL

187. Överklagande, yrkande om inhibition samt 
yttrande till förvaltningsdomstol i SoL, LVU- och 
LVM-ärenden när ursprungsbeslutet fattats av 
nämnd/AU

AU 10 kap. 4 SoL

188. Överklagande, yrkande om inhibition samt 
yttrande till förvaltningsdomstol i LSS-ärenden 
där ursprungsbeslutet fattats av nämnd/AU

AU 27 § LSS,
6 kap. 36 § KL

189. Avvisande av ombud Förvaltningschef 14 § FL
190. Yttrande till åklagare vid åtalsprövning Socialsekreterare 46 § LVM
191. Yttrande till tillsynsmyndighet IFO-chef 13 kap. 5 § SoL, 16 kap. 

6a § SoL, 27c § LSS
192. Lämnande av upplysningar och förslag på 

åtgärder till åklagaren
Socialsekreterare 6 § Lag om särskild

personutredning i 
brottmål m m

Page 57 of 265



 2019-08-1409 17 (22)

193. Lämnande av upplysningar och förslag på 
åtgärder till domstol

Socialsekreterare 6 § Lag om särskild
personutredning i
brottmål m m

194. Lämnande av upplysningar och förslag på 
åtgärder till frivårdsmyndigheten

Socialsekreterare 6 § Lag om särskild
personutredning i
brottmål m m

195. Yttrande i brottmål                              Socialsekreterare 6 § Lag om särskild
personutredning i
brottmål m m

196. Yttrande till allmän domstol när den som begått 
brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård

Socialsekreterare 31 kap. 2 § 1 st.
BrB

197. Yttrande till domstol i brottmål IFO-chef Brottsbalken 31:1
198. Yttrande till åklagare Teamledare Lag om unga 

lagöverträdare 11, 31 
och 33 §§

199. Anmälan om behov av offentligt biträde Socialsekreterare 3 § lagen om offentligt 
biträde

200. Yttrande över ansökan om rättshjälp genom 
offentligt biträde samt yttrande över 
kostnadsräkning

IFO-chef 3 § lagen om 
offentligt biträde
och 7 § förordningen 
om offentligt biträde

201. Yttrande i körkortsärende Socialsekreterare/Bis
tåndshandläggare

3 kap. 8 § och 5 kap. 2 § 
KörkF

202. Yttrande till passmyndighet IFO-chef Passförordningen 3 § 2 
st

203. Yttrande i ärenden om förordnande av god man 
eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år

Socialsekreterare/Bis
tåndshandläggare

11 kap. 16 § 2 st. FB

204. Upplysningar i vapenärenden Socialsekreterare JO 1983/84 188f
205. Upplysning till Försvarsmakten vid 

säkerhetsprövning 
Socialsekreterare 5 § 

hemvärnsförordningen 
(1997:146)

206. Dödsboanmälan Handläggare 20 kap. 8 a § ÄB
207. Yttrande beträffande äktenskaps-

dispens
IFO-chef Äktenskapsbalken 15 

kap 1 §
208. Beslut att ordna gravsättning Socialsekreterare 5 kap. 2 § BL
209. Beslut om att ersätta enskild person för 

egendomsskada vid myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp till självrisken

Förvaltningschef 3 kap. 2 § 
Skadeståndslag

210. Lämna uppgift till smittskyddsläkare IFO-chef Smittskyddslagen, 29 §
211. Anmälningsskyldighet enl. smittskyddslagen IFO-chef Smittskyddslagen, 31 §
212. Övriga yttrande till Förvaltningsrätten och 

Kammarrätten som inte finns under andra 
punkter i delegationsordningen

Förvaltningschef
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213. Beslut om anmälan till IVO om det finns skälig 
anledning att misstänka att en person som har 
legitimation för ett yrke inom hälso- och 
sjukvård och är verksam eller har varit verksam 
hos vårdgivaren, kan ut göra en fara för 
patientsäkerheten

Förvaltningschef 3 kap. 7 § 
patientsäkerhetslag

214. Anmälan till IVO av personskada i verksamhet 
enligt LSS

Förvaltningschef 11 § LSS-förordningen

215. Beslut om polisanmälan angående misstanke 
om vissa brott samt vissa grövre brott

IFO-chef 12 kap. 10 § SoL 
10 kap. 2 § OSL

216. Beslut om polisanmälan angående brott mot 
den egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, 
avgifter m m)

Förvaltningschef 12 kap. 10 § SoL och 10 
kap. 2 § OSL

217. Rekvirering – rätt att begära polisregisterutdrag Socialsekreterare 21 § polisregister-
kungörelsen

218. Försäljning av plats/tjänst inom vård och 
omsorgsförvaltningen till extern part

Förvaltningschef

Personalärenden
219. Beslut om tillsvidareanställning Chef Anställning av 

enhetschef 
Förvaltningschef

220. Beslut om visstidsanställning längre än sex 
månader

Chef

221. Beslut om entledigande på ansökan av den 
anställde samt ev förkortning av 
uppsägningstiden

Chef

222. Beslut om avsked samt uppsägning från 
arbetsgivarens sida 

Förvaltningschef Samråd med 
personalchef

223. Beslut om disciplinpåföljd och avstängning Chef
224. Beslut om tjänstledighet med/utan lön längre 

än tre månader
Chef Övriga. Gäller ej 

lagstadgad rätt till 
ledighet

225. Beslut om ledighet med bibehållna 
löneförmåner enligt lagen om facklig 
förtroendeman

Personalchef Beträffande 
löneförmåner

226. Lönesättning av övriga vid enstaka lönebeslut Chef Samråd med 
personalchef

227. Förbud av bisyssla gällande övriga medarbetare Chef
228. Beslut om hur förvaltningen ska organiseras, 

inom de ekonomiska ramar och politiska mål 
som nämnden beslut om

Förvaltningschef Efter samråd med 
ordföranden 

229. Ansvar för arbetsmiljöuppgifter samt 
brandskydd enligt gällande lag och regelverk 

Förvaltningschef med 
rätt till 
vidaredelegation
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Ekonomi, upphandling m.m.
230. Rätt att ingå och säga upp avtal som inte är av 

principiell betydelse eller i övrigt av större vikt 
och som avser den löpande verksamheten hos 
förvaltning

Ansvarig chef (Inom resp. 
ansvarsområde)

231. Upphandlingar och antagande av anbud upp till 
10 prisbasbelopp

Förvaltningschef

232. Beslut att utse/ändra beslutsattestant samt 
ersättare för dessa

Förvaltningschef 

Offentliga handlingar
233. Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till enskild

Förvaltningschef 2 kap. 
Tryckfrihetsförordninge
n

234. Prövning av fråga om utlämnande av allmän 
handling

Ärendets handläggare

Fondmedel
235. Utdelning av medel ur:

J Sundbergs donation
J D Broms donation
G Claessons donation
E Åqvists fond för blygsamma fattiga
Social samfond I
Social samfond II
Social samfond III
Social samfond IV

AU Delas ut efter ansökan 
från enskild.
(110607 § 47)

Alkohollagen - Alkoholhandläggning samt yttrande över värdeautomater 
236. Beslut om serveringstillstånd till förening, 

företag eller annat slutet sällskap under enstaka 
tidsperiod eller enstaka tillfälle

Alkoholhandläggare 8 kap 2§ alkohollagen
Ansökan om 
permanent 
alkoholtillstånd tas av 
nämnd

237. Beslut om serveringstillstånd till allmänheten 
under enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle

Alkoholhandläggare 8 kap 2§ alkohollagen

238. Beslut om utökat serveringstillstånd till 
allmänheten (utökad serveringsyta)

Alkoholhandläggare 8 kap 2§ alkohollagen

239. Ändring av serveringstid inom normtid Alkoholhandläggare 8 kap 19§ 
alkohollagen
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240. Tillfälligt utökad serveringstid vid enstaka 
tillfälle

Alkoholhandläggare 8 kap 19§ 
alkohollagen

241. Beslut att pröva lämplighet av 
egentillsynsprogram för folköl

Alkoholhandläggare 5 kap 5§ alkohollagen

242. Beslut att låta konkursbo fortsätta med 
serveringsrörelse (behandlas med förtur)

Alkoholhandläggare 9 kap 12§ 2 st 
alkohollagen

243. Beslut att omedelbart återkalla 
serveringstillstånd då nämndens beslut inte kan 
avvaktas

Nämndordförande 9 kap 18§ p.2-3 st 
alkohollagen

244. Beslut att meddela tillståndshavare erinran Alkoholhandläggare 9 kap 17§ 
alkohollagen

245. Beslut att utlämna uppgifter på begäran av 
annan tillsynsmyndighet, skatteverket och 
tullverket

Alkoholhandläggare 9 kap 8§ alkohollagen

246. Framställan till tillståndshavare om tillträde till 
driftställe, tillhandahavande av handlingar som 
rör verksamheten, biträde vid tillsyn, 
utlämnande av varuprover och tillgång till 
verksamhetsredovisning

Alkoholhandläggare 9 kap 13§ 
alkohollagen

247. Begäran av biträde av polismyndighet för 
utövande av tillsyn

Alkoholhandläggare 9 kap 9§ alkohollagen

248. Beslut att återkalla serveringstillstånd på grund 
av att tillståndet inte längre utnyttjas

Alkoholhandläggare 9 kap 18§ 1 p 
alkohollagen

249. Beslut att förordna extra tillsynspersonal Alkoholhandläggare 9 kap 6§ alkohollagen

250. Beslut att anföra besvär över beslut av 
besvärsmyndighet

Alkoholhandläggare 23§ förvaltningslagen
Gäller endast där 
delegat fattat det 
ursprungliga beslutet

251. Avvisning av för sen inkommen överklagan Alkoholhandläggare 24§ förvaltningslagen
Gäller endast där 
delegat fattat det 
ursprungliga beslutet

252. Omprövning av överklagat beslut Alkoholhandläggare 27§ förvaltningslagen
Gäller endast där 
delegat fattat det 
ursprungliga beslutet
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253. Beslut att begära inhibition Alkoholhandläggare 29§ förvaltningslagen
Gäller endast där 
delegat fattat det 
ursprungliga beslutet

254. Yttrande till förvaltningsdomstol över 
överklagat beslut samt överlämnande av 
handlingar i ärendet

Alkoholhandläggare 25§ förvaltningslagen

255. Yttrande gällande ansökan Värdeautomater Alkoholhandläggare Lotterilagen, 
Lotteriinspektionen

Lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt 
Förordningen (2017:249) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

256. Kontroll av efterlevnad avseende lag och 
föreskrift

Alkoholhandläggare 5-10 samt 14, 17, 18, 
20 och 23 §§

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

257. Beslut att bevilja tillstånd för tobaksförsäljning Tillståndshandläggare 5 kap. 3 § 

258. Beslut att bevilja tillstånd för tobaksförsäljning 
efter ansökan om konkursbo

Tillståndshandläggare 5 kap. 9 §

259. Beslut att återkalla tillstånd för 
tobaksförsäljning när tillståndet inte längre 
nyttjas.

Tillståndshandläggare 7 kap. 10 § 1 p.

260. Beslut att meddela varning avseende 
tobaksförsäljning 

Tillståndshandläggare 7 kap 11 § 

261. Beslut att meddela varning avseende 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Tillståndshandläggare 7 kap 13 §

262. Begäran att få in upplysningar, handlingar, 
varuprover och liknande

Tillståndshandläggare 7 kap 17 §
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Bostadsanpassningsärenden
263. Beslut om bostadsanpassningsbidrag m.m. upp 

till ett prisbasbelopp
Handläggare 4-16 §§ lag om 

bostadsanpassnings- 
bidrag

264. Beslut om bostadsanpassningsbidrag m.m. upp 
till tre prisbasbelopp

Förvaltningschef 4-16 §§ lag om 
bostadsanpassnings-
bidrag

265. Beslut om bostadsanpassningsbidrag m.m. över 
tre prisbasbelopp

AU 4-16 §§ lag om 
bostadsanpassnings-
bidrag

266. Beslut om återbetalning av erhållet 
bostadsanpassningsbidrag

AU 17 § lag om 
bostadsanpassnings-
bidrag
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Protokoll 2019-08-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Leken, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Tina Jansson (IFO-chef)
Susanna Andersson (Teamledare IFO)
Ida Husa (Teamledare IFO)
Mia Lindberg (Socialsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §78

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-08-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-08-20

Datum för överklagan 2019-08-21 till och med 2019-09-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-08-20

Justerare signatur

§78 - Revidering av delegationsordning för socialnämnden 2019 
(SON 19-80)
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Alla ändringar och tillägg i dokumentet är rödmarkerade.

Socialnämnden antog delegationsordningen för 2019 på nämndens sammanträdet den 15 maj 
2019. Därefter har det uppkommit ett behov av att komplettera delegationsordningen med ett 
antal punkter samt justering av en tidigare punkt.

Delegaten under punkt 138 (Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos annan 
vårdgivare) har ändrats från AU till förvaltningschef, med tillägget att beslut ska ske efter 
samråd med ordförande.

En punkt om fördelning av arbetsmiljöuppgifter, som inte tidigare funnits med i 
socialnämndens delegationsordning, har lagts till. Tillägget finns på punkt 229 och beslutet 
delegeras till Förvaltningschef med rätt till vidaredelegation.

Därutöver har 6 punkter (257-262) för att kommunen ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt 
nya tobakslagen. Återkallande av tillstånd samt förbud delegeras däremot inte utan beslutas 
av nämnd.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar den reviderade delegationsordningen för Socialnämnden 2019.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - revidering av delegationsordning för socialnämnden 2019 - (75540)
 Delegationsordning för socialnämnden 2019 - till nämnden i augusti-19 - (75539)
 Förslag till delegation avseende den nya tobakslagen - (77536)
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Ombudgetering OB-kostnader 
Äldreomsorgen

4

SON 19-103
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Tjänsteskrivelse 2019-08-08 1 (1)

Dnr: KS 14-12

   

Tjänsteskrivelse – ombudgetering av OB-kostnader 
äldreomsorgen

Ärendebeskrivning
I budgeten 2019 används för första gången en resursfördelningsmodell som 
ekonomiavdelningen tagit fram för att fördela resurser på ett mer likvärdigt sätt inom 
äldreomsorgen. Modellen har nu testats under ett halvår och det framkommer i de 
ekonomiska analyserna att modellens påslag för OB-kostnader är för lågt för att täcka 
de faktiska kostnaderna. I internbudgeten för 2019 finns en regleringspost på 561 tkr 
för att kunna korrigera för eventuella förändringar i modellen. 

1 Slutsats
För att enheterna inom äldreomsorgen ska få täckning för faktiska OB-kostnader i 
sina budgetar behöver OB-påslaget korrigeras upp och en ombudgetering göras.  

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ombudgetera 561 tkr från förvaltningschefens ansvar 53 
till ansvar 5301 Oxelgården 156 tkr, ansvar 530 Linden 128 tkr, ansvar 5304 
Hemtjänst 202 tkr, ansvar 5305 Nattenheten och sjuksköterskor 75 tkr 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2019-08-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Leken, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Sandra Magnusson (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §80

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-08-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-08-20

Datum för överklagan 2019-08-21 till och med 2019-09-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-08-20

Justerare signatur

§80 - Ombudgetering av OB-kostnader äldreomsorgen (SON 19-
103)
Ärendebeskrivning

I budgeten 2019 används för första gången en resursfördelningsmodell som 
ekonomiavdelningen tagit fram för att fördela resurser på ett mer likvärdigt sätt inom 
äldreomsorgen. Modellen har nu testats under ett halvår och det framkommer i de 
ekonomiska analyserna att modellens påslag för OB-kostnader är för lågt för att täcka de 
faktiska kostnaderna. I internbudgeten för 2019 finns en regleringspost på 561 tkr för att 
kunna korrigera för eventuella förändringar i modellen.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att ombudgetera 561 tkr från förvaltningschefens ansvar 53 till ansvar 
5301 Oxelgården 156 tkr, ansvar 530 Linden 128 tkr, ansvar 5304 Hemtjänst 202 tkr, ansvar 
5305 Nattenheten och sjuksköterskor 75 tkr

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering OB-kostnader Äldreomsorgen - (SON 19-103-1)
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Delårsrapport (prognos 2) 
2019

5

SON 19-120
   

Page 74 of 265



Tjänsteskrivelse 2019-08-16 1 (1)

Dnr: SON 19-120

Tjänsteskrivelse –
Delårsrapport (prognos 2) 2019

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 2019-01-01 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.

LEKEBERGS KOMMUN
Ann-Mari Gustafsson Jenny Ardell
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare

Page 75 of 265



  2019-08-16 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Delårsbokslut 2019 för Lekebergs 

kommun 

Socialnämnden 
 

  

Page 76 of 265



  2019-08-16 

 

2 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................... 3 

2 MER-styrning ........................................................................................................ 4 

2.1 Politiskt fattade beslut ................................................................................... 4 

2.2 Mål  

3 Verksamhetsberättelse ......................................................................................... 9 

4 Ekonomisk rapport .............................................................................................. 16 

4.1 Investeringar ................................................................................................ 18 

 

  

Page 77 of 265



  2019-08-16 

 

3 

 

1 Inledning 

Delårsbokslutet (prognosrapport 2) syftar till att ge en överblick av vad som är 
aktuellt inom förvaltningen och vilken förväntad utveckling vi kan urskilja.  

MER-styrning 

Politiskt fattade beslut - Här presenteras fattade beslut i socialnämnd samt aktuell 
status på dessa.  

Mål - Här presenteras mål från kommunfullmäktige som brutits ned till nämndmål 
och indikatorer. Socialnämnden har 17 indikatorer som ska mätas och presenteras.  

Verksamhetsrapport  

I detta avsnitt presenteras vad som är aktuellt på förvaltningsövergripande nivå. Här 
redovisas också rapporter från samtliga enheter. 

Ekonomisk rapport  

I detta avsnitt presenteras en prognos över socialnämndens ekonomiska resultat för 
2019.  

  

Bedömning av måluppfyllelse 

 Alla indikatorer uppnådda = nämndmål uppnås (grön markering) 

 Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = nämndmål 
uppnås delvis (gul markering) 

 Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = nämndmål 
uppnås inte (röd markering) 
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2 MER-styrning 

2.1 Politiskt fattade beslut 

Fattade politiska beslut 

Beslut Status Kommentar 

SON 2016-02-15 §8 
Vård- och omsorgsnämnden 
uppdrar åt förvaltningschef 
att utreda behovet av 
byggnation av fler 
äldreboenden i Lekebergs 
kommun, var dessa ska 
byggas och när de ska 
byggas 

Ej påbörjat En diskussion bör föras om 
beslutet. 

SON 2016-05-25 §46 
Vård- och omsorgsnämnden 
beslutar att uppdra åt 
förvaltningschefen att 
arbeta vidare medförslaget 
att hyra ut 
aktivitetsrummen och 
gymmet (Kastanjen) 

Ej påbörjat En diskussion bör föras om 
beslutet. 

SON 2017-05-23 §43 
Socialnämnden ger 
förvaltningschefen i 
uppdrag att se över och 
vidareutveckla 
valfrihetssystem enligt LOV i 
kommunen. 

Påbörjat Uppdraget har tagits upp 
för diskussion men ligger 
vilande i väntan på 
prioriteringsordning för 
förvaltningens uppdrag. 

SON 2017-12-22 §99 
Socialnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att 
ingå avtal med Sanna gård 
gällande två personers 
beslut om verkställighet 
enligt LSS. 

Klart  

SON 2017-12-22 §100 
Socialnämnden ger 
förvaltningschef och 
arbetsutskott uppdraget att 
till nästa 
nämndsammanträde ta 
fram underlag för att ge 
nämnden möjlighet att 
uppvakta lämpliga 
organisationer angående 
konsekvenserna gällande 
dom i mål nr 2564-17. 

Klart  
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Beslut Status Kommentar 

SON 2018-05-14 §34 
Socialnämnden ger 
förvaltningen uppdraget att 
genomföra en översyn av 
hyressättningen i kommens 
bostäder för äldre. 

Påbörjat Uppdraget ligger vilande i 
väntan på nya avtal mellan 
kommun och LEBO/LEKO. 

SON 2018-08-27 §52 
Socialnämnden uppdrar åt 
förvaltningen att ge 
nämnden en fortlöpande 
redovisning av vilka 
familjehemsplaceringar som 
är aktuella i kommunen, 
deras längd och alternativa 
lösningar till dessa. 

Pågående Uppdrag utfört 2019-03-27. 
Nästa redovisning sker i 
nämndsammanträde 2019-
10-02. 

SON 2018-08-27 §52 
Socialnämnden ger 
förvaltningschefen i 
uppdrag att utreda om den 
öppenvård som kommunen 
köper externt kan lösas 
internt. 

Pågående Uppdrag initierat. Utredning 
pågår och rapportering sker 
i samband med beslut 2019-
03-27 §27. 

SON 2018-08-27 §62 
Socialnämnden ger 
förvaltningschefen i 
uppdrag att ta fram ett 
underlag till gällande 
"förenklat beslutsfattande" i 
enlighet med ny 
bestämmelse i 
Socialtjänstlagen. 

Påbörjat Uppdraget är initierat och 
utreds löpande med övriga 
insatser. 

SON 2019-03-27 §27 
Socialnämnden uppdrar åt 
förvaltningschef att göra en 
prioriteringsordning och 
redovisa vidtagna åtgärder 
från översyn av IFO-rapport 
för nämnden löpande. 
Återrapporteringen för 
2019 sker på 
socialnämndens 
sammanträde i augusti och 
december. 

Pågående Rapport presenteras på 
nämndsammanträde 2019-
08-28. 

SON 2019-05-15 §40 
Socialnämnden inför en 
stående punkt på 
kommande 
nämndsammanträden med 
rapportering av antalet 

Pågående Första rapport presenteras 
på nämndsammanträde 
2019-08-28. 
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Beslut Status Kommentar 

anmälningar till IFO och 
antal beslut som IFO fattar. 
Rapporteringen ska 
innehålla jämförelsetal från 
innevarande år och två år 
tillbaka. 

KS 2019-05-28 §111 
Kommunstyrelsen ger 
socialnämnden i uppdrag 
att till nästa uppföljning av 
den interna kontrollplanen 
återkomma med en 
fördjupad analys kring 
arbetet med 
kontrollmomentet 
"uppföljning av 
biståndsbeslut. 

Pågående Rapport redovisas på 
nämndsammanträde 2019-
08-28. 

2.2 Mål 

2.2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt 

och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre 

hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet 

Kommunfullmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Trend Nuvärde Prognos Målvärde 

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

  Andel av medborgarna 
som tar kontakt med 
kommunen via telefon får 
ett direkt svar på en enkel 
fråga 

  

57% 57% 
Bibehålla 
eller öka 
från 46% 

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

  

70% 70% 
Bibehålla 
eller öka 
från 80% 

Lekebergs kommun 
växer och utvecklas på 
ett hållbart sätt 

  Värde 
medarbetarundersökninge
n  - 
Medarbetarengagemang 
(HME) 

  

72,5 72,5 
Öka från 
74 

  Sjukfrånvaro   

8,96% 8,96% 

Bibehålla 
eller 
minska 
från 9,37% 

  Nämnderna och styrelsen 
håller sin budgetram 

  1 947 tkr 0 tkr 0 tkr 
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Kommunfullmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Trend Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan 

  Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun 

  
Ja Ja Ja 

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

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

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

vård och omsorg 

Kommunfullmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Trend Nuvärde Progno
s 

Målvärde 

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

Hemtjänsttagaren 
och hyresgästen 
ska uppleva en god 
och trygg omsorg 

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

  

50,5% 51% 76% 

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

  

56% 56% 65% 

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

  

35% 35% 60% 

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

  

50% 50% 70% 

Andelen hyresgäster som 
upplever ett brett utbud av 
gruppaktiviteter 

  
58% 58% 60% 

Andelen hyresgäster som 
upplever god trivsel i sin 
lägenhet 

  
71% 71% 62% 

Serviceutbudet 
inom LSS grupp- 
och serviceboende 
ska hålla hög 
kvalitet 

 Andel av maxpoäng 
avseende kvalitetsaspekter 
LSS grupp- och 
serviceboende 

  

96% 96% 78% 

Andelen av brukarnas 
upplevelse av möjlighet att 
påverka aktiviteter och 
miljö 

  

1 st 3 st 4 st 
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Kommunfullmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Trend Nuvärde Progno
s 

Målvärde 

  Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med 
sin hemtjänst 

  
95% 95% 

Bibehålla 
95% 

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

  

85,5% 85,5% 
Bibehålla 
85,5% 

  Väntetid för beslut om 
försörjningsstöd i dagar 

  11 dagar 11 
Minska 
från 11 
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3 Verksamhetsberättelse 

Förvaltningsövergripande 

Vi har förstärkt ledningsorganisationen med ytterligare en enhetschef från 190601 
och 1 år framåt till att börja med. Enhetschefen ansvarar för daglig verksamhet då 
denna verksamhet bedöms behöva en mer närvarande chef än vad vi klarat av i 
dagsläget. I samband med den anställningen fortsätter vi med en analys av chefernas 
ansvarsområden. 

Vi har utmaningar när det gäller antalet korttids-platser. I dagsläget behöver vi 
dubbel- belägga vissa platser för att klara vårdgarantin och undvika betalningsansvar. 
Vi använder även SÄBO-platser till korttidsplatser och dubbelbelägger på dessa 
platser. Vi har också utmaningar när det gäller att hitta lämpliga boenden till 
personer med utåtagerande beteende eller annan svårare problematik. En diskussion 
har inletts med LeBo/LeKo för att se hur vi kan tänka kring dessa personers behov. 

Under sommaren har vi satsat investeringspengar på installation av 
klimatanläggningar på Oxelgården och Linden. Detta för att de boende och 
medarbetare ska få en svalare inomhusmiljö. Många äldre far illa i värmen och 
arbetsmiljön kan bli mycket ansträngd. Nu har vi redan märkt av en klart förbättrad 
inomhusmiljö. 

Vi deltar aktivt i arbetet med införande av familjecentral och ett utökat samarbete 
med KUB. Vi är på god väg och har hittat bra samverkansforum. 

Verksamhetsutvecklare, controller och MAS har påbörjat arbetet med att utveckla 
vårt ledningssystem som har fått stå tillbaka under lång tid. Detta arbete sker 
tillsammans med enhetscheferna för bästa möjliga implementering och användning 
framöver. 

Ett arbete har precis påbörjats för att undersöka hur vi kan hitta en Lekebersgmodell 
gällande Trygg hemgång/Hemtagningsteam. 

Vi jobbar vidare med kompetensförsörjningsplanen och efter sommaren kommer vi 
också starta ett arbete gällande schemaanalys. 

I mitten av augusti börjar en ny MAS/anhörigkonsulent. Hon kommer arbeta 50% 
som MAS och 50% som anhörigkonsulent. Detta blir en ny kombination för att 
möjliggöra en heltidstjänst. Under våren har anhörigkonsulenttjänsten enbart varit 
bemannad på 25% och den tiden har använts till enskilda, stödjande samtal. 

  

Särskilt boende - Linden 

Linden har under det första halvåret haft full beläggning på SÄBO platser, men har då 
haft 10 korttidsplatser, I dagsläget har vi 6 korttidsplatser, varav 2 personer upptar 
en växelvårdsplats. Vissa platser har tidvis dubbelbelagts och det har varit ett högt 
tryck på korttidsplatserna från både hemmet och från sjukhus. Då vi i dagsläget 
enbart har tillgång till en ledig permanent plats blir det en utmaning att tillgodose 
permanenta platser, men även om behovet av korttidsplats fortskrider har vi svårt att 
erbjuda platser och kanske kommer att behöva köpa av annan kommun. Vi har dock 
inte haft något betalningsansvar till regionen. Kö till särskilt boende är 7 personer. 

På Linden bedriver vi dagrehabilitering och hemrehabilitering. Vi tar emot personer 
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som behöver träna eller besöker personerna i hemmet för att hjälpa till att träna i 
hemmiljö. Insatserna utgår ifrån Lindens korttidsavdelning och syftet med insatserna 
är att bibehålla funktioner och träna upp funktioner som blivit skadade efter fall eller 
annan förvärvad skada. I januari-juni hade hem rehab i genomsnitt 7 personer/vecka. 
Samma period hade dagrehab 8 personer/vecka som tränade på Linden. 16 personer 
är inskrivna. 

Linden har under våren fått WIFI installerat i hela huset och nya/bärbara datorer. 
Detta kommer att underlätta arbetet för samtliga yrkeskategorier. Det är även 
tvunget att ha WIFI vid nyinstallation av ett trygghetslarmsystem. Ett nytt larmsystem 
håller på att upphandlas till Linden. Det är svårt att laga eller få reservdelar till det 
nuvarande systemet då det är längesedan det installerades. 

Socialstyrelsens undersökning; Vad tycker äldre om äldre omsorgen 2018 redovisar 
Linden ett resultat på 81 % nöjdhet, vilket är en ökning i nöjdhet från tidigare år med 
ca 6-7%-enheter. Våra brukare har ett omfattande omvårdnadsbehov och har inte 
möjlighet att utföra källsortering själva. Vår personal sorterar åt våra brukare. Vi har 
även i personalrum upprättat källsortering. Tillgänglig informationstavla med 
miljöinformation; Målet är ej uppfyllt. 

Vissa medarbetare har genomgått utbildning i förflyttningsteknik enligt planering. I 
slutet av september kommer all personal få utbildning i social dokumentation. 
Sjukfrånvaron har minskat från 11,73% i mars till 10,77% i juni. Korttidsfrånvaron har 
minskat från cirka 50% av den totala frånvaron i mars till cirka 30% i juni. Frånvaron 
följs upp genom samtal och samarbete mellan enhetschef och 
rehabiliteringshandläggare. Vid upprepad frånvaro följs den upp genom regelbundna 
uppföljningar. Vid behov kopplas företagshälsovården in. 

Framtida utmaningar är att tillgodose behovet av permanenta platser och 
korttidsplats. Vi kommer att arbeta för att skapa ett hemtagningsteam som gör det 
bli lättare att gå direkt hem från en sjukhusvistelse. 

  

Särskilt boende - Oxelgården 

Oxelgården har under första kvartalet haft full beläggning på SÄBO platser. En del 
SÄBO platser har vi använt till korttidsplatser som vi dubbelbelagt på grund av högt 
tryck på platser inom kommunen. Det är kö till särskilt boende. Inget 
betalningsansvar till regionen. Demensdagvården Gläntan har 10 gäster som besöker 
dagvården olika många dagar i veckan. 

Socialstyrelsens undersökning, "Vad tycker äldre om äldre omsorgen 2018" 
presenteras ett resultat på 90% nöjdhet på Oxelgården. 

Medarbetarna har tidigare genomgått Demens ABC. Under hösten kommer 
medarbetarna att genomföra Demens ABC plus, som ger en fördjupad kunskap och 
kompetenshöjning inom demensvården. Under hösten planeras även utbildning i 
social dokumentation. 

Vi arbetar aktivt med att sänka sjukfrånvaron. Har alltid en dialog vid varje frånvaro 
tillfälle och tar kontakt med rehabiliteringssamordnare vid behov. Finns med som en 
fast punkt på APT och ger information gällande friskvårdsersättningen. Sjukfrånvaro 
8,31%. 
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Hemtjänsten 

Enheten kommer under hösten att köpa in nya mobiltelefoner då de befintliga är 
utslitna/trasiga. 

Vid mätning mellan 190529 - 190611 var snittet 16 personalkontakter per brukare. 
Antal hemtjänsttimmar: April 2690 tim, Maj 2776 tim, Juni 2519 tim. 

2 pensionsavgångar under första halvåret 2019. Under andra halvåret sker ytterligare 
två pensionsavgångar. Under våren fick 15 undersköterskor utbildning av Rikssår 
gällande svårläkta sår. I höst kommer samtlig personal att få en heldagsutbildning i 
dokumentation. 

Hemtjänstens sjukfrånvaro andra kvartalet 2019 var 9,62%. Arbetet med att sänka 
sjuktalen fortsätter. Enhetschef har samtal med personal vid upprepad 
korttidsfrånvaro. Sjukfrånvaro är även en stående punkt på APT. 

  

HSL/Natt 

Under våren har det lagts stort fokus på grupputveckling och områdesfördelning 
bland HSL personalen. Detta har vi gjort genom att införa HSL träffar 1 gång i 
månaden. Syftet med mötet är att enhetschef, Medicinsk ansvarig sjuksköterska 
(MAS), sjuksköterska (SSK) och arbetsterapeut (AT) har ett gemensamt forum för att 
diskutera gemensamma fall, problem och utvecklingsområden. Vi har under våren 
gemensamt bestämt att SSK och AT träffas på hemtjänsten varje morgon. Det är 
viktigt att natt SSK som är ansvarig för hela kommunen kan rapportera allt till sina 
kollegor som arbetar på dagen. Det är också bra att ha truppen samlad en kort stund 
på morgonen för att se vilka som är på plats, se över arbetsfördelningen och 
samtidigt träffa chefen en kort stund. När det gäller nattenheten så har det införts 
ansvarsområden bland personalen. Vi har utsett larmansvarig, introduktionsansvarig, 
teamträffsansvarig osv. Stort arbete förväntas av chefen under hösten i 
grupputveckling. 

Under hösten kommer samtliga undersköterskor få utbildning i social 
dokumentation. Samtliga undersköterskor på nattenheten och personalen inom HSL 
kommer att få utbildning av demensteamet i Kumla. Detta efter en stor efterfrågan 
av personalen om demenskunskap. Arbetsterapeuterna har hållit i en halvdags 
utbildning i förflyttningsteknik för samtliga undersköterskor i socialförvaltningen. 
Arbetsterapeuterna har också fått medel till att gå på utbildningar i manuella 
förflyttningar och förflyttningsteknik och lyft. 

På enheten finns 1 vakant tjänst. En sjuksköterska är föräldraledig. 

Sjukfrånvaro för enheten januari-juni 2019 är 10,4%. Arbetet med att sänka sjuktalen 
på enheten fortsätter. Många av medarbetare nyttjar kommunens erbjudande om 
"friskvårdspeng". Vi har en stående punkt på APT där vi diskuterar sjukfrånvaro. Vi 
har också haft rehab samtal tillsammans med rehab handläggare.  

För närvarande är det 5 nattfridskameror i drift. 
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LSS boende Kastanjen/Personlig assistans 

Kastanjen 

Boendet är fullbelagt där 13 personer bor på Kastanjen och 1 person inlett 
boendekarriär och bor utanför kastanjen, men fortfarande kvar i Fjugesta. Glädjande 
är att vi tillsammans i ett gott samarbete med Hasselbacken håller boendena 
fullbelagda utan långa köer. Här har andra kommuner stora bekymmer med platser 
rapporteras det om. Ett mål på Kastanjen som vi har är att ytterligare en person ska 
flytta från Kastanjen innan året slut. 

Vi har lagt mycket fokus på välfärdsteknik där vi på Kastanjen utrustat vårt 
samtalsrum med videoteknik vilket möjliggör att vi kan genomföra 
distansutbildningar och använda tolkstöd på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. 
Tillsammans med övriga enheter inom förvaltningen ser vi fram emot utbildningen i 
social dokumentation under hösten som kommer höja kvalitén i det vi skriver som 
journaler i ProCapita. 

Gällande miljöfrågor så sorterar vi med brukare och uppmärksammade earth hour i 
mars genom at laga hållbar måltid. Finns möjlighet att framåt sätta mer utmanade 
mål. 

Sedan tidigare har det rapporterats att vi inom verksamheten arbetar med att skapa 
delaktighet och påverkansmöjlighet för den enskilde. Detta arbete har vi fortsatt med 
och hyresgästerna inom LSS erbjuds aktiviteter med sin kontaktperson 1 gång i 
månaden, samt erbjuds gruppaktiviteter flera gånger under året. Vi kommer efter att 
genomfört ESL-utbildningen att satsa ännu mer på att öka den enskildes 
självständighet när vi nu har ett uttalat arbetssätt. 

Vi har haft stora utmaningar i att hantera sjukfrånvaron i personalgruppen där flera 
långtidssjukskrivningar inträffat samtidigt. Korttidsfrånvaron är dock väldigt låg. 
Sjukfrånvaron vid senaste mätningen var 17,13 %, där vi tidigare haft kring 4-5 % för 
samma tidsperiod från andra år. 

Personlig assistans/Assistansersättning 

Inom den personliga assistansen har vi sedan tidigare infört digital signering av 
tidrapporter vilket ökar effektiviteten och sparar tid för personal. Vi har nyligen köpt 
in datorer till två arbetsplatser vilket möjliggör att journalföring och användning av 
Lekebergs intranät kan utföras på distans från brukarens hem. Den möjligheten har 
inte funnits tidigare med hänvisning till IT säkerhet. 

Fortsatt stora utmaningar inom ekonomin där felaktiga anställningsavtal sedan flera 
år tillbaka får konsekvenser för 2019. Stora problem också med eftersläpningar av 
utbetalning från försäkringskassan. 

Kontaktpersoner SoL, LSS 

Fortsatta ekonomiska utmaningar gällande kontaktpersoner inom LSS och SoL då vi 
fortsätter ha stor tillströmning från biståndshandläggare av nya ärenden inom båda 
lagrummen SoL och LSS. Dock får det inte lika stora konsekvenser som inom 
assistansen, där ett enskilt ärende kan handla om stora belopp. 
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LSS-boende Hasselbacken/Socialpsykiatri 

Hasselbacken 

En viktig del för att skapa en meningsfull fritid är att det sker en kvällsaktivitet varje 
vardag. Personalen arbetar individuellt med varje boende men aktiviteter sker även i 
grupp för att öka gemenskapen. En "delaktighetsslinga" om hur utemiljön ska 
planeras har genomförts för att möta de boendes önskemål. Vi uppmärksammade 
Earth-hour genom att släcka belysning där det gick. Vi källsorterar med de boende 
och informerar om miljöfrågor både på tavlor och på våra APT-er. Personalgruppen 
arbetar med ständiga förbättringar i syfte att använda sin kompetens på rätt sätt. Vi 
använder oss av teckenspråk, använder foton och bilder, timstock mm. som ett led i 
att förbättra kommunikationsmöjligheterna och för att få stöd i vardagens händelser 
och aktiviteter. All personal går en ESL (Ett Självständigt Liv) -utbildning. En 
föreläsning om rörelseförståelse genomfördes för personalen i juni genom Örebro 
läns Idrottsförbund. 

1 lägenhet på Hasselbackens gruppboende är ledig i dagsläget. Sjukfrånvaron är hög 
beroende av förklarliga långtidssjukskrivningar, vid den senaste mätningen var den 
9,36 %.  

Socialpsykiatrin  

Viktiga händelser är stegförflyttningar för att varje individ ska kunna uppnå sina 
uppsatta mål. Vi uppdaterar MI-arbetsmetoderna i gruppen och fortsätter att arbeta 
med ESL som arbetsverktyg. Möjligheterna att utveckla arbetssättet förstärks av 
metoden IBIC (Individens Behov I Centrum), som förvaltningen ska införa framöver. 
Boendestöd arbetar med att utveckla uppföljningar tillsammans med 
biståndshandläggarna och skapa beslut med uppsatta delmål. Coaching-teamet 
arbetar med smarta mål =SMART, Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och 
Tidsbundna mål. 

Det är 40 brukare som får insatser av boendestödjare från socialpsykiatrin och 22 
brukare i Coachingteamet. Sjukfrånvaron för socialpsykiatrin är 2,09%. Budgeten är i 
balans. 

Anhörigstöd  

Anhörigkonsulenttjänsten på 50% är just nu obemannad men ersätts av en 
anhörigstödjare på 25% som håller anhörigsamtal till den som önskar. 

  

Daglig verksamhet  

Vi arbetar för att den enskilde deltagaren ska komma att få så nära en arbetsliknande 
arbetsdag som möjligt. Arbetsplatserna i daglig verksamhets egen regi är i dagsläget: 
Återbruket, Hunddagis, Fixarverkstan, Flexgruppen och Lilla Paviljongen. De externa 
praktikplatserna varierar men är i dagsläget på tex.: Media Market, ICA, 
fritidsverksamhet och dagis. Delaktigheten är hög då det är i den enskildes eget 
intresseområde för vilken arbetsplats som de vill vara på. I den nya verksamheten 
Återbruket har butiken och ett café öppnats som har försäljning på onsdagar. Ett 
FINSAM-projekt pågår med namn Samverkan Andra Chansen där 1 deltagare från 
Coachingteamet innehar en praktikplats i butiken med handledning av en 
samordnande handledare. Vi källsorterar med de boende och informerar om 
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miljöfrågor både på tavlor och på våra APT-er. Kompetensutveckling som pågår är 
ESL (Ett Självständigt Liv)-utbildning för all LSS-personal. 1 personal går steg 1 
utbildning i KBT. En webbutbildning från kompetensutvecklingsinstitutet 
"Introduktionsutbildning för LSS" har genomförts av alla personal. 

Det är ca: 40 deltagare i Daglig verksamhet inklusive i de externa praktikplatserna. 
Daglig verksamhet har en sjukfrånvaro som är låg, 6,22%.  

Individ- och familjeomsorgen 

Ekonomiskt bistånd 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har under aktuell period ökat. Det finns flera 
förklaringar till detta. Bland annat har ett flertal individer som har 
etableringsersättning fått ekonomisk utfyllnad på grund av att 
etableringsersättningen inte är tillräcklig. I framtiden finns det en risk att antalet 
individer, som inte uppfyller Arbetsförmedlingens krav för en etableringsplan, 
kommer öka. Förutsättningen för att erhålla etableringsersättning är då inte uppfylld 
vilket troligen kommer leda till ytterligare ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. 
Några sökande har under den aktuella perioden, haft tillfälliga anställningar via 
Arbetsförmedlingen, så kallade extratjänster. De flesta extratjänsterna grundar inte 
för att få A-kassa, vilket innebär att individerna står utan inkomst efter avslutad 
extratjänst. Sannolikt kommer det i framtiden leda till att kostnaderna för 
ekonomiskt bistånd kommer öka ytterligare då chansen är liten att individerna 
kommer att hitta ett annat arbete. 

Sedan årsskiftet har enheten fått 19 nya sökande födda mellan 1994-2000. Endast 
två av dessa har kunnat avslutas. Flertalet av dessa är före detta ensamkommande 
ungdomar som har beviljats uppehållstillstånd utifrån Nya gymnasielagen. I flera fall 
har CSN-bidraget uteblivit eller blivit fördröjt på grund av att ungdomen inte har haft 
ett fullständigt personnummer. I andra fall har inte CSN-bidraget varit tillräckligt för 
egen försörjning vilket har resulterat i att ungdomen har beviljats ekonomisk 
utfyllnad. 

Andra orsaker till att ekonomiskt bistånd har ökat är arbetslöshet efter avslutad 
skolgång, otillräcklig föräldrapenning eller oförmåga att arbeta på grund av psykisk 
ohälsa. 

Placerade barn och vuxna  

Tio barn är familjehemsplacerade. Därutöver, har en förälder och förälderns två barn 
under en längre tid, varit skyddsplacerade. De två barnen är alltjämt placerade men 
förälderns placering upphörde i juli månad. Ingen vuxenplacering under perioden. 

Assistansärenden 

De tre pågående assistansärendena/barn som redovisades under förra perioden, 
kvarstår. Med utgångspunkt från genomförda efterforskningar finns det eventuellt 
möjlighet att återsöka kostnaderna från migrationsverket i ett av fallen.  

Gynnande biståndsbeslut (äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri) 

Daglig verksamhet LSS (3), boendestöd SoL (15), kontaktperson LSS (5), dagvård SoL 
(8), hemtjänst SoL (146), kontaktperson SoL (5), korttidsboende SoL (71), 
ledsagarservice SoL (20), livsföring i övrigt enl. 4:1 § SoL (3), mattjänst (26), särskilt 
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boende SoL (15), trygghetslarm (29). 

Sjukfrånvaro 

Siffrorna har stadigt sjunkit sedan april månad. Det gäller både korttids- och 
långtidsfrånvaron. Detta beror delvis på att hälsan av naturliga skäl blir bättre under 
våren allteftersom förkylningar och maginfluensor har gått över. I april var det 
fortfarande mkt förkylningar. Några medarbetare på IFO har småbarn, två, tre st 
vardera, förkylningar och maginfluensor har drabbat barnen och sedan har 
medarbetarna blivit smittade. 

På senaste APT lyfte jag möjligheten för medarbetarna att kunna få stöd/samtal från 
företagshälsovården om man inte mår bra. En åtgärd som i bästa fall kan bromsa 
utvecklingen mot en eventuell utmattning. 
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4 Ekonomisk rapport 

Det ekonomiska resultatet per 31/7 visar en avvikelse med 1 947 tkr under budget. 
Den ekonomiska prognosen för socialnämnden visar en budget i balans för 2019. 
Dock beräknas underskott inom nattenheten, LSS och Individ- och familjeomsorgen. 
Överskott inom gemensamt, sjuksköterskor, samt socialpsykiatri väger upp nämnda 
underskott och det totala resultatet för nämnden beräknas till +-0. 

Gemensamt inkl. nämnd + 700 tkr  

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. Kapitalkostnader för årets 
reinvesteringsbudget förväntas också ge ett överskott då det är viss eftersläpning på 
avskrivningskostnader. Kostnader för trygghetslarm, nyckelfri hemtjänst och 
nattfridskameror har ökat och beräknas överstiga budgeten i år. Här finns också 
nämndens planeringsreserv som uppgår till 1 600 tkr, den är oförbrukad vid delåret 
men beräknas att användas innan årets slut. 

LSS vuxna + 230 tkr 

Överskott för gruppbostaden då en tjänst är vakant till efter sommaren, man har 
även utifrån verksamheternas behov fördelat om resurser till daglig verksamhet. 
Daglig verksamhet har ett mindre underskott med anledning av för höga kostnader 
för livsmedel och material. Kontaktpersoner har blivit fler under året och 
kostnaderna kommer därmed inte rymmas inom budget. Assistansen genererar ett 
underskott då felaktiga anställningsavtal sedan fler år tillbaka har korrigerats i år med 
högre personalkostnader som följd. En osäkerhetsfaktor i prognosen är hur 
försäkringskassans tolkning av vilka som är berättigade till assistans kan skapa fler 
ärenden till kommunen. I dagsläget finns dock ingen indikation på det. 

Socialpsykiatri + 200 tkr 

Överskottet beror på att en tjänst är vakant under början på året. Den tillsattes innan 
sommaren. Verksamheten är sparsam med vikarietillsättning vilket också bidrar till 
överskottet. 

Hemtjänsten 0 tkr 

Hemtjänsten prognostiserar ett nollresultat. Enheten har utökat med två personliga 
assistenter på ca 43 h i veckan för ett ärende i assistansliknande form. Utifrån 
nuvarande vårdtyngd beräknas det rymmas inom befintlig budget. 

HSL och nattenhet 0 tkr  

Sjuksköterskorna ligger på ett överskott på 380 tkr med anledning av vakanta 
tjänster. Från och med april är två tjänster tillsatta. En föräldraledighet under året 
ersätts inte. 

Arbetsterapeuterna ligger på ett överskott på 40 tkr för några procents 
föräldraledighet till och med augusti. 

Nattenheten har ett underskott på 360 tkr som beror dels på stora problem med 
bemanningen på grund av hög sjukfrånvaro med kostnader för övertid och vikarier 
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som följd. Den största anledningen till underskottet är dock tillsättning av extra 
resurs varje natt på SÄBO från februari till och med april. 

Kostnader för hjälpmedel och sjukvårdsmaterial är högre än vad som är budgeterat 
för första halvåret och beräknas ge ett underskott vid årets slut på 60 tkr. 

Särskilt boende 0 tkr 

Oxelgården 0 tkr 

Prognos för 2019 är ett nollresultat för Oxelgården. Anledningen är överskott på 
intäktssidan på grund av hög beläggning på korttidsplatser. Detta väger upp de ökade 
personalkostnaderna med anledning av behov av extra resurser under våren för en 
brukare. 

Linden 0 tkr 

Även Lindens boende har ett underskott på personalkostnader vilket beror på hög 
sjukfrånvaro och en överanställning. Detta vägs upp av överskott på intäktssidan då 
det är hög beläggning på korttidsplatser. 

Individ och familjeomsorg /LSS barn och unga - 930 tkr  

Underskottet inom IFO beror på att kostnaderna för ekonomiskt bistånd förväntas 
öka under året och dra över budgeten med ca 500 tkr. Prognosen är något osäker. 
IFO påverkas och kommer framledes att påverkas av de förändringar som sker inom 
Arbetsförmedlingen med bland annat nya krav på personer som har 
etableringsersättning. 

Kostnaderna för ensamkommande barn är vid delåret högre än vad som utgår i 
ersättning från migrationsverket. Kostnaderna beräknas minska under hösten då 
flertalet ungdomar blivit vuxna och boendeplaceringar har därmed avslutats dock 
kommer det sannolikt kvarstå ett underskott vid årets slut. 

Familjehemsvården beräknas öka något med flera placeringar samt några som blir 
dyrare än tidigare. Det beräknas dock täckas av en pott som avsatts för oförutsedda 
händelser. 

En osäkerhetsfaktor i prognosen är möjligheten att återsöka kostnaden för ett 
assistansärende från Migrationsverket. Ett avslag beräknas rymmas inom det 
prognostiserade underskottet. 

Kostnader för enhetens personal beräknas ge ett mindre underskott med anledning 
av högre kostnader för sommarvikarier än budgeterat samt lite överlappning av 
personal vid bland annat föräldraledighet. 
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Ekonomiskt resultat 

Socialnämnden Budget 
Utfall 

190731 
Årsprognos Avvikelse 

Gemensamt inkl. nämnd 15 605 6 866 14 905 700 

LSS vuxna 34 314 19 752 34 284 30 

Socialpsykiatri 3 427 1 704 3 227 200 

Hemtjänsten 20 444 12 130 20 444 0 

HSL och nattenheten 23 007 13 345 23 007 0 

Särskilt boende 39 054 22 941 39 054 0 

Ifo/LSS barn o unga 28 798 17 360 29 728 -930 

Summa 164 649 94 098 164 649 0 

4.1 Investeringar 

Nämndens budget för reinvesteringar avser utbyte av gamla inventarier men även 
anförskaffning av nya, behovet för 2019 beräknas uppgå till 800 tkr.  De medel som 
inte förbrukas flyttas med till nästkommande år. Under hösten kommer en 
arbetsgrupp planera utemiljön vid Gruppbostaden Hasselbacken och avsatt 
investeringsbudget beräknas förbrukas. 

Investeringar 

Investeringar Budget Utfall 190731 Prognos Avvikelse 

Reinvesteringar 3 050 60 800 2 250 

Trädgård 
Gruppbostad 

180 0 180 0 

Inventarier 
ombyggnad Ifo 

300 266 300 0 

 3 530 326 1 280 2 250 
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Protokoll 2019-08-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Leken, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Sandra Magnusson (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §81

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-08-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-08-20

Datum för överklagan 2019-08-21 till och med 2019-09-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-08-20

Justerare signatur

§81 - 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 2019-01-01 
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.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

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

 Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun Socialnämnden - (77617)
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Intern kontrollrapport per 
sista juni 2019
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SON 19-3
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Tjänsteskrivelse 2019-08-13 1 (1)

Dnr: SON 19-3

   

Tjänsteskrivelse – 
Intern kontrollrapport per sista juni 2019

Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna 
varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin 
verksamhet. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att 
utforma en god intern kontroll. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges 
i KL 6:7. 

Intern kontrollrapport för per sista juni 2019 innehåller riskbedömningsmatris med 
värden för sannolikhet och konsekvens av åtta framtagna risker inom områdena 
administration, ekonomi, personal och verksamhet. Följande kontrollmoment har 
följts upp och dokumenterats med status och kommentar:

- Avstämning av antalet biståndsbeslut som inte är omprövade i tid, 
- Kontroll av fattade beslut avseende bostadsanpassningsbidrag, 
- Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat, 
- Kontroll av förvaltningens sjukfrånvaro, 
- Sammanställning av åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron 
- Sammanställning på hur synpunkter, klagomål och förbättringsförslag tagits emot, 
utretts och åtgärdats.

Rapporten avslutas med analys och åtgärder.

Förslag till beslut
 Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista juni 2019.

LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson Jenny Ardell
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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1 Lekebergs internkontrollarbete 

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

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

Kontrollplanerna ska innehålla: 

 Vilka risker samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

 När rapportering ska ske. 

 Genomförd riskbedömning. 

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

 En organisation upprättas för den interna kontrollen. 

 Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen. 

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

 Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 

 Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden 

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

1.1 Riskbedömningsmatris 
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1 

    

  1 2 3 4 

  
Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

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

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

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

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

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

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

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

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras) 

 

 

Kritisk Medium Totalt: 8 

 

8 5 

7 4 3 1 

6 2 

5 3 
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Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Administration  1  Att vi inte följer upp biståndsbeslut. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

2  Att vi inte följer riktlinjer för 
bostadsanpassningsbidrag 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

3  Att styrdokument inte finns eller ej är 
uppdaterade 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Ekonomi  4  Verksamheterna håller inte sin budgetram. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Personal  5  Hög sjukfrånvaro i förvaltningen 4. Sannolik 3. Kännbar 12 

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

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

Verksamhetsspecifik  7  Klagomål och förbättringsförslag i 
verksamheten förs inte vidare utan stannar 
hos mottagaren. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

8  Att alla brukare inte har en aktuell 
genomförandeplan. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 
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2 Intern kontrollplan 

2.1 Administration 

Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

Att vi inte följer upp 
biståndsbeslut. 

 Avstämning av antalet 
beslut som inte är 
omprövade i tid 

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

4 ggr / år 

Att vi inte följer riktlinjer 
för 
bostadsanpassningsbidrag 

 Kontroll av fattade beslut 
avseende 
bostadsanpassningsbidrag 

Verksamhetsutvecklare Verksamhetsutvecklare 
begär ut en 
sammanställning av antalet 
beslut från 
bostadsanpassningshandlä
ggare 

2 ggr / år 

Att styrdokument inte 
finns eller ej är 
uppdaterade 

 Kontroll av nämndens 
styrdokument 

Verksamhetsutvecklare Kontrollera så att alla 
nämndens styrdokument 
är aktuella och gällande, 
samt 
uppdaterats/reviderats 
enligt beslut. 

1 ggn / år 

2.2 Ekonomi 

Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

Verksamheterna håller inte 
sin budgetram. 

 Kontroll av verksamhetens 
ekonomiska resultat 

Förvaltningsekonom Följa upp föregående 
kvartalsresultat av pengar 

4 ggr / år 
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Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

ut och pengar in för att 
tidigare indikera riktning 
och möjliggöra ekonomisk 
styrning. 

2.3 Personal 

Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

Hög sjukfrånvaro i 
förvaltningen 

 Ta fram statistik för 
sjukfrånvaro, per enhet 

Verksamhetscontroller Gå in i personec och ta 
fram uppgifter om 
sjukfrånvaro 

2 ggr / år 

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

 Sammanställa åtgärder 
som vidtagits för att 
minska sjukfrånvaron 

Verksamhetsutvecklare Inhämta och analysera de 
åtgärder som vidtagits på 
varje enhet 

2 ggr / år 

2.4 Verksamhetsspecifik 

Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

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

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

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

2 ggr / år 

Att alla brukare inte har en 
aktuell genomförandeplan. 

 Kontroll av aktuella 
genomförandeplaner 

Verksamhetsutvecklare Inhämta underlag från 
enhetschef och gör en 

1 ggn / år 
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Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

sammanställning och 
redovisa resultat (Båda 
verksamheterna inom LSS, 
SÄBO och hemtjänsten) 
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1 Inledning - övergripande om intern kontroll 

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

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha 
med i sin intern kontroll för det kommande året. Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla: 

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 

 Omfattningen (frekvensen) på uppföljningen 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 

 Till vem uppföljningen ska rapporteras 

 När rapportering ska ske 

 Genomförd riskbedömning 

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har 
därvid att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar antages för den interna kontrollen. 

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till samt introduktion av 
nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden: 

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

S
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3 

 
   

2 

  
 

 

1 

    

  1 2 3 4 

  
Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

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

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

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

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

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

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

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

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras) 

 

 

Kritisk Medium Totalt: 8 

 

Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

8 5 

7 4 3 1 

6 2 

5 3 
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Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Administration  1  Att vi inte följer upp biståndsbeslut. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

2  Att vi inte följer riktlinjer för 
bostadsanpassningsbidrag 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

3  Att styrdokument inte finns eller ej är 
uppdaterade 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Ekonomi  4  Verksamheterna håller inte sin budgetram. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Personal  5  Hög sjukfrånvaro i förvaltningen 4. Sannolik 3. Kännbar 12 

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

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

Verksamhetsspecifik  7  Klagomål och förbättringsförslag i 
verksamheten förs inte vidare utan stannar 
hos mottagaren. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

8  Att alla brukare inte har en aktuell 
genomförandeplan. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 
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2 Uppföljning 

2.1 Administration 

2.1.1 Att vi inte följer upp biståndsbeslut. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Avstämning av antalet beslut som inte är omprövade i 
tid 

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 1. 

 Större avvikelser 2019-03-31 Maria Eck 

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

Kommentar 

Internkontroll ej uppföljda SoL beslut för perioden 2019-01-01-2019-03-31 

Under perioden januari till mars 2019 är 40 beslut inte uppföljda i tid. 

Största avvikelserna är: 

 Beslut om boendestöd upphör 181012, nytt beslut fattas 190226 

 Beslut om korttidsboende upphör 181124, nytt beslut fattas 190104 

 Beslut om boendestöd upphör 181209, nytt beslut fattas 190118 

 Beslut om kontaktperson upphör 190202, nytt beslut fattas 190301 

 Beslut om korttidsboende upphör 190207, nytt beslut fattas 190305 

 Beslut om hemtjänst upphör 190220, nytt beslut fattas 190318. 

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 2 

 Större avvikelser 2019-06-30 Maria Eck 

Kommentar 

Under perioden april-juni 2019 är 34 beslut ej omprövade i tid. De största avvikelserna är är: 

- Beslut om boendestöd fattas 190408, och skulle ha följts upp 181124 = 105 dagar 

- Beslut om boendestöd fattas 190426 och skulle ha följts upp 181123 = 154 dagar 

- Beslut om boendestöd fattas 190503 och skulle ha följts upp 181116 = 169 dagar 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

- Beslut om boendestöd fattas 190607 och skulle ha följts upp 181108= 211 dagar 

- Beslut om Korttidsvård fattas 190627 och skulle ha följts upp 1903269= 95 dagar 

- Beslut om hemtjänst fattas 190624 och skulle ha följts upp 190330= 86 dagar 

- Beslut om kontaktperson fattas 190620 och skulle ha följts upp 190330= 82 dagar 

 13 beslut om boendestöd 

 12 beslut om korttidsvård 

 3 beslut iom hemtjänst 

 3 beslut om kontaktperson 

 2 beslut om mattjänst 

 1 beslut om trygghetslarm 

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 3 

 Ej påbörjad 2019-09-30 Maria Eck 

Ta fram underlag och stämma 
av, tillfälle 4 

 Ej påbörjad 2019-12-31 Maria Eck 

2.1.2 Att vi inte följer riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av fattade beslut avseende 
bostadsanpassningsbidrag 

Redovisning av resultat 1  Inga avvikelser 2019-06-30 Jenny Ardell 

Metod 
Verksamhetsutvecklare begär ut en sammanställning 
av antalet beslut från bostadsanpassningshandläggare 

Kommentar 

24 beslut har fattats om bostadsanpassningsbidrag under perioden 1 januari - 30 juni 2019. 20 
av dessa har bifallits gällande främst stödhandtag och spisvakt. 4 avslag har gjorts gällande 
trapphiss, breddning av dörrar, ramp till ytterdörr, väggfast duschpall samt löstagbar ramp. 
Två ärenden är fortfarande under pågende utredning. 

Redovisning av resultat 2  Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell 
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2.1.3 Att styrdokument inte finns eller ej är uppdaterade 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av nämndens styrdokument Årlig kontroll och 
sammanställning av 
styrdokument 

 Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell 

Metod 
Kontrollera så att alla nämndens styrdokument är 
aktuella och gällande, samt uppdaterats/reviderats 
enligt beslut. 

 

2.2 Ekonomi 

2.2.1 Verksamheterna håller inte sin budgetram. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat Första uppföljningen  Inga avvikelser 2019-03-31 Sandra 
Magnusson 

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

Andra uppföljningen  Inga avvikelser 2019-06-30 Sandra 
Magnusson 

Tredje uppföljningen  Ej påbörjad 2019-09-30 Sandra 
Magnusson 

Fjärde uppföljningen  Ej påbörjad 2019-12-31 Sandra 
Magnusson 
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2.3 Personal 

2.3.1 Hög sjukfrånvaro i förvaltningen 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Ta fram statistik för sjukfrånvaro, per enhet Uppföljning 1  Inga avvikelser 2019-06-30 Maria Eck 

Metod 
Gå in i personec och ta fram uppgifter om 
sjukfrånvaro 

Kommentar 

Målet från verksamhetsplan är att sjukfrånvaron ska bibehållas eller minskas från 9,37%. Den 
ackulumerade sjukfrånvaron för första halvåret är 8,96% av totalt arbetad tid. 
Korttidsfrånvaron har minskat under året, från som mest 44,9% av den totala sjukfrånvaron till 
23,1% i juni 2019. Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en djupanalys av 
sjukfrånvaron, en del i det är att vi nu följer upp korttidsfrånvaron. 

 Oxelgården 8,31% 

 Linden 10,77% 

 Hemtjänsten 9,62% 

 HSL/natt 10,4% 

 Socialpsykiatrin 2,4% 

 Hasselbacken 10,81% 

 Daglig verksamhet 4,45% 

 Kastanjen 11,9% 

 IFO 13,55% 

Uppföljning 2  Ej påbörjad 2019-12-31 Maria Eck 

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

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställa åtgärder som vidtagits för att minska Redovisning av resultat,  Inga avvikelser 2019-06-30 Jenny Ardell 

Page 116 of 265



   
 

10 

 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

sjukfrånvaron uppföljning 1 

Metod 
Inhämta och analysera de åtgärder som vidtagits på 
varje enhet 

Kommentar 

Samtliga enhetschefer tar kontakt med sjukskriven medarbetare tätt inpå första dag för 
sjukanmälan. Vid återkommande korttidssjukfrånvaro samt vid långtidssjukfrånvaro involveras 
rehabilteringshandläggare. Sex enhetschefer tar upp sjukfrånvaron på APT och det initieras 
samtal om "den friska och hälsosamma arbetsplatsen". Cheferna informerar, motiverar och 
uppmuntrar till det friska, bland annat uppmuntran till att använda friskvårdsersättning, bli en 
del av kollegial samtalsgrupp, ha kontakt med regionhälsan, information från friskombud, 
prövning av schemaändring samt övrig uppskattning. 

Redovisning av resultat, 
uppföljning 2 

 Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell 

2.4 Verksamhetsspecifik 

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

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Gör sammanställning - tillfälle 1  Mindre avvikelser 2019-06-30 Jenny Ardell 

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

Kommentar 

Ytterst få synpunkter/klagomål/förbättringsförslag har inkommit till enhetschef eller till 
enhetschefens kännedom. De flesta synpunkter/klagomål som inkommit har lämnats till 
personal, muntligt eller skriftligt, som tagit det vidare till enhetschef. Enhetschef har kontaktat 
person som lämnat synpunkten/klagomålet, lyssnat in och förklarat situationen. Det har också 
hänt att synpunkter/klagomål lämnats direkt till enhetschef eller till IVO (IFO). Tre chefer har 
tagit upp synpunkten/klagomålet på APT. Två chefer har vidarebefodrat 
synpunkten/klagomålet för diarieföring. 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Gör sammanställning - tillfälle 2  Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell 

2.4.2 Att alla brukare inte har en aktuell genomförandeplan. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av aktuella genomförandeplaner Gör sammanställning av antal 
genomförandeplaner. 

 Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell 

Metod 
Inhämta underlag från enhetschef och gör en 
sammanställning och redovisa resultat (Båda 
verksamheterna inom LSS, SÄBO och hemtjänsten) 

 

2.5 Slutsatser av uppföljning 

Slutsatser, analys och åtgärder presenteras under nedanstående rubrik "Åtgärder" 

2.6 Åtgärder 

Uppföljning av biståndsbeslut 

Under perioden april-juni 2019 är 34 beslut ej omprövade i tid. Det är företrädelsevis boendestöd och korttidsvårdsbeslut som inte har 
omprövats i tid. 

Rutiner: Teamledare skriver varje månad ut listor på antal beslut som ska följas upp. Dessa sorteras efter datum, den ordning som besluten 
går ut. Varje handläggare får utifrån listan ansvar att följa upp de beslut som tilldelas denne. 

Anledningar till att beslut inte kunnat följas upp i tid: Förutsättningarna för att kunna följa upp besluten har varierat beroende av inflöde av 
nya ansökningar och bemanning på handläggare. Under våren 2019 har inflödet av nya ansökningar varit högt (jämfört med samma 
tidsperiod 2018). I perioder av högt inflöde måste nya ansökningar prioriteras före pågående beslut. Det har också behövts göras 
prioriteringar gällande vilka beslut som behövts följas upp före andra. Biståndshandläggare har också haft svårt att nå brukare för 
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uppföljningsmöten när nytt beslut ska tas. 

Fulltalig bemanning är tre biståndshandläggare på 100% tjänst. Nuvarande tjänstgörande biståndshandläggare har arbetat sedan juni 2018 
(1 person) och februari 2019 (2 personer). Ingen av dessa har tidigare erfarenhet av biståndshandläggning. En ovan nämnd 
biståndshandläggare är för närvarande sjukskriven på 100%. Rekrytering av vikarie pågår just nu. Under semesterperioden kommer 1 
ordinarie biståndshandläggare och en sommarvikarie vara i tjänst. 

Åtgärder: Teamledare kommer göra tätare avstämningar med biståndshandläggarna, vilka beslut som ska följas upp varje vecka, start 
omgående. Möten kommer effektiviseras, och ett resonemang kommer föras vilka möten som biståndshandläggarna behöver avstå eller 
minska sitt deltagande på. Biståndshandläggarna ska endast närvara på möten med tydligt syfte och mål för deras arbete. 

  

Hur synpunkter, klagomål och förbättringsförslag tas emot, utreds och åtgärdas 

Sammanfattande bedömning: Synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag tas emot, utreds och åtgärdas väl i verksamheterna när de 
inkommer. Det som kan ifrågasättas är antalet synpunkter/klagomål/förbättringsförslag som inkommer till enhetschefens kännedom. 
Detsamma gällande antalet synpunkter/klagomål/förbättringsförslag som tas vidare för diarieföring. 

Åtgärd: Rutin för hantering av synpunkter/klagomål/förbättringsförslag ska revideras och kommuniceras ut till chefer och medarbetare. 

  

Hög sjukfrånvaro i förvaltningen  

Inga avvikelser har rapporterats utifrån målvärde i verksamhetsplan. Det finns dock större avvikelser gällande korttidssjukfrånvaron som 
belyses närmare i enskilt avsnitt på nämndsammanträde. 

  

Åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron 

Fattade beslut avseende bostadsanpassningsbidrag 

Verksamheternas budgetram 

Inga avvikelser har rapporterats. 
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Protokoll 2019-05-28

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-15:30 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Ewa-Britt Nilima (C) (Politisk lärling)
Ludvig Wreth (Utredare)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Lina Hagbrand  (Redovisningsekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §111

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Elin Nilsson (L)  ersätter Pia Frohman (MP)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Christina Kareliussen (S)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
Håkan Trygg (S)
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Page 2 of 5Page 121 of 265



Protokoll 2019-05-28

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

Datum för överklagan 2019-05-29 till och med 2019-06-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§111 - Intern kontroll 1 2019 för Lekebergs nämnder (KS 19-307)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll och ska i 
samband med prognosrapporterna informeras om hur arbetet med den interna kontrollen inom 
nämnderna fortlöper. Intern kontroll för Lekebergs nämnder rapport 1 avser sammanställning 
och analys av nämndernas antagna intern kontrollrapporter för perioden 2019-01-01 – 2019-
04-30. Rapport 1 för kommunstyrelsen utförda interna kontroller för denna period behandlas i 
ett separat ärende.

Kultur- och bildningsnämnden har genomfört ett kontrollmoment för den första perioden, 
”kontroll av loggar i platina”. Kontrollmomentet visade inte på några avvikelser. Vidare har 
tre områdena kartlagts under våren, resultatet för dessa kontrollmoment kommer kunna 
presenteras efter sommaren. Nämnden har även avslutat de två kontrollmoment som kvarstod 
från 2018.

Socialnämnden har genomfört de två kontrollmoment som var planerade för den första 
perioden. Ett av kontrollmomenten visade inte på några avvikelser och det andra 
kontrollmomentet visade på större avvikelser. Det kontrollmomentet som visade på större 
avvikelser var ”Att vi inte följer upp biståndsbeslut”.

Sydnärkes IT-nämnd har genomfört tre utav de fyra kontrollmoment som var planerade för 
den första perioden. Det kontrollmomentet som inte följdes upp var ”Uppföljning av 
verkställighet av politiskt fattade beslut”, vilket beror på resursbrist genom sjukskrivning. 
Kontrollmomentet planeras genomföras som vanligt vid det andra rapporteringstillfället. Av 
de tre kontrollmoment som följdes upp visade två på inga avvikelser och ett på mindre 
avvikelser. Det kontrollmomentet som visade på mindre avvikelser var ”Sammanställning av 
supporterärenden som inte följer rutinerna”.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
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Justerare signatur

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Johan Niklasson (C) yrkar på att kommunstyrelsen ger socialförvaltningen i uppdrag att till 
nästa uppföljning av den interna kontrollplanen återkomma med en fördjupad analys kring 
arbetet med kontrollmomentet "uppföljning av biståndsbeslut."

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget till beslut och därefter om 
kommunstyrelsen kan bifalla Johan Niklassons (C) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen gör så.

 

Beslut

Kommunstyrelsen

1. Godkänner rapporteringen.
2. Ger socialförvaltningen i uppdrag att till nästa uppföljning av den interna kontrollplanen 

återkomma med en fördjupad analys kring arbetet med kontrollmomentet "uppföljning 
av biståndsbeslut."

Beslutsunderlag
 §74 KSAU Intern kontroll 1 2019 för Lekebergs kommuns nämnder - (KS 19-307-2)
 Tjänsteskrivelse - intern kontroll 1 2019 för Lekebergs nämnder - (KS 19-307-4)
 Presentation - Intern kontroll 1 2019 för Lekebergs nämnder - (KS 19-307-3)
 §41 SON Uppföljning av intern kontrollrapport per den sista mars 2019 - (KS 19-307-1)
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Protokoll 2019-08-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Leken, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §82

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
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 2019-08-20

Datum för överklagan 2019-08-21 till och med 2019-09-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson

Page 2 of 3Page 126 of 265



Protokoll 2019-08-20

Justerare signatur

§82 - Intern kontrollrapport per 30 juni 2019 (SON 19-3)
Ärendebeskrivning

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år 
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Det är 
alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. 
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7.

Intern kontrollrapport för per sista juni 2019 innehåller riskbedömningsmatris med värden för 
sannolikhet och konsekvens av åtta framtagna risker inom områdena administration, ekonomi, 
personal och verksamhet. Följande kontrollmoment har följts upp och dokumenterats med 
status och kommentar:

- Avstämning av antalet biståndsbeslut som inte är omprövade i tid,
- Kontroll av fattade beslut avseende bostadsanpassningsbidrag,
- Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat,
- Kontroll av förvaltningens sjukfrånvaro,
- Sammanställning av åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron
- Sammanställning på hur synpunkter, klagomål och förbättringsförslag tagits emot, utretts 
och åtgärdats.

Rapporten avslutas med analys och åtgärder.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista juni 2019.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 190630 - (SON 19-3-10)
 Intern kontrollrapport per sista juni 2019 (Socialnämnden) - (SON 19-3-11)
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Rapportering av ej verkställda 
beslut, kvartal 2 2019
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Tjänsteskrivelse 2019-08-13 1 (2)

Dnr: SON 19-64

   

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, 
kvartal 2 2019

Ärendebeskrivning

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

Ej verkställda beslut:                                                                 Anledning:

Beslut fattat 2019-02-01 om kontaktperson enligt             Resursbrist och svårighet att
9.4 § LSS för person född -05                                                  matcha behovet. Fortsätter
                                                                                                      att söka lämplig            
                                                                                                      kontaktperson.

Beslut fattat 2018-09-10 om avlösare i hemmet enligt      Svårighet att hitta avlösare 
9.5 § LSS för person född -11                                                   som matchar behovet, 
                                                                                                      fortsätter söka lämplig       
                                                                                                      avlösare.

Beslut fattat 190301 om särskilt boende enligt 4 kap        Beslutet kommer ej    
1 § SoL för person född -64                                                     verkställas då ansökan har 
                                                                                                      återtagits.

Verkställda beslut:         
                                                           
Beslut fattat 2018-09-18 om särskild bostad för                 Beslut verkställt 2019-04-08 
person född -58 enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL              

Beslut fattat 2018-10-29 om korttidsplacering för             Beslut verkställt 2019-03-08 
person född -12 enligt 9.6 § LSS                                                                                    

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige
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Dnr: SON 19-64

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda 
beslut för kvartal 2, 2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Anita Göransson/Maria Eck
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare/Verksamhetscontroller
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Protokoll 2019-08-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Leken, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §85

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-08-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-08-20

Datum för överklagan 2019-08-21 till och med 2019-09-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Justerare signatur

§85 - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2019 (SON 
19-64)
Ärendebeskrivning

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

Ej verkställda beslut:

Beslut fattat 2019-02-01 om kontaktperson enligt 9.4 § LSS för person född -05
Anledning: Resursbrist och svårighet att matcha behovet. Fortsätter att söka lämplig 
kontaktperson.

Beslut fattat 2018-09-10 om avlösare i hemmet enligt 9.5 § LSS för person född -11
Anledning: Svårighet att hitta avlösare som matchar behovet. Fortsätter söka lämplig 
avlösare.

Beslut fattat 190301 om särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL för person född -64
Beslutet kommer ej verkställas då ansökan har återtagits.

Verkställda beslut:

Beslut fattat 2018-09-18 om särskild bostad för Beslut verkställt 2019-04-08 person född -58 
enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL

Beslut fattat 2018-10-29 om korttidsplacering för Beslut verkställt 2019-03-08 person född -
12 enligt 9.6 § LSS

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda beslut för 
kvartal 2, 2019.
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Justerare signatur

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 - (77469)
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Uppföljning anmälningar och 
beslut inom individ- och 
familjeomsorgen (IFO)
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Tjänsteskrivelse 2019-08-13 1 (1)

Dnr: KS 14-12

   

Tjänsteskrivelse – Anmälningar och beslut IFO

Ärendebeskrivning
Utifrån presentation av prognosrapportering 1 2019 yrkades ett förslag att 
Socialnämnden ska få mer insyn i individ- och familjeomsorgens verksamhet. 
Socialnämnden vill få kännedom om antal anmälningar som inkommer till IFO samt 
hur många beslut som tas inom verksamheten. Ett nuläge med jämförelsetal från två 
år tillbaka ska presenteras vid varje nämndsammanträde. 

Den första presentationen visar att antal delegationsbeslut som tagits under kvartal 
ett och två under år 2019 följer liknande kurva som 2018 års uppgifter. En ökning på 
32 ärenden under andra kvartalet 2019 skiljer dem åt och fortsätter denna trend, 
som också visas i presentationen för helår, väntas antal tagna beslut 2019 öka 
jämförelsevis från 2018 års uppgifter. År 2017 landade antal tagna beslut på hela 
2242 ärenden.

Det har också skett en ökning av antal aktualiseringar på barn och familj från 
föregående år i första kvartalet, och från 2017 och framåt under andra kvartalet. 
Prognosen är att antal aktualiseringar kommer landa på omkring 400 beslut vid årets 
slut. Det är en ökning med ca 32 % jämförelsevis med 2018 års statistik.

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

LEKEBERGS KOMMUN
Ann-Mari Gustafsson Ida Husa
Förvaltningschef Teamledare IFO
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Statistik IFO 
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Antal delegationsbeslut per kvartal 
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Antal aktualiseringen på barn och familj 
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Antal aktualiseringar på barn och familj per kvartal 
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Tack!
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Protokoll 2019-08-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Leken, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §83

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
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 2019-08-20

Datum för överklagan 2019-08-21 till och med 2019-09-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Justerare signatur

§83 - Uppföljning anmälningar och beslut inom individ- och 
familjeomsorgen (IFO) (SON 19-136)
Ärendebeskrivning

Utifrån presentation av prognosrapportering 1 2019 yrkades ett förslag att Socialnämnden ska 
få mer insyn i individ- och familjeomsorgens verksamhet. Socialnämnden vill få kännedom 
om antal anmälningar som inkommer till IFO samt hur många beslut som tas inom 
verksamheten. Ett nuläge med jämförelsetal från två år tillbaka ska presenteras vid varje 
nämndsammanträde.

Den första presentationen visar att antal delegationsbeslut som tagits under kvartal ett och två 
under år 2019 följer liknande kurva som 2018 års uppgifter. En ökning på 32 ärenden under 
andra kvartalet 2019 skiljer dem åt och fortsätter denna trend, som också visas i 
presentationen för helår, väntas antal tagna beslut 2019 öka jämförelsevis från 2018 års 
uppgifter. År 2017 landade antal tagna beslut på hela 2242 ärenden.

Det har också skett en ökning av antal aktualiseringar på barn och familj från föregående år i 
första kvartalet, och från 2017 och framåt under andra kvartalet.
Prognosen är att antal aktualiseringar kommer landa på omkring 400 beslut vid årets slut. Det 
är en ökning med ca 32 % jämförelsevis med 2018 års statistik. 

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse anmälningar och beslut IFO - (77493)
 IFO delegationsbeslut - (77494)
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med de prioriterade 

åtgärdarna i IFO

9
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Tjänsteskrivelse 2019-03-11 1 (2)

Dnr: SON 18-194

   

Tjänsteskrivelse – Slutrapport översyn av IFO

Ärendebeskrivning
Bakgrunden till den här översynen har sin grund i en rådgivningsrapport ”Utvärdering 
av organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen” framtagen av PWC i 
maj 2018. Utöver de utvecklingsområden som PWC belyser i sin rapport har 
Socialnämnden även sett behovet av att göra en ordentlig översyn av IFO-
verksamheten, då enheten flera år tillbaka gått med ett underskott. Uppdraget 
består således i att:

• Återrapportera till Kommunstyrelsen (KS) hur arbetet med de 
identifierade utvecklingsområdena från PWC fortlöper
• Se över delegationsordningen för IFO 
• Se över det övergripande arbetet på IFO och presentera konkreta 
förslag på åtgärder i syfte att stärka arbetet på IFO

Det är viktigt att, i sammanhanget, påpeka att arbetet med IFO är ständigt pågående. 
Ifrågavarande rapport ämnar att, så långt det är möjligt, att presentera konkreta 
åtgärder för hur nämndens begäran ska tillgodoses. Det är dock ett arbete som 
kräver mer än endast framtagning av en rapport. Rapporten, som är ett 
kunskapsunderlag, hoppas kunna inspirera i det fortsatta kvalitets- och 
utvecklingsarbetet. Godkänns rapporten är det viktigt att arbetet med åtgärderna 
påbörjas omgående och följs upp efterhand.

1 Analys och slutsats
Det fullständiga analysen och en fullständig sammanställning av föreslagna åtgärder 
finns att ta del av i rapporten, men kortfattat kan följande framföras:

Ser man enbart till siffrorna över IFO:s budget och utfall sedan 2014 kan man ha 
förståelse för politikernas oro över kostnadsutvecklingen som varit de senaste åren. 
Frågan som ställts är om enheten varit underbudgeterad eller om man haft för höga 
kostnader. Tabellen över andel av driftskostnad pekar i en riktning mot ett 
underbudgeterande, i vart fall fram till 2017. Ser man till de siffror som kan inhämtas 
från Kolada och jämförelsen med andra kommuner så framgår inte IFO som en enhet 
med stora ekonomiska svårigheter. Viktigt är dock att påpeka att det absolut finns en 
stor utvecklingspotential och mycket som kan göras annorlunda, men vad gäller den 
ekonomiska aspekten så finns inte mycket som, i nuläget, talar för att IFO skulle vara 
överbudgeterande. Någon slutsats om motsatsen kan heller inte dras i detta skede 
eftersom förslagen på annorlunda arbetssätt och de föreslagna effektiviseringarna 
måste ges en chans först. Rapporten har identifierat flera åtgärder som behöver 
vidtas och som rapporten tror kommer att ge en ekonomisk effekt om dessa 
genomförs. 
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Dnr: SON 18-194

I en växande kommun som Lekeberg kommer behovet av stöd från IFO:s verksamhet 
att öka. Kommunens resurser är och förblir begränsade. Därför är det viktigt att vi ser 
över hur vi arbetar för att, så långt det är möjligt, säkerställa att vi verkligen gör rätt 
saker och att dessa görs på rätt sätt. Den här framtagna rapporten har ämnat att 
identifiera de utvecklingsmöjligheter som finns inom IFO och försökt att konkretisera 
dem. Det stora arbetet är dock det som vi har framför oss, dvs. arbetet med att 
verkställa de identifierade åtgärderna som vi tror kommer att leda till en större 
effektivitet. Det är därför viktigt att understryka att detta måste ses ur ett långsiktigt 
perspektiv. Arbetet med att effektivisera arbetssätt, ändra i roller, ändra vissa 
kulturer mm kommer att ta tid och kräva resurser. Det måste dock prioriteras och 
följas upp för att minimera risken för att det avstannar. 

Dialogen och kommunikationen mellan tjänstepersoner och politiker måste utvecklas 
och förbättras och vi får inte hamna i ett läge där vi gör som vi alltid har gjort eller 
låta historiska förhållanden ligga till grund för kommande resursfördelningar. 
Samtliga beslut som tas rörande IFO, men också övriga enheter inom förvaltningen, 
måste vara baserade på ordentliga analyser och faktabaserade underlag. 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att:

1. godkänna rapporteringen.
2. uppdra åt förvaltningschef att göra en prioriteringsordning och redovisa 

vidtagna åtgärder från rapporten för nämnden löpande. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Nancy Ganic-Murtic
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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                                               2019-08-14

w w w . l e k e b e r g . s
Lekebergs kommun Kontakt Organisationsnr Bankgiro

Bangatan 7 Information.lekeberg@lekeberg.se 212000-2981 5924-3360

716 81 FJUGESTA Tfn: 0585-487 00

w w w . l e k e b e r g . s e  0585-487 00

Utveckling av öppenvården

Inom öppenvården arbetar fyra kuratorer, en kurator arbetar 100% och övriga tre 
arbetar 80 %. Arbetet riktar sig mot såväl barn och deras föräldrar samt mot vuxna 
med missbruksproblematik (alkohol, narkotika, spel). Den senare målgruppen kan 
också erbjudas alkotest och drogtester samt antabusdelning.

Öppenvården erbjuder tre fria samtal dvs inget biståndsbeslut behövs. Om ytterligare 
samtal önskas därefter, behöver den enskilde göra en ansökan för att få ett 
biståndsbeslut. Utöver samtalsstöd bedriver öppenvården också förebyggande 
arbete riktat mot barn och unga. 

Det förebyggande arbetet är riktat mot barn i förskoleåldern i och sker genom 
Barnteamet och Barnhälsoteamet. Barnteamet är en samverkan mellan Individ-och 
familjeomsorgen och förskoleverksamheten. Arbetet bygger på samtycke från 
barnens föräldrar. Barnhälsoteamet består av representanter från Individ- och 
familjeomsorgen, förskoleverksamheten och Capio (läkare, psykolog och BVC-
sköterska). 

Vidare sker också uppsökande arbete riktat mot ungdomar, för att upptäcka och 
stävja eventuellt alkohol-och narkotikabruk. Kurator vistas på Lekebergsskolan på 
fredagsförmiddagar samt bedriver fältarbete, en fredagskväll i månaden (med 
undantag för sommaren). Möjlighet finns att, med föräldrars samtycke, erbjuda 
ungdomar att lämna drogtest. 

För att möjliggöra behandlingsarbete och samspelsobservationer av barn och 
föräldrar i deras hemmiljö, har en kompetenssatsning skett under våren. Kuratorerna 
har gått utbildning i Marte Meo och Familjebehandling med KBT-inriktning. 

Marte Meo är en metod där man filmar barn och föräldrar i vardagssituationer. Man 
går sedan igenom filmsekvensen tillsammans med föräldern för att upptäcka 
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utvecklingsområden och hjälp föräldrar att hitta nya strategier i sitt bemötande av 
barnet. 

Behandlingsarbete och samspelsarbete i hemmiljö syftar till att bromsa en negativ 
utveckling så tidigt som möjligt när barnen är små och innan problemen har växt sig 
stora. En strävan är vidare att så långt som möjligt undvika en separation från 
föräldrar och en van hemmiljö, då det alltid innebär ett trauma för barnet.  

I tjänsten

Tina Jansson
enhetschef
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte
Den här översynen har sin grund i en rådgivningsrapport ”Utvärdering av 
organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen” framtagen av PWC i maj 
2018. Utöver de utvecklingsområden som PWC belyser i sin rapport har 
Socialnämnden även sett behovet av att göra en ordentlig översyn av IFO-
verksamheten, då enheten flera år tillbaka gått med ett underskott. Uppdraget 
består således i att:

 Återrapportera till Kommunstyrelsen (KS) hur arbetet med de identifierade 
utvecklingsområdena från PWC fortlöper

 Se över delegationsordningen för IFO 
 Se över det övergripande arbetet på IFO och presentera konkreta förslag på 

åtgärder i syfte att stärka arbetet inom enheten. 

Det är viktigt att, i sammanhanget, påpeka att arbetet med IFO är ständigt pågående. 
Ifrågavarande rapport ämnar att, så långt det är möjligt, att presentera konkreta 
åtgärder för hur nämndens begäran ska tillgodoses. Det är dock ett arbete som 
kräver mer än en framtagning av en rapport. Rapporten, som är ett 
kunskapsunderlag, hoppas kunna inspirera i det fortsatta kvalitets- och 
utvecklingsarbetet som föreligger. Godkänns rapporten är det viktigt att arbetet med 
åtgärderna påbörjas omgående och följs upp efterhand. 

1.2 Metod och upplägg av rapporten
Vid sammanställandet av rapporten har intervjuer utförts med berörda inom IFO, 
således samtliga handläggare, chef och teamledare. Vissa intervjuer har utförts av 
verksamhetsutvecklare, men även av en utomstående konsult Jukka Tekonen. Jukka 
Tekonen har 40 års erfarenhet inom offentlig verksamhet och har varit socialchef i 
fyra kommuner. För att få ett större perspektiv på vad som är möjligt att göra har 
konsulten även varit en del av det fortsatta arbetet med rapporten. Konsulten har 
utifrån sin erfarenhet bidragit till diskussion i analys- och slutsatsdelen. Utöver detta 
så har en kortare omvärldsbevakning, i vissa frågor, i andra kommuner gjorts, 
rapporter har studerats och statisk från SKL har inhämtats. Socialnämndens 
ekonomicontroller har varit till stor hjälp genom presentation av samtliga siffror 
tillhörande IFO och även bidragit till den del i analysen som rör ekonomin. 

Vad gäller upplägget av rapporten kommer varje avsnitt där fakta eller information 
presenteras att innehålla utredningens rekommendationer/förslag på fortsatt arbete. 
Dessa kommer även sammanfattas i den avslutande delen av rapporten.  

Återrapporteringen av PWC-rapporten och den del av rapporteringen som berör KS 
har fått ett eget avsnitt, således 6.1.  

Socialstyrelsens publikation ”En effektiv socialtjänst” som tagits fram eftersom 
många kommuner efterfrågat underlag för att kunna arbeta med frågor som är 
kopplade till effektiviseringar har också bidragit till en del underlag att diskutera i de 
avslutande kapitlen. 
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Av alla socialnämndens verksamheter så är IFO den mest komplexa och 
mångfacetterade. Inom enheten arbetar handläggarna inom flera olika områden. 
Nedan följer några exempel: 

Biståndsenheten – arbetar med biståndsinsatser enligt SoL och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatser som kan bli aktuella är exempelvis 
beslut om särskilt boende för äldre enligt SoL eller personlig assistans enligt LSS.

Familjehem – Barn och unga kan av olika skäl behöva bo i en annan familj än den 
egna för kortare eller längre tid. Orsaken kan exempelvis bero på brister i hemmiljön, 
missbruk eller sjukdom. En sådan placering sker oftast med föräldrarnas samtycke 
och då enligt SoL. Det kan dock i vissa fall bli aktuellt med en placering mot en 
vårdnadshavares vilja med stöd av Lagen om särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU). 

Barn- och familjeenheten – är sakkunniga i familjerättsfrågor rörande adoptions-, 
faderskaps-, vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. De arbetar med 
familjerättsliga ärenden och bistår med att utreda gällande vårdnad, boende och 
umgänge (på uppdrag av domstol), erbjuder samarbetssamtal, medverkar till avtal 
om vårdnad, boende och umgänge (avtalen godkänns av nämnden och har samma 
giltighet som domslut), ge råd och upplysningar per telefon eller vid tidsbeställt 
besök, fastställa faderskap och handlägga adoptionsärenden. 

Vuxenenheten – handlägger bl.a. ansökningar om ekonomiskt bistånd. Personer med 
en missbruksproblematik eller som utsätts för våld i nära relation kan också få hjälp 
och stöd från socialtjänsten. I SoL finns tydligt beskrivet vad som är socialnämndens 
uppgifter (se bl.a. 3 kap. 1 §) I 11 kap. SoL finns även socialtjänstens lagstadgade 
utredningsskyldighet, dvs. det faktum att utredningar rörande barn ska bedrivas 
skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Har socialtjänsten fått in en 
anmälan om misstanke att ett barn far illa ska nämnden genast göra en bedömning 
av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. En sådan bedömning 
ska dokumenteras. Beslut att inleda eller inte inleda utredning ska, om det inte finns 
synnerliga skäl, fattas inom fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in. 

Inom IFO finns idag 20 medarbetare. Enheten leds av en enhetschef som har stöd av 
två teamledare:
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IFO-chef
•  Övergripande ansvar
•  Administrativ assistent

Teamledare 1
•  Biståndshandläggare (3 st)
•  Vuxenenheten (3 st)
•  Öppenvården (4 st, delat ansvar)

Teamledare 2
•  Barn- och ungdomsgruppen (6 st)
•  Öppenvård (4 st, delat ansvar)

2 Individ- och familjeomsorgen i siffror
För att få en tydligare bild av hur IFO ser ut i siffror och i jämförelse med andra 
kommuner har underlag inhämtats från SKL:s Kolada som i sin tur tagit in uppgifter 
från SCB:s räkenskapssammandrag. 

I många av Koladas tabeller och diagram används färgerna rött, gult och grönt för att 
visa hur ett resultat ligger i jämförelse med andra kommuner. För varje nyckeltal 
rangordnas alla kommuner/landsting efter sina resultat enligt följande princip:

De bästa resultaten får grön färg (25 %) 

De resultaten sämsta får röd färg (25 %) 

De resultaten däremellan får gul färg (50 %)

Det är viktigt att tänka på att färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat 
i jämförelse med andra kommuner, men inte om resultaten faktiskt är bra eller 
dåliga. Nedan följer ett urval av de resultat som finns att inhämta från Kolada. Alla 
resultat från 2018 har inte publicerats ännu så det mesta utgår ifrån siffror 2014 – 
2017. Samtliga resultat finns under bilagor i kapitel 8.  

2.1 Redovisning av några ”röda” siffror
Rapporten har inhämtat ”röda” resultat som finns publicerade i Kolada, men även 
kommunens egen sammanställning av exempelvis budget och budgetutfall. Dessa 
presenteras nedan. Resterande tabeller finns som bilaga. Diskussioner om resultatet 
presenteras i kapitel 3.  
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Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel 
(%)

År 2014 2015 2016 2017

Lekeberg 58 - - 64

Kostnad för familjehem barn och unga 0-20 år, kr/invånare:

Avser bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och 
landsting. Avser placeringar med stadigvarande dygnetruntvistelse i familjehem 
(inklusive nätverksamhet) samt tillfälliga placeringar i jourhem enligt SoL eller LVU. 
Familjemedlem som varit placerad tillsammans med barnet redovisas även den 
kostnaden här. 

Kommun 2015 2016 2017

Lekeberg 2962 2555 4791

Riket 2713 2876 3049

Liknande 
kommuner1

3022 3673 4576

År Budget (tkr) Utfall (tkr) Avvikelse (tkr)

2014 20 574 25 504 - 4 930

2015 19 585 26 800 - 7 215

2016 19 871 26 189 - 6 318

2017 27 977* 29 531 - 1 554

2018 28 378 30 277 - 1 849

2.2 Redovisning av några ”gröna” och övriga siffror
Studeras kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare finns följande redovisning 
att presentera (LSS-barn finns inom IFO:s verksamhet, men ingår inte i nedanstående 
sammanställning):

År 2015 2016 2017 2018*

Lekeberg 2 572 2 386 3 002

*Resultat för 2018 presenteras i maj/juni 2019

Ser man till kostnaden för individ- och familjeomsorgen och procentandelen av 
kommunens totala driftskostnad så ligger Lekebergs kommun en bit ifrån såväl riket i 
stort som kommuner i samma storlek: 

1 Vännäs, Valdermarsvik, Mullsjö, Robertsfors, Uppvidinge, Jokkmokk och Årjäng för 2017.
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Kommun 2015 2016 2017

Lekeberg 4,4 3,8 4,5

Riket 5,8 5,6 5,8

Liknande 
kommuner2

5,0 5,0 5,3

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorgen (tidigare kallat 
standardavvikelse). Minus i det här fallet innebär att man har lägre kostnader än 
förväntat, plus innebär att man har högre kostnader än förväntat. 

Kommun 2015 2016 2017

Lekeberg - 1,4 - 17 - 4,4

Riket 5,6 7,7 8,8

Liknande 
kommuner3

17,2 22,1 30,8

3 Resultat, diskussion och analys 

3.1 PWC-rapporten från 2018
För att kunna presentera svar på den första frågan som riktar sig till 
kommunstyrelsen kommer en kort redogörelse av de utvecklingsområden som PWC 
identifierat tillsammans med dessa svar att finnas under detta avsnitt. Därefter följer 
en förklarande text på de åtgärder som vidtagits, men även de som den här 
rapporten föreslår bör vidtas och dessa presenteras med kursiv text.  

Organisation och styrning – Vad gäller organisation och styrning pekade PWC:s 
utvärdering på att den politiska styrningen var svag. PWC beskrev detta som att den 
politiska styrningen var för ospecificerad för att konkret leda till en styrning på 
operativ nivå. Vid intervjuerna framkommer att det finns kännedom om den politiska 
ambitionen att öka det förebyggande arbetet och motverka placeringar, vilket dock 
inte omsatts i konkreta mål eller aktiviteter. Intervjuer med handläggarna påvisade 
att den formella informationen hade brister, kring hur exempelvis politiska mål 
påverkade verksamheten, budget och verksamhetsuppföljning ,men att det fanns en 
informell information för de som själva valde att kontakta nämndens politiker. De 
handläggare som tidigare varit underställda Socialnämnden uppfattade att politiken i 
var längre bort från verksamheten. 

Utifrån de nya intervjuer som genomförts kan det konstateras att det inte råder 
någon större förändring av situationen från tidigare, således när PWC:s genomförde 
sin utvärdering. Det som måste till och som den här rapporten rekommenderar är att 

2 Vännäs, Valdemarsvik, Mullsjö, Robertsfors, Uppvidinge, Jokkmokk och Årjäng för år 2017. 
3 Vännäs, Valdermarsvik, Mullsjö, Robertsfors, Uppvidinge, Jokkmokk och Årjäng för 2017. 
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inför 2020 års MER-plan inkludera samtliga verksamheter. Politiken behöver ta 
ställning till vad som är mest prioriterat att följa upp och vad man vill att IFO ska 
prioritera i sitt arbete. Detta genom att, i dialog med socialchef och inför framtagning 
av MER-plan 2020, ha konkreta nämndmål, indikatorer och aktiviteter kopplade till 
IFO. Förväntningarna från politikens håll har varit väldigt otydliga och därför är det 
viktigt att verkligen satsa på att tydliggöra vad som ska prioriteras av IFO och vad det 
är som politiken vill veta. Är det exempelvis av vikt för nämnden att få veta hur 
många av barnen som blir föremål för en insats/utredning som återaktualiseras inom 
ett år? Nämndens mål och ambitioner behöver vara tydliga, realistiska, och 
uppföljningsbara mål. Detta kommer att underlätta och blir mer konkret för IFO som 
då kan sammanställa information och redovisa löpande. Detta behöver egentligen 
ändras och inbegripa fler verksamheter, men eftersom översynen berör IFO så 
redogörs här för vad som kan följas upp gällande IFO. 

Utöver ovanstående behöver den interna kontrollplanen ändras och ha 
uppföljningsmoment som berör samtliga enheter. Politiken och enheten behöver 
fundera på vad som är viktigast att följa upp under året och inkludera detta i den 
interna kontrollen för kommande år. 

Nämnden föreslås även att införa stickprov av biståndsbeslut (avidentifierade) som 
handläggare, presenterar för nämnden löpande. Detta i syfte att bl.a. öka kunskapen 
om handläggningen för nämnden.   

Ledarskap och struktur – PWC skrev i sin rapport att IFO-chefens ansvar inte var 
specificerat i någon uppdragsbeskrivning, men beskrevs innebära ett ansvar för 
ekonomi, personal och arbetsmiljö. 

Vad gäller de två teamledarnas ansvar framgick att ansvaret innebar att handleda 
övriga medarbetare, fördela och följa upp ärenden, bevaka att lagstiftning följs, 
hantera statistik, ansvara för gruppmöten, initiera och leda kvalitetsarbetet, vara 
verksamhetens kontaktperson för samverkansparter samt att vara ställföreträdare 
för enhetschefen. PWC skriver att detta initialt utfördes inom ca 50 % av tjänsterna, 
men kom att omvärderas då svårigheter att hålla isär de två rollerna lyfts fram. I 
uppdragsbeskrivningen lades också ett ansvar på teamledare vad gäller enhetens 
effektivitet, kvalitet, rättssäkerhet med en tydlig styrning och uppföljning. Krav 
ställdes på upprättande av en god struktur, tydligt ansvar och rutiner för samverkan. 
PWC kom fram till att teamledarnas ansvar var alltför omfattande och att deras 
huvudsakliga uppgift borde vara att handleda handläggare och bidra till deras 
professionella utveckling. 

Att det råder en otydlighet i ansvarsfördelning bekräftades även genom de intervjuer 
som genomfördes vid framtagningen av den här rapporten, då två av de intervjuade 
medarbetarbetarna inom IFO framfört att det var teamledaren som de ansåg vara 
deras närmaste chef. 

Rapporten föreslår följande: 

Inom ramen för framtagningen av rapporten så har en arbetsbeskrivning av IFO-
chefens och teamledarnas ansvar diskuterats. Ett förslag på arbetsbeskrivning finns 
som bilaga till rapporten. Förslaget behöver tas vidare till rätt instans för 
fastställande. Viktigt att notera är att förslaget innebär fler medarbetare för en av 
teamledarna eftersom det delade ansvaret för öppenvården föreslås upphöra. Om 
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detta är realiserbart behöver övervägas samt huruvida IFO-chefen kan vara ett utökat 
stöd gentemot teamledaren för öppenvården. 

Utöver att se över rollfördelningen mellan IFO-chef och teamledarna så är det även 
viktigt att se över rollfördelningen mellan IFO-chef och socialchef. Mot bakgrund av 
den avsaknad av socialchef som varit de senaste åren är det viktigt att understryka 
vilken nyckelroll en socialchef får och ska ha i detta arbete. I dialogen med politiken 
blir det socialchefens uppdrag att förmedla uppdrag uppifrån och ner i 
organisationen och bidra med en tydlighet gentemot IFO-chefen som i sin tur får 
förmedla vidare det till sin organisation. Gynnsamt vore även om socialchef kunde 
vara med på IFO:s APT vid behov för att inte bli en osynlig ledare för dem. 

Genom att socialchefen blir den direkta länken till politiken kan även uppföljningar av 
insatser ske för att ta reda på de effekter det har givit den enskilde och de resultat 
som man har sett. Detta är även viktigt eftersom arbetet med att försöka få hem ett 
barn inte avstannar efter en placering. 

IFO-chef bör således följa upp teamledarnas arbete och förvaltningschef bör följa upp 
IFO-chefens arbete. 

Kvalitet och rättssäkerhet – PWC anför att tidigare utredningar visat att det inom 
Socialnämnden funnits en struktur för ett kvalitetsledningssystem, men att arbetet 
avstannat under 2017. PWC skriver att kvalitetsledningssystemet bör prioriteras 
eftersom det har stor betydelse för tydliggörandet av organisationen, men också för 
att utformningen av gemensamma arbetssätt, rutiner och arbetsflöden och öka 
möjligheten till en rättssäker handläggning.  

Till följd av den situation som varit under 2018 har arbetet med att färdigställa 
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete avstannat. Från 2019-02-01 är 
ledningsgruppen inom socialförvaltningen för första gången på över ett år fulltalig. 
Bedömningen är att det nu finns resurser för att göra en satsning på 
ledningssystemet. Förvaltningen kommer dessutom att ha en verksamhetsutvecklare 
och två controllers under en period i vår och behöver därför utnyttja detta till fullo.  
Att färdigställa ett ledningssystem bör enligt rapportens bedömning ske under en 
kortare, men intensivare tidsperiod, då historiken visat att det misslyckats när arbetet 
påbörjats och pausats i omgångar. Förvaltningschef behöver utse en ansvarig 
projektledare som har en tidsfrist att arbeta mot. Arbetet behöver ske tillsammans 
med övriga enhetschefer genom exempelvis återkommande workshops där 
processkartläggningar görs och strukturen sätts. 

När ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete är på plats kommer en 
övergripande kvalitetsredovisning av det systematiska kvalitetsarbetet att kunna 
presenteras för nämnden. Detta bör redovisas till nämnden en gång per år.

Kompetens, kontinuitet och kultur – När PWC genomfört sina intervjuer framkom 
att enheten arbetat utifrån två grupperingar (barn/unga och vuxna) och att det rådde 
olika förhållningssätt, värdegrund och sålunda kultur i de olika handläggargrupperna. 
PWC förslag blev att bearbeta detta och sträva efter att uppnå en god arbetsmiljö 
och ökad trivsel för att också stoppa den höga personalomsättningen.

Enheten har gjort ett omfattande arbete med att öka trivseln och få en bättre 
arbetsmiljö sedan rapporten från PWC togs fram. Enheten har tagit hjälp av en 
konsult, INDEA, och jobbat med grupputveckling vid tre tillfällen under 2018. Enheten 
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har infört reflektionstid varje fredag då de pratar och reflekterar i tvärgrupper, där 
diskuteras hur veckan har varit och de går igenom ”svårare” ärenden. Enheten 
genomför planeringsdagar varje termin, har haft personalvårdsdag där fokus varit på 
samvaro, i och med att de sedan ett år tillbaka sitter i samma lokaler, fikar 
tillsammans dagligen, har julavslutningsaktiviteter och arbetar med strukturen på 
samråden. De har genomfört psykisk ohälsa-dag för hela enheten, planeringsdag för 
barn- och unga-gruppen och öppenvården i syfte att hitta fungerande rutiner vid 
överlämning av ärenden. Resultatet från den senaste medarbetarundersökningen 
visar resultat om 4 (av 5) avseende stämningen på enheten. 

Det har hänt mycket vad gäller grupputvecklingen på enheten. Som en del i det 
fortsatta utvecklingsarbetet behöver även en gemensam värdegrund för IFO att tas 
fram.

Samverkan ur ett barnperspektiv – PWC genomförde, inom ramen för sin rapport, 
sju akt granskningar rörande barn i mellan 6 och 16 år och konstaterade att de 
endast i ett fall hade skett en samverkan med skolan. De konstaterade att samverkan 
behövde stärkas.  

Rapporten konstaterar/föreslår följande:

En arbetsgrupp tillsattes under hösten 2018 som påbörjade ett arbete med att ta 
fram en samverkansplan mellan IFO/skola. Verksamhetsutvecklare för SON och KUB 
har tagit fram ett skelett till samverkansplan som lämnats över till IFO-chef och chef 
för den samlade elevhälsan. I samverkansplanen finns förslag på hur 
samverkansorganisationen kan se ut. En presentation har genomförts med 
nämndordförande för såväl socialnämnden som kultur- och bildningsnämnden och en 
sammanställning av förslag på det fortsatta samverkansarbetet har lämnats till 
arbetsgruppen. En gemensam rutin för placeringar är även framtagen. 

Arbetet med att inrätta en familjecentral pågår just nu och den drivande i projektet är 
förvaltningschef inom kultur- och bildning, men personer från socialförvaltningen 
finns representerade. Arbetet med detta är otroligt viktigt utifrån många aspekter, 
men i synnerhet utifrån att bidra till att barn får en tryggare situation genom det 
förebyggande arbetet och att nämnderna gemensamt ser till att barn i behov av stöd 
kan få samordnade insatser tidigt. Det är viktigt att detta arbete prioriteras under 
2019. 

I en analys är det även viktigt att diskutera och lyfta få fram vikten av att arbeta 
förebyggande. Av den historik som finns i många kommuner så prioriteras inte det 
förebyggande arbetet. Det som betraktats som en besparing på kort sikt kostar ofta 
mer över en längre tidsperiod, i de fall där förebyggande insatser prioriterats bort. 
Samverkan med andra aktörer behöver öka eftersom det bidrar till en effektivisering 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Detta eftersom respektive enheter påverkar 
varandras kostnader. Nedan följer en figur över social investering som är lånad från 
Socialstyrelsens4 och som illustrerar den ekonomiska effektivisering som kan 
förväntas av en framgångsrik samverkan och som kallas ”social investering”. Det 
viktigaste i detta är att barns och familjers behov fångas upp i ett tidigt skede och 

4 Socialstyrelsen – En effektiv socialtjänst, sid. 18
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motverkar de hamnar i en negativ spiral i framtiden och som dessutom kan bidra till 
att kommunen får lägre kostnader i framtiden: 

Rapportens sammantagna bedömning är att det går att göra enorma vinster – både 
ekonomiska men främst genom vinster för de enskilda individerna genom utökade 
satsningar på samverkan med kultur- och bildningsnämnden i ärenden rörande barn. 

Arbetsbelastning - PWC konstaterade att arbetsbelastningen hos den grupp som 
arbetar med barn och unga uppfattades som för hög. Det är också i denna grupp som 
även i tidigare genomlysningar, konstaterat en hög arbetsbelastning, bristande 
styrning, brist på kontinuitet såväl i ledning som i handläggargruppen. För att komma 
tillrätta med detta framförde PWC att det krävdes ett tydligt ledarskap som stöds av 
tydlig vägledning i form av riktlinjer och rutiner. PWC lyfter fram faktorer som att nya 
medarbetare ges en god introduktion, känner sig trygga med och vet vad som 
förväntas samt var stödet i vardagen finns. Dessa menar PWC i sin rapport är 
grundläggande förutsättningar för trivsel men även för en rättssäker verksamhet. 

Enheten har, sedan PWC-rapporten togs fram, arbetat med och tagit fram ett 
introduktionsprogram för nyanställda där enhetschef, teamledare och administrativ 
assistent har olika uppgifter. Vid behov av samverkan mellan berörda handläggare 
ser enheten till att genomföra detta. Teamledarna är den sammanhållande länken i 
det arbetet. I och med att enheten flyttat ihop och numera sitter i samma lokaler så 
har samhörigheten ökat.  

Vad gäller gruppen som arbetar med barn och unga så har rekryteringar genomförts 
så att alla tjänster är tillsatta, men pga. sjukskrivningar, vård av barn och 
föräldraledigheter så har gruppen, under perioder, inte varit fulltalig. 

Något nytt som tillkommit under den här rapporten är avsaknaden av individuella 
kompetensplaner för medarbetarna. Eftersom detta är en viktig del i att vara en 
attraktiv arbetsgivare behöver detta tas fram (en utförligare beskrivning av detta 
finns sammanställt i nästa kapitel och i den sammanfattande åtgärdslistan). 

Inom en organisation måste det finnas riktlinjer som är kända och tillämpas i 
handläggningen. Det måste vidare finnas skriftliga rutiner som är kända och tillämpas 
för, uppföljning och målsättande i exempelvis biståndsbeslut. Inom ramen för arbetet 
med rapporten så har det inte funnits möjlighet att göra en djupdykning i de rutiner 
och riktlinjer som finns för närvarande. Att vissa riktlinjer behöver tas fram kan 
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rapporten identifiera, men inte en genomlysning av samtliga dokument som en 
socialsekreterare eller handläggare kan behöva. Detta är en process som behöver till 
i samband med arbetet med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. 
Rapporten vill dock understryka vikten av att detta verkligen fullföljs. Det är viktigt 
att varje verksamhetsområde inom enheten tar ett tillfälle och ser över samtliga 
dokument för att utreda om något saknas. Eftersom styrdokument i form av riktlinjer 
i stor grad ökar rättssäkerheten är det viktigt att se över detta arbete grundligt och 
att de riktlinjer som saknas tas fram. Enheten har idag riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd och biståndsbedömning (äldre), men enheten saknar 
exempelvis riktlinjer för placerade barn, LSS, vuxna med missbruk, för 
ensamkommande, socialpsykiatri och riktlinjer barn och familj. Eftersom det finns 
nationella riktlinjer för vissa handläggningsärenden behöver enheten se över inom 
vilka grupper som det saknar riktlinjer och ta fram dessa. Riktlinjerna för LSS är det 
som rapporten bedömer som mest prioriterade. Detta med hänsyn till att det skett 
en del förändringar i praxis och från Regeringens håll den senaste tiden. Det är viktigt 
att riktlinjer är tydliga i vad som exempelvis ger rätt till en viss insats och vad det 
finns som en handläggare ska vara extra uppmärksam på. Ett exempel på detta kan 
vara den nya blankett som kommunerna ska använda när de beviljat personlig 
assistans enligt 9 § 2 LSS i avvaktan på Försäkringskassans beslut och därför kan 
begära en utbetalning retroaktiv tid (blankett FK3032).  
Enheten föreslås se över ovanstående och en utförligare beskrivning av detta 
presenteras i den sammanfattande åtgärdslistan. 

3.2 Resultat, diskussion och analys - övrigt
Nedan följer en redogörelse av resultat, diskussion och analys kring vad som i övrigt 
framkommit under utredningen. 

Ekonomi - Ser man tillbaka historiskt så har IFO-enheten haft utmanande år med 
många chefsbyten, men också vakanser i andra tjänster överlag. Det har gjort att en 
del av utvecklingsarbetet avstannat, men det är dock viktigt att påpeka att enheten 
gjort stora förändringar och framsteg om en jämförelse görs med hur det såg ut för 
två år sedan. Ser man till de siffror som kan inhämtas från Kolada och jämförelsen 
med andra kommuner så framgår inte IFO som en enhet i ekonomisk kris. Som 
stödfunktion till socialförvaltningen finns en ekonomicontroller som i huvudsak 
arbetar med ekonomin kopplad till förvaltningen. I uppdraget ingår bl.a. att delta i att 
ta fram en budgethandling, arbeta fram regelbundna ekonomiska rapporter till 
nämnden, delta i delårsrapporter, göra nämndens årsrapport avseende ekonomin 
och utbilda chefer i ekonomin. Controllern förser samtliga chefer med en rapportmall 
och i stort sett allt siffermaterial löpande. 2018-09-18 anordnades ett 
ekonomiseminarium för hela IFO och hölls av kommunens ekonomichef och 
ekonomicontroller för att öka den ekonomiska medvetenheten inom enheten. 
Ekonomiavdelningen gick bl.a. igenom verksamhetsstyrningen och hur allt hänger 
ihop. Därtill lyftes syftet med prognoserna upp där det betonades att en 
prognostiserat underskott genast kräver en handling för att vända trenden. 

Det som kan sägas om IFO:s ekonomi är att det finns stor utvecklingspotential vad 
gäller den ekonomiska medvetenheten inom enheten. Detsamma gäller 
redovisningen av antalet placeringar och kostnader för dessa. Idag görs ingen 
uppföljning löpande till nämnden vad gäller externa insatser och placeringar. Vad 
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gäller de interna öppenvårdsinsatserna finns heller ingen uppföljning till nämnd. Med 
tanke på den betydelse dessa insatser har samt den kostnad som insatser innebär är 
detta en rutin som, enligt rapporten, saknas och måste till. Viktigt att påpeka att 
samtliga redovisningar ska ske, med respekt för den enskildes integritet. 
Redovisningarna ska vara avidentifierade och det är endast relevanta omständigheter 
som ska redovisas. Utöver att uppföljningar (även ekonomiska) måste till med 
socialchef och nämnden så behöver en avstämning avseende ekonomin göras inom 
IFO:s egen enhet, exempelvis på IFO:s ledningsgrupp, men också på APT. 

Ser man till siffrorna över IFO:s budget och utfall sedan 2014 kan man förstå 
politikernas oro över kostnadsutvecklingen. Frågan som ställts är om enheten varit 
underbudgeterad eller om man haft för höga kostnader. Tabellen över andel av 
driftskostnad pekar i en riktning mot ett underbudgeterande, i vart fall fram till 2017. 
Ser man till de siffror som kan inhämtas från Kolada och jämförelsen med andra 
kommuner så framgår inte IFO som en enhet med stora ekonomiska svårigheter. 
Enheten hamnar bland de bästa kommunerna utifrån principen om gröna, röda och 
gula resultat.

Det som kan tilläggas om tabellen över procentandelen av kommunens totala 
driftskostnad som tillhör IFO är att det är svårt att dra några definitiva slutsatser. 
Detta eftersom sociala problem kan vara större i vissa kommuner, men för 2017 års 
resultat har rapporten även tagit med liknande kommuner och det är kommuner som 
inte enbart är i samma storlek som Lekeberg utan som alltigenom påminner om 
kommunen. Det är dock även så att man kan vara en ”liknande” kommun, men trots 
det har ett större/mindre behov. Det som dock kan sägas är att IFO inte utger en så 
stor del av kommunens totala driftskostnad eller urholkar kommunens totala 
ekonomi. 

I rapporten finns en redovisning av de ”röda” siffrorna från Kolada, däribland andel 
barn 0-12 år (i %) som ej återaktualiseras ett år efter avslutad utredning eller insats. 
För 2017 var andelen 64 % för Lekeberg vilket innebär att 36 % av de barn som 
utredning/insats avslutas avseende, återkommer. Detta är verkligen en trend som 
behöver brytas eftersom det både påverkar den enskilda individen, men även IFO:s 
budget genom att barnen, med viss rimlig sannolikhet, kanske inte får rätt hjälp från 
början eller har större behov än handläggaren räknat med. Vad gäller ej 
återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad insats/utredning så uppgår 
andelen till 98 % och är en av de högsta siffrorna i landet. Som en framtida uppgift 
kan tänkas att utreda varför det råder så stora skillnader mellan barn och ungdomar? 
Kan de som arbetar med de yngre barnen dra någon lärdom av de som arbetar med 
ungdomarna? Det behöver i vart fall analyseras vad dessa röda siffror gällande barn 
0-12 år beror på. 

Utifrån de sammanställningar som presenterats och IFO:s senaste budgetutfall så är 
det främst familjehemsvården, öppenvården och insatser inom LSS för barn som 
överskridit den del av sin budget. Det som kan framföras om familjehemsvården och 
den tabell som finns presenterad i rapporten är att Lekebergs kommun har en högre 
kostnad i jämförelse med riket i stort, men ej i jämförelse med liknande kommuner. 

Socialstyrelsen föreslår i sin rapport ”En effektivare socialtjänst” att IFO kan ”börja 
om från början” för att få inspiration att bli mer nytänkande inom vissa områden. 
Eftersom det kan bli en fråga om resurser och det inte är möjligt att se över samtliga 
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”poster” så kan IFO börja med de verksamheter/insatser som, utifrån de senaste 
budgetutfallen kostat mest och utgå ifrån nedanstående punkter:

 Identifiera verksamheter där kostnaderna är höga 
 Varför är kostnaderna höga? 
 Kan dessa kostnader påverkas på kort/lång sikt?
 Hur kan/vad krävs för att resursutnyttjandet ska förbättras? 

Inom ramen för ekonomidiskussionen kan även tilläggas att finansieringen för 
tjänsten som administrativ assistent löper ut efter 2020, det är därför viktigt att detta 
tas i beaktande vid framtida budgetdiskussioner. Hur tjänsten ska finansieras efter 
2020 behöver klargöras. 

Någonting som också är viktigt att lyfta fram är att IFO inleder 2019 med, nästintill, 
samma budget som för 2018. I slutet av 2018 avslutades flera placeringar som inte 
blir kostnadskrävande under 2019, men budgeten blir ändå att betraktas som snäv 
och något större utrymme för några större oförutsedda händelser finns därmed inte. 
Placeringar kan bli aktuella oavsett och flera av IFO:s insatser har sin grund i 
rättighetslagar. 

Delegationsordning – Som en del i arbetet med rapporten har delegationsordningen 
setts över. Det ska poängteras att det endast är de delar av delegationsordningen 
som rör IFO som har beaktats, övriga stycken har exkluderats. Vid en genomgång av 
samtliga intervjuer så förefaller kunskapen om delegationsordningen inte att vara 
genomgripande inom enheten. Vad gäller själva innehållet i delegationsordningen så 
har en kortare omvärldsbevakning genomförts och rapporten föreslår förändringar 
som finns i bilaga. Med de föreslagna förändringarna vill man borga för 
rättssäkerheten och få en större möjlighet till kontroll vad gäller kostnaderna för 
vissa insatser. Därför föreslås i de flesta fall föreslås ett delegat högre upp. Utöver 
detta föreslås en informationssatsning för att öka kunskapen om 
delegationsordningen. 

Öppenvården - Det var endast två av fyra inom öppenvården som hade möjlighet att 
närvara vid intervjun. Gruppen arbetar med ”hemma hos besök” hos familjer som 
har behov av hjälp, med missbruk, samverkan med skolan och samarbetssamtal. De 
får idag sina uppdrag av teamledare (dessa träffar kan ibland utebli), men fördelar 
uppdragen sinsemellan. Tre i gruppen kommer till våren att genomgå en totalt sex 
dagars utbildningar i Marte Meo, samtliga ska genomgå en totalt åtta dagars 
utbildning i familjebehandling och en ska genomgå en parrelationsutbildning. Under 
intervju var det svårt att få konkret information om vad gruppen gjorde, ej heller 
kunde gruppen uttala sig om vad de hade för prioritetsordning i arbetet och vad som 
var det viktigaste att arbeta med under 2019. Det ska dock framföras att det skett 
stora förändringar i öppenvården om man jämför med för två år sedan. Det var långa 
köer till öppenvården, många var under behandling länge och uppdragen var inte 
tidsbestämda. Under hösten 2018 gjordes dock en omstart av öppenvården och 
gruppen genomförde planeringsdagar för att kartlägga behov, utbildning och bli mer 
nytänkande. IFO-chef har i februari 2019 infört kontinuerliga avstämningar med 
öppenvården. Öppenvården är en utbredd verksamhet inom IFO och kan inbegripa 
många olika delar. Det är dock viktigt att ta fram en handlingsplan/prioriteringslista 
där det framkommer att IFO har begränsade resurser som tilldelats öppenvården. 
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Det behöver exempelvis vara tydligt att externa köp inte kommer att vara aktuella i 
de fall där det kan utföras i egen regi. 

Att det skett en förstärkning av öppenvården borde kunna bidra till färre 
konsulentstödda insatser eftersom bedömningen är att fler insatser kan göras i egen 
regi. Bedömningen från IFO-ledningen är att öppenvården nu exempelvis kan erbjuda 
föräldrastöd i en bredare kontext och hjälpa till i familjer på plats. Insatser på helger 
och kvällar genomförs alltjämt genom konsulentstödda insatser, men även insatser 
som är mer omfattande (således flera gånger i veckan). Rapporten visar att arbetet 
med öppenvården behöver ses över och prioriteringar och arbetssätt behöver 
tydliggöras. I dagsläget arbetar båda teamledarna och IFO-chefen mot öppenvården 
och detta behöver också ses över. Handläggare inom vuxenenheten arbetar mot 
missbruk, likaså öppenvården och bedömningen är även att ansvarsfördelningen 
dem emellan behöver tydliggöras. Tydliga uppdragsbeskrivningar med tydliga mål 
måste ges till öppenvården och uppföljningar av samtliga insatser behöver ske. Med 
handlingsplan menas en prioriteringslista med hänsyn till de begränsade resurser 
som finns inom området. Det behöver tydliggöras att enheten exempelvis inte ska 
prioritera externa köp utan istället utföra insatser internt och arbeta med att försöka 
få hem ett placerat barn och arbeta mer med öppenvård i egen regi. I de fall där det 
är möjligt. Det behöver även tydliggöras att det är IFO-chef tillsammans med 
teamledare som ska fördela ut uppdrag och välja prioriteringsordning. 

Eftersom stora satsningar gjorts på den egna öppenvården är rapportens bedömning 
att det bör gå att minska behovet av konsulentstödda insatser. Genom att sätta in 
fler resurser i familjen genom en förstärkt öppenvård bedöms även möjligheten att 
motverka längre placeringar som större. I de fall där det ändå blir aktuellt med en 
placering jobba in öppenvården tidigare för att öka chanserna för familjen att få hem 
sina barn och få stöd i att kunna utveckla sin föräldraförmåga. Självklart får detta inte 
ske genom att man äventyrar barnets bästa eller inte tar hänsyn till barnets önskemål 
i de fall där det är möjligt. Genom att placera barn skapas nya behov och en placering 
kan inte alltid anses vara det som är det bästa för barnet. En annan möjlig väg att gå 
är ett tätare samarbete med socialpsykiatrin i de familjer där det finns en förälder 
med psykisk ohälsa. Enheten behöver se över möjligheten att öka kompetensnivån 
genom att erbjuda kompetensutveckling hos de som arbetar inom socialpsykiatrin så 
att de även kan stötta barnen och arbeta närmare barn och unga-gruppen. 

Viktigt är också att arbeta med de placerade barnen, göra täta uppföljningar och 
arbeta med att försöka ge insatser genom öppenvården som möjliggör återförening 
med familjen. 

Mot bakgrund av de omfattande utbildningarna som öppenvården ska genomgå 
våren 2019 bör det rimligen kunna ställas krav på att dessa ska ge effekter. Det bör 
även kunna ge effekter på så sätt att öppenvården i sin tur kan förmedla kunskapen 
vidare inom organisationen men också gentemot skola/förskola som en intern 
kunskapsöverföring. 

Personal - Något som varit återkommande under flera intervjuer var avsaknaden av 
en individuell kompetensplan. Det är viktigt att detta tas fram och där varje 
medarbetare får ett underlag där målsättning, tidplan, metod, kostnader och en 
utvärdering beskrivs. Syftet med planen är att underlätta för chef att utveckla IFO 

Page 165 of 265



Slutrapport – IFO-översyn 16 (29)

och uppnå de uppsatta målen. Det är viktigt att det finns en tanke och analys bakom 
över vilka utvecklingsområden som är centrala för just IFO och hur 
kompetensbehovet ser ut. Att arbeta med individuella kompetensutvecklingsplaner 
är också en del i ett led att vara en attraktiv arbetsgivare. 

LSS-barn - Det har förekommit diskussioner kring verkställigheten av LSS-barn även 
innan rapporten tagits fram, men även under utredningens gång. Bedömningen från 
rapportens sida är att detta behöver ses över på djupet och rekommendationen är 
att överväga att flytta all verkställighet av LSS till någon av LSS-enheterna istället för 
att ha det under IFO. Verkställighet av samtliga insatser för funktionshinderstöd bör 
vara under en och samma enhet. Detta för att säkerställa att den samlade 
kompetensen finns under en och samma enhet och chef samt att de regionala 
samverksansforumen (nätverk) skulle få en tydlig representant. Att både utreda och 
verkställa insatser inom LSS-barn är inte att rekommendera. 

Det som IFO gör idag är svårt att ersätta i pengar eftersom det är de mest behövande 
medborgares rätt till hjälp som det handlar om. Enheten ska dock alltid sträva efter 
att säkerställa att rätt saker görs och att dessa utförs på ett rättssäkert sätt.  

4 Sammanfattning av föreslagna åtgärder
Nedan följer en sammanfattning av de föreslagna åtgärderna som presenterats i den 
löpande texten ovan. Förvaltningschef tillsammans med IFO-chef och 
verksamhetsutvecklare föreslås bli ansvarig för den löpande uppföljningen av 
rapporten och således rapporteringen till nämnden. För att få ett bättre helhetsgrepp 
över de föreslagna åtgärderna är det viktigt att läsa dem mot bakgrund av det som 
framkommer i avsnitt tre (3) med resultat, diskussion och analys. Tabellen anger vem 
som är ansvarig för att det blir gjort, inte per definition vem som ska ta fram 
underlaget. Detta kan således delegeras:

Åtgärd (Vad) Insats (Hur) Ansvarig (Vem) Tid 
(När)

Säkerställa att åtgärder 
som är framtagna i 
rapporten vidtas

Uppstartsmöte där rapporten 
redovisas och en prioriteringslista 
tas fram. Deltagare på ett sådant 
möte: Verksamhetsutvecklare, 
socialchef, IFO-chef och teamledare 
som i sin tur får delegera vidare. 

Löpande redovisa för nämnden hur 
arbetet fortlöper 

IFO-chef Omgående

Redovisning 
till nämnd 
sker 
löpande, 
således 
maj, 
augusti osv. 

Inkludera IFO i MER-plan 
med tydliga, konkreta och 
rimliga mål.

Genom workshops där både 
politiken och förvaltningen finns 
representerade

Politiken är tydliga med vad som 
ska följas upp i MER-planen vad 
gäller IFO:s verksamhet

Ordförande/förvaltningschef Hösten 
2019

Skriftlig rutin för 
ekonomiska uppföljningar

Ta fram en skriftlig rutin för 
ekonomiska uppföljningar som bl.a. 
innehåller:

IFO-chef med stöd av 
ekonomicontroller

Omgående
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Månadsvisa sammanställningar av 
antalet placeringar

Kostnader för dessa

Redogörelse för hur ärendet 
fortlöper, kan man säga något om 
placeringstiden, kan andra insatser 
bli aktuella osv. 

Uppgifter om vem som är ansvarig 
för vilken redovisning

Var/till vem det ska redovisas, 
dokument

Löpande uppföljningar av 
placeringar/insatser

Införa löpande uppföljningar av 
placeringar/insatser mellan 
ordförande, socialchef och IFO-chef 
(vid behov ekonomicontroller) där 
både ekonomi och överväganden 
diskuteras

IFO-chef Omgående

Stickprov av 
biståndsbeslut/beslut om 
försörjningsstöd på 
nämndsammanträden

På AU välja ut fem (5) ärenden som 
beslutats av handläggarna som 
redovisas på nästkommande 
nämnd.  

Förvaltningschef/AU Omgående

Ändra redovisning på AU Inför varje beslut om insatser eller 
placeringar behöver handläggare 
för nämnden redogöra för de 
alternativ som övervägts innan 
förslag till beslut. 

IFO-chef Omgående

Öka den ekonomiska 
medvetenheten inom IFO

Diskutera ekonomi på APT genom 
att lyfta informationen från de 
ekonomiska uppföljningarna från 
politiken

Ha ekonomiska redovisningar på 
APT efter varje 
prognosrapportering; Hur ligger 
enheten till? Om prognosen visar 
ett underskott, hur kan enheten 
hämta in underskottet, vilka 
åtgärder kan vidtas för att minska 
underskottet?

IFO-chef Löpande

Individuell 
kompetensutvecklingsplan

Tas fram i samband med 
utvecklingssamtal

En sådan plan ska innehålla 
uppgifter om målsättning, tidplan, 
metod, kostnader och en 
utvärdering beskrivs.

IFO-chef Årligen

Tydliggöra fördelningen av 
ärenden som inkommer 
till enheten

Ta fram en modell för fördelning av 
ärenden

Hur ska ärenden fördelas mellan 
handläggare?

Vem ansvarar för akuta ärenden 
som inkommer?

Teamledare Under 2019

Skapa rättssäker 
handläggning av ärenden 
enligt LVU

Ta fram en rutin som exempelvis 
kan innehålla information om:

 Förutsättningar
 Mål och syfte
 Vem rutinen gäller
 Tydliggöra 6 § LVU

IFO-chef Under 2019
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 Dokumentation
 Underställan till 

förvaltningsrätten
 Polishandräckning
 Information till 

barnet/vårdnadshavarna
 Registrering
 Upphävande

Åtgärd (Vad) Insats (Hur) Ansvarig (Vem) Tid (När)
Strukturera upp 
öppenvården och 
införa uppföljning av 
effekterna av en 
förstärkt öppenvård 
tillsammans med den 
ekonomiska 
uppföljningen

Se över samtliga rutiner och 
fastställa en tydlig struktur 
för arbetet

Ta fram en rutin för 
redovisning av insatser inom 
öppenvården, vad har 
insatserna haft för effekt?

Har behovet av 
konsulentstödda insatser 
minskat?

IFO-chef Omgående

Handlingsplan för 
öppenvården

Ta fram ett dokument över 
vad som ska prioriteras 
under 2019 

IFO-chef Senast maj 2019

Stärka det 
systematiska 
kvalitetsarbetet

Se över samtliga rutiner 
inom respektive gren inom 
IFO genom workshops som 
grupperna håller i själva

Göra en 
processkartläggning, vilka 
processer finns inom 
området?

Svara därefter på; Finns det 
tydliga rutiner?

Finns det mallar för 
utredning?

Finns styrdokument?

Saknas underlag för att 
kunna göra rättssäkra 
bedömningar inom 
området?

IFO-chef Under 2019

Stärka 
implementeringen av 
barnkonventionen i 
det dagliga arbetet 

Informera 
medarbetare/nämnden om 
att barnkonventionen blir 
lag 2020

Se över SKL:s  
tillämpningsnycklar för att 
säkerställa att 
barnkonventionen efterföljs 
i det dagliga arbetet

Ta initiativ till spridning av 
information om 
barnkonventionen till 
kommunen i stort

IFO-chef Klart till årsskiftet 2019/2020
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Se över de nio 
framgångsfaktorer som SKL 
tagit fram i barnrättsarbetet

Ta fram en barnchecklista 
som ska checkas av inför 
varje beslut som tas av 
nämnd med frågor om hur 
beslutet påverkar barns och 
ungdomars situation och om 
särskild hänsyn tagits till 
fysiskt och psykiskt 
handikappade barns och 
ungdomars behov mm 

Uppdatera hemsidan Se över informationen som 
finns på hemsidan rörande 
IFO. 

Är informationen aktuell?

Saknas någon information 
på hemsidan som är viktig 
för allmänheten att känna 
till, information om 
exempelvis tre fria samtal 
med öppenvården?

Finns information om 
samverkan med 
skola/förskola? 

Teamledare Löpande

Inrätta en 
familjecentral 
tillsammans med 
kultur- och 
bildningsförvaltningen

Prioritera arbetet med 
familjecentralen

Fortsätta deltagande i 
arbetsgruppen för 
familjecentralen

Förvaltningschef/IFO-
chef

Fortsätta att stärka 
samverkan med 
kultur- och 
bildningsförvaltningen

Fortsätta det påbörjade 
arbetet med framtagning av 
samverkansplan

Skriva färdigt 
samverkansplanen

Ta fram en 
samtyckesblankett för 
samverkan mellan 
socialtjänst/skola som kan 
användas i de ärenden där 
en samverkan blir aktuell

Ta fram en 
anmälningsblankett som 
skola/förskola kan utgå ifrån 
där det är tydligt vad för 
information som behöver 
finnas med

Upprätta en ekonomisk 
rutin för hur 
samverkansärenden ska 
finansieras i och med att det 
två nämnder är berörda

Säkerställa 
implementeringen av 
samverkan genom att i ett 
tidigt skede involvera 
medarbetare och informera 

Förvaltningschef/IFO-
chef

Löpande
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dessa om att arbetet med 
att utveckla samverkan 
pågår

Säkerställa att följande 
faktorer inkluderas i 
samverkansarbetet:

Att samverkan är väl 
förankrad i 
verksamheterna/nämnderna

Att målet med samverkan är 
klarlagt

Att rutiner och 
arbetsfördelning finns

Att det finns en tydlig 
organisation, arbetssätt och 
ekonomiska ramar

Att samsyn, gemensam 
värdegrund, respekt och 
tillit finns

Att samverkansramarna är 
tydliga

Att det råder ömsesidig 
kunskap om varandras 
regelverk och verksamhet

Att samverkan bygger på 
funktion, inte person

Öka kunskapen om 
delegationsordningen

Informera medarbetare 
inom IFO om 
delegationsordningen på 
APT med jämna mellanrum

Ha delegationsordningen 
som punkt på 
introduktionsschemat vid 
nyanställningar

IFO-chef Under 2019

5 Några avslutande ord
I en växande kommun som Lekeberg kommer behovet av stöd från IFO:s verksamhet 
att öka. Kommunens resurser är och förblir begränsade. Därför är det viktigt att man 
ser över hur man arbetar för att, så långt det är möjligt, säkerställa att man verkligen 
gör rätt saker och att dessa görs på rätt sätt. Den här framtagna rapporten har ämnat 
att identifiera de utvecklingsmöjligheter som finns inom IFO och försökt att 
konkretisera dem. Det stora arbetet är dock det som ligger i framtiden dvs. arbetet 
med att verkställa de identifierade åtgärderna som rapporten tror kommer att leda 
till en större effektivitet. Det är därför viktigt att understryka att man måste se detta 
ur ett långsiktigt perspektiv. Arbetet med att effektivisera arbetssätt, ändra i roller, 
ändra vissa kulturer mm kommer att ta tid och kräva resurser. Det måste dock 
prioriteras och följas upp för att minimera risken för att det avstannar. 

Dialogen och kommunikationen mellan tjänstepersoner och politiker måste utvecklas 
och förbättras. Det är viktigt att man inte hamnar i ett läge där man gör som man 
alltid har gjort eller låter historiska förhållanden ligga till grund för kommande 
fördelningar av resurser. Samtliga beslut som tas rörande IFO, men också övriga 
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enheter inom förvaltningen, måste vara baserade på grundliga analyser och 
faktabaserade underlag. 

6 Uppföljning av översynen
Med den framtagna åtgärdsplanen i avsnitt fyra (4) är det viktigt att arbetet inte 
avstannar utan påbörjas och fullföljs under året. För att verkligen säkerställa att 
föreslagna åtgärder vidtas är det viktigt att en löpande uppföljning av planen 
genomförs. Rapportens förslag är att detta görs på nämndsammanträden under 
2019. Vid nämndsammanträdet i maj föreslås nämnden få en prioriteringslista 
presenterad med de ditintills genomföra åtgärderna. Därefter föreslås en löpande 
redovisning att ske till nämnd vid kommande sammanträdesmöten. Redovisningen 
föreslås genomföras av IFO-chef tillsammans med verksamhetsutvecklare.  

7 Referenser
Kommun- och landstingsdatabasen – Kolada (SKL)

Socialstyrelsens ”En effektiv socialtjänst” 

PWC:s rapport ”Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och 
familjeomsorgen” 

8 Bilagor

8.1 Förslag på arbetsbeskrivning IFO-chef/teamledare

Befattningsbeskrivning - Chef för individ- och familjeomsorgen 

Chefen för individ- och familjeomsorgen är en av socialförvaltningens enhetschefer 
och är direkt underställd förvaltningschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 Övergripande ansvar för verksamhetsområdet och dess utveckling
 Säkerställer att adekvat omvärldsbevakning kontinuerligt fortgår inom 

enheten
 Övergripande arbetsgivaransvar för verksamheten. Hit hör arbetsmiljö, löner 

och anställningsärenden
 Ekonomiskt ansvarig för verksamhetens tilldelade medel gentemot 

förvaltningschefen
 Deltar i budgetarbetet i samråd med teamledare, förvaltningschef och 

ekonom.
 Leder styrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten och dess 

ekonomi
 Löne- och utvecklingssamtal med all personal 
 Arbetar med utredningsuppdrag inom såväl individ- och familjeomsorgen 

som på förvaltningsövergripande nivå
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Närmast chef för all personal inom individ- och familjeomsorgen. 

Befattningsbeskrivning - Teamledare, barn och ungdom samt öppenvården

Teamledaren har chefen för Individ och familjeomsorgen, IFO - chef, som sin 
närmaste chef och ingår i IFO:s ledningsgrupp

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Barn- och ungdomsärenden
Öppenvården

I uppdraget ingår

 Arbeta för att utveckla enhetens arbete och bidra till att höja kvaliteten i 
verksamheten

 Fördela ärenden/arbetsuppgifter till handläggarna
 Ge råd och stöd till handläggarna
 Säkerställa att öppenvården arbetar i enlighet med de arbetsuppgifter som är 

ålagda öppenvårdsenheten
 Ge stöd i att upprätta ett beslutsunderlag, främst i barn- och 

ungdomsärenden, till socialnämnden och delta på 
utskotts/nämndsammanträden

 Säkerställa att ärenden hanteras enligt gällande lagstiftning och enligt de 
metoder som är fastställda i förvaltningen

 Kontinuerligt informera IFO-chefen om ärenden av mer omfattande karaktär 
inkluderande kostnader för biståndsinsatserna

 Bidra till att adekvata biståndsinsatser genomförs kostnadseffektivt
 Arbeta för att koordinera IFOs verksamhet på bästa sätt med IFO chefen, den 

andra teamledaren och med medarbetarna på IFO 
 Arbeta för ett gott samarbete med andra berörda verksamhetsområden i 

kommunen, främst med skolan 
 Vid behov arbeta med utredningar inom IFO:s verksamhetsområde

Befattningsbeskrivning - Teamledare, vuxen- och biståndsenheten

Teamledaren har chefen för Individ och familjeomsorgen, IFO - chef, som sin 
närmaste chef och ingår i IFO:s ledningsgrupp. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

 Försörjningsstöd
 Insatser för vuxna
 Missbruk av alkohol och övriga droger
 Biståndsenheten

I uppdraget ingår

 Arbeta för att utveckla enhetens arbete och bidra till att höja kvaliteten i 
verksamheten
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 Fördela ärenden till handläggarna utom försörjningsstöd och ärenden som 
kommer till biståndsenheten

 Ge råd och stöd till handläggarna
 Ansvara för att arbetet med missbruksproblematiken samordnas på bästa 

sätt inom IFO
 Säkerställa att ärenden hanteras enligt gällande lagstiftning och enligt de 

metoder som är fastställda i förvaltningen
 Ge stöd i att upprätta ett beslutsunderlag till socialnämnden och delta vid 

behov på utskotts/nämndsammanträde
 Kontinuerligt informera IFO-chefen om ärenden av mer omfattande karaktär 

inkluderande kostnader för biståndsinsatserna
 Bidra till att adekvata biståndsinsatser genomförs kostnadseffektivt
 Samarbeta och ge information till berörda enhetschefer kring större, 

komplicerade och kostnadskrävande biståndsinsatser
 Arbeta för att koordinera IFOs verksamhet på bästa sätt med IFO chefen, den 

andra teamledaren och med medarbetarna på IFO 
 Arbeta för ett gott samarbete med andra berörda verksamhetsområden i 

kommunen främst med arbetsmarknads- och integrationsenheten
 Vid behov arbeta med utredningar inom IFOs verksamhetsområde

8.2 Förslag på ändringar i delegationsordningen
Punkt 12 Beslut om bistånd i form av vård av ensamkommande asylsökande barn i 
jourhem, stödboende eller annat enskilt hem (HVB) – Delegat teamledare

Punkt 15 Beslut om biståndsplacering av barn och ungdom på HVB-institution och 
stödboende inom ramavtal – Delegat IFO chef

Punkt 30 Besluta att inleda utredning – Delegat teamledare

Punkt 71 Inleda/återuppta faderskapsutredning – Delegat teamledare

Punkt 145 Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans – Delegat 
teamledare 

Punkt 150 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet - Delegat teamledare

Punkt 167 Ersättning från föräldrar vars barn får vård i annat hem än det egna samt 
skälig ersättning för andra stödinsatser – Delegat teamledare

Punkt 197 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt 
yttrande över kostnadsräkning – I delegationsordningen finns två delegat; IFO-chef 
och socialchef. Rapporten föreslår att det endast ska vara IFO-chef. 

209 Yttrande till förvaltningsrätten och Kammarrätten – Punkten behöver förtydligas 
på så sätt att det bör framkomma att det är övriga yttranden (exempelvis yttranden i 
ärenden rörande bostadsanpassningsbidrag) som inte finns under andra punkter i 
delegationsordningen. Delegat föreslås vara förvaltningschef. 
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8.3 Barnkonventionen blir lag 2020
Riksdagen har fattat beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i 
svensk lag den 1 januari 2020. Eftersom detta kräver en del arbete behöver detta 
nämnas i rapporten som en del i de åtgärder som behöver vidtas framöver. 
Informationen som presenteras i detta avsnitt har tagits från SKL:s hemsida. SKL har 
tagit fram ett antal tillämpningsnycklar som är till hjälp för att ta reda på hur långt 
verksamheterna kommit i tillämpningen av rättigheterna. Nycklarna får fungera som 
en checklista och behöver ses över av IFO som en del i åtgärderna: 

 I varje barnavårdsutredning har barnets röst kommit till uttryck (artikel 12).
 Barnets synpunkter dokumenteras i varje utredning (artikel 12).
 Barnets perspektiv och behov beaktas vid bedömning av ekonomiskt bistånd 

(artikel 3.1).
 Medarbetare i socialtjänsten har fått utbildning för att kunna föra samtal 

med barn (artikel 42).
 Vuxna som kommer i kontakt med socialtjänsten tillfrågas om de har barn 

(artikel 3.1).
 Medarbetare i socialtjänsten samverkar med medarbetare inom andra 

verksamheter för att tillgodose barnets bästa (artikel 3.1).
 Det finns åldersadekvat information på socialtjänstens webb om hur 

socialtjänsten arbetar och hur man lättast gör för att få kontakt (artikel 17, 
19).

 Medarbetare inom socialtjänsten frågar barn hur de upplever mötet med den 
enskilda medarbetaren (artikel 12).

 Pojkar och flickor behandlas likvärdigt (artikel 2).5

Det finns nio framgångsfaktorer framtagna för barnrättsarbetet som presenteras på 
SKL:s hemsida. Även detta behöver säkerställas inför det faktum att 
barnkonventionen blir lag från 2020. Det här gäller dock inte bara IFO:s verksamhet 
utan kommunen i stort, men initiativ bör tas av socialförvaltningen tillsammans med 
kultur- och bildningsförvaltningen: 

1. Ta reda på om det finns ett beslut i fullmäktige (styrelse) om att arbeta i enlighet 
med konventionen

2. Ta in skrivningar om rättigheterna i alla styrande dokument

3. Verka för att det ska finnas ett krav på återrapportering till den politiska nivån

4. Kartlägg kunskapsnivå

5. Besluta om en samordningsfunktion

6. Tillsätt en arbetsgrupp som är knuten till samordningsfunktionen

5 
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonventionenblirs
vensklag/forberedelser/tillampningsnycklarverksamheter.5634.html#5.765bbeae15ba22ac43be2945
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7. Förankra arbetet i hela organisationen

8. Genomför aktiviteter på olika nivåer

9. Be om handledning och stöd om det behövs

Utredningen rekommenderar att se över möjligheten att ha en barnchecklista6 innan 
varje beslut inom förvaltningen, men också nämnden för att säkerställa att barnens 
perspektiv tas i beaktande. Checklistan innehåller frågor som exempelvis ”Hur 
påverkar detta förslag barns och ungdomars situation?” och ”Har särskild hänsyn 
tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns och ungdomars behov?”

8.4 IFO:s verksamhet i siffror
8.4.1 Redovisning av de ”röda” siffrorna
Rapporten har inhämtat ”röda” resultat som finns publicerade i Kolada. Dessa 
presenteras nedan. 

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel 
(%)

År 2014 2015 2016 2017

Lekeberg 58 - - 64

För att bättre illustrera detta har en diagramsjämförelse inhämtats från Kolada. Inom 
IFO blir således 36 % av de barn mellan 0-12 år som erhåller en insats/utredning 
aktuella inom ett år. Siffor från 2018 har inte publicerats ännu, men är en trend som 
måste brytas.   

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, 
andel (%)

År 2014 2015 2016 2017

6 Läs mer under: https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/pejling-dialog/det-har-kan-du-
gora/barnkonsekvensprovningar/barnchecklista/
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Lekeberg 48 - - 98

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för 
vuxna med missbruksproblem 21+, medelvärde

År 2015 2016 2017 2018

Lekeberg 125 49 22 18

Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv.

År 2015 2016 2017 2018*

Lekeberg 759  667 1254

*Resultat för 2018 presenteras i maj/juni

Kostnad öppna insatser barn och unga övr. öppna insatser, kr/inv.

År 2015 2016 2017 2018*

Lekeberg 229  139 140

*Resultat för 2018 presenteras i maj/juni

Kostnad institutionsvård vuxna missbrukare, kr/inv. 

År 2015 2016 2017 2018*

Lekeberg 215  414 538

*Resultat för 2018 presenteras i maj/juni

Kostnad heldygnsvård vuxna med missbruksproblem 21 – 64 år, kr/invånare:

Kommun 2015 2016 2017

Lekeberg 406 792 1024

Riket 606 656 698

Liknande 
kommuner7

639 733 725

Kostnad öppna insatser, övriga avs. vuxna missbrukare, kr/inv. 

År 2015 2016 2017 2018*

Lekeberg 68  88 0

*Resultat för 2018 presenteras i maj/juni 2019

Hur trenden ser ut i jämförelse med andra kommuner presenteras även i tabellerna 
nedan:

Alla kommuner: 

7 Samma som ovan.  
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Örebro län:

Kommuner med 5 000 – 9 9999 invånare: 

Kostnad för individ- och familjeomsorgen, andel % av kommunens totala 
driftkostnad: 

Kommun 2015 2016 2017

Lekeberg 4,4 3,8 4,5

Riket 5,8 5,6 5,8
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Liknande 
kommuner8

5,0 5,0 5,3

Kostnad öppna insatser barn och unga, kr/invånare:

Kommun 2015 2016 2017

Lekeberg 385 256 256

Riket 454 455 483

Liknande 
kommuner9

477 559 659

Nettokostnad ekonomiskt bistånd kr/invånare:

Kommun 2015 2016 2017

Lekeberg 642 530 568

Riket 1019 1001 1024

Liknande 
kommuner10

711 674 723

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorgen (Minus innebär att man har 
lägre kostnader än förväntat, plus innebär att man har högre kostnader än 
förväntat)

Kommun 2015 2016 2017

Lekeberg - 1,4 - 17 - 4,4

Riket 5,6 7,7 8,8

Liknande 
kommuner11

17,2 22,1 30,8

Örebro län

Örebro län 2015 2016 2017

Askersund -14,5 -11,4 - 12,1

Degerfors -18,6 -19,0 -9,3

8 Vannäs, Valdermarsvik, Mullsjö, Robertsfors, Uppvidinge, Jokkmokk och Årjäng för 2017. 
9 Samma som ovan.  
10 Samma som ovan. 
11 Vannäs, Valdermarsvik, Mullsjö, Robertsfors, Uppvidinge, Jokkmokk och Årjäng för 2017. 
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Hallsberg 5,6 14,9 0,0

Hällefors -8,4 -2,2 8,6

Karlskoga -1,4 11,9 - 4,7

Kumla -23,2 -24,3 -25,6

Lindesberg -10,8 -4,6 -15,9

Ljusnarsberg 19,2 45,9 15,6

Nora 28,1 16,4 25,3

Örebro 13,9 11,4 9,0

Laxå 29,5 42,6 0,0

Redovisning av IFO:s budget/avvikelse sedan 2014:

År Budget (tkr) Utfall (tkr) Avvikelse (tkr)

2014 20 574 25 504 - 4 930

2015 19 585 26 800 - 7 215

2016 19 871 26 189 - 6 318

2017 27 977* 29 531 - 1 554

2018 28 378 30 277 - 1 849

*Budgetförstärkning 8 000 tkr.
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Protokoll 2019-08-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Leken, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §84

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
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 2019-08-20

Datum för överklagan 2019-08-21 till och med 2019-09-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Justerare signatur

§84 - Återrapportering kring arbetet med de prioriterade 
åtgärderna i IFO-översynen (SON 18-194)
Ärendebeskrivning

På socialnämndens sammanträde den 27 mars 2019 redovisades slutrapporten Översyn av 
individ och familjeomsorgen. I samband med redovisningen fick förvaltningschefen i uppdrag 
att göra en prioriteringsordning och redovisa vidtagna åtgärder från rapporten löpande för 
nämnden. Det beslutades då att återrapporteringen för 2019 skulle ske på 
nämndens  sammanträde i augusti och i december.  

Förvaltningschefen presenterar prioriteringsarbetet för nämnden.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Utveckling av öppenvården - uppdaterad version - (77614)
 Slutrapport - Översyn av individ- och familjeomsorgen - (SON 18-194-2)
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Dnr: SON 19-33

   

Tjänsteskrivelse – Fördjupad analys av sjukfrånvaron 
på socialförvaltningen

Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav på nämndens sammanträde i maj 2019 förvaltningen i uppdrag 
att göra en fördjupad analys av sjukfrånvaron på socialförvaltningen.  Denna 
presenteras i bifogad rapport. Rapporten innehåller såväl omvärldsanalys kring 
sjukfrånvaron nationellt i Sverige som analys av sjukfrånvaron på socialförvaltningen i 
Lekebergs kommun. 

Förslag till beslut
Socialnämnden 
1. Godkänner rapporten 
2. Ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslagen till fortsatt arbete som 
anges i rapporten.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Maria Eck
Kommundirektör/förvaltningschef Verksamhetscontroller
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Analys av sjukfrånvaro Socialförvaltningen

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys av 
sjukfrånvaron.

1 Bakgrund
Hög sjukfrånvaro är ett problem på både samhälls-, organisations- och individnivå. 
Sjukfrånvaron i kommuner, landsting och regioner är högst på den svenska 
arbetsmarknaden enligt SKL. Under de senaste perioderna av hög sjukfrånvaro i 
Sverige är det de psykiska diagnoserna som ökat mest när det gäller ohälsa, främst 
bland kvinnor. Kvinnor är också sjukskrivna i väsentligen högre utsträckning än 
männen. Att vara i arbete är en friskfaktor, det är betydligt sämre för hälsan att inte 
arbeta. Det gäller även vid nedsatt arbetsförmåga och kontakten med arbetsplatsen 
och arbetskamraterna är viktig.(Källa: SKL)

Totalt fick 602 000 personer sjukpenning någon gång under år 2018 varav 64 procent 
var kvinnor och 36 procent var män. Hälso- och sjukvården och arbetsgivaren 
ansvarar för de rehabiliteringsinsatser som behövs för att en person ska kunna återgå 
i arbete. Försäkringskassan ansvarar för att samordna insatserna. Arbetsgivaren står 
för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.(källa: Försäkringskassan).  

SKL har under januari-april 2017 genomfört en nationell förstudie med fokus att 
minska sjukfrånvaron. Målet och syftet var att utveckla arbetssätt för att möjliggöra 
satsningar på riktade och tidiga insatser för att minska sjukfrånvaron i kommun, 
landsting och regioner. Samt att utveckla en skalbar modell för finansiering av 
förebyggande och tidiga insatser.

De personer som hade fler än tre frånvarotillfällen inom en tolvmånadersperiod 
identifierades som en riskgrupp för att hamna i långtidssjukfrånvaro, det vill säga en 
sjukfrånvaro som sträcker sig längre än 15 dagar. 2017 motsvarade den totala 
sjukfrånvaron inom skola och hemtjänst 54700 heltidstjänster. I de kommuner som 
deltog i förstudien stod 20 % av medarbetarna för 62-82% av sjukfrånvaron (1-14 
dagar). Förklaringar och orsaker till sjukfrånvaron återfinns på individ, system -och 
arbetsplatsnivå. 

- Individnivå- kan handla om stress, delaktighet- och inflytande, privata 
orsaker, samarbete och sjukdomar.

- Arbetsplatsnivå- kan handla om fysisk arbetsmiljö, kommunikation, otydligt 
uppdrag, ledarskap, obalans mellan krav och resurser m.m.

- Systemnivå- kan handla om brister i arbetssätt eller andra strukturella 
faktorer

Förstudien föreslår två definitioner av målgrupper i arbetet med att minska 
sjukfrånvaron:
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- Anställda i riskgrupp- fler än 3 frånvarotillfällen på en 12 månaders period
- Chefer och arbetsplatser med risk- hög- eller ökande sjukfrånvaro

Torsby kommun har under flera år den lägsta sjukfrånvaron i landet, runt 4 %. De har 
gjort ett stort arbete med fokus på att se hela individen och livets svängningar. De 
använder sig även av förebyggande sjukpenning i kombination med en sex veckor 
lång kurs via företagshälsovården, där medarbetare som riskerar att hamna i längre 
sjukfrånvaro får redskap att arbeta med sin hälsa- och mående. Torsbymodellen 
börjar bli känd i landet som en föregångare i arbetet med sjukfrånvaro, och de menar 
att det är en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare är att se hela individen. En 
annan viktig del är att politiker och beslutsfattare har varit med och gett 
förutsättningar i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Även samarbetet med 
försäkringskassan har varit av stor vikt.

SKL har även för 2019 en överenskommelse med staten kring en kvalitetssäker och 
effektiv sjukskrivningsprocess med fokus på en snabbare återgång i arbete. 
Jämställdhet och frågor om våld i nära relationer som kan vara en faktor bakom 
ohälsa och sjukfrånvaro ingår som integrerade delar i de olika insatsområdena i 
överenskommelsen.

2 Analys

På förvaltningen totalt har korttidsfrånvaron minskat under året och utgör i juni 23,1 
% av den totala sjukfrånvaron. Antal unika frånvaro tillfällen kan i praktiken innebära 
att en person varit frånvarande många gånger. Som framgick i SKL: S studie står en 
mindre grupp medarbetare för en större del av sjukfrånvaron.  I personec finns en 
rapport som enhetscheferna kan ta ut där de enkelt kan se vilka personer som varit 
frånvarande och hur många gånger. Rehabiliteringshandläggaren är cheferna 
behjälpliga signalera när medarbetare har flera frånvarotillfällen.

I den månatliga uppföljningen av sjukfrånvaron kommer förvaltningen att börja följa 
den korta sjukfrånvaron (1-14 dagar).

8.61 12.09 11 8.04 8.86 7.24

41.6 44.9 44.8 43.8 36
23.1

99

128 121

83
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83
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SOF TOTALT

                                         Tabellen visar faktisk sjukfrånvaro per månad, ej ackulmerad under året
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Socialförvaltningen har sedan flera år tillbaka en relativt hög sjukfrånvaro i jämförelse 
med andra förvaltningar. Ackumulerat under 2019, 8.96%. Den faktiska sjukfrånvaron 
för förvaltningen i juni 2019 var 7,24 %, vilket är en nedgång. Målet är att 
sjukfrånvaron ska minska från 9,37 %. 

31
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6 7

3 tillfällen 4 tillfällen 5 tillfällen 6-7tillfällen 8-12 tillfällen
0
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35

ANTAL PERSONER MED 3 ELLER FLER 
FRÅNVAROTILLFÄLLEN 
2019-01-01-2019-06-30

Som framgår tidigare kan personer med 3 frånvarotillfällen eller fler under en 12 
månadsperiod utgöra en riskgrupp att hamna i längre sjukskrivningar. Under första 
halvåret 2019 så har Socialförvaltningen 72 personer (timanställda är med i dessa 
siffror, då de är framtida tillsvidareanställda) som utifrån den frånvaro som är 
inrapporterad befinner sig i riskzon för att bli sjukskriva längre tid. 
Socialförvaltningen har cirka 250 medarbetare och det innebär att 29 % av 
medarbetarna kan befinna sig i en riskgrupp för att hamna i längre sjukskrivningar.

1 dag 2-14 dgr 15-28 dgr 29-59 dgr 60-90 dgr 91- dgr
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

2019% 2018%

LÅNG- KORTTIDSSJUKFRÅNVARO
TOTALT FÖR KOMMUNEN JULI-JUNI

Page 187 of 265



Rapport 2019-08-13 4 (5)

3 Slutsats
Socialförvaltningen arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron och den har minskat 
under året, arbetet behöver fortsätta. Vi kan se att det finns ett stort antal 
medarbetare som kan befinna sig i en riskgrupp för längre sjukskrivningar. Det finns 
all anledning att fortsätta ett systematiskt arbete med att förebygga och följa upp 
sjukfrånvaron. Det finns systemstöd att koppla till personec, där enhetschefen får ett 
meddelande i e-posten när en medarbetare har upprepad frånvaro, och en länk 
direkt in i systemet till ”verktygslådan”.  Ett sådant system är dock förknippat med en 
kostnad. Rehabiliteringshandläggaren finns också som ett stöd till enhetscheferna 
och medarbetarna. 

Hämtat från personalchefens uppföljning av sjukfrånvaron.

Genomförda och pågående åtgärder

 Kollegiala samtalsgrupper 
 Reflekterande team för chefer
 Friskvårdsbidrag (2/3 av kostnaden högst 2000 kr/år)
 Friskvårdsombud 
 Tidigt påbörjad rehabilitering (omedelbart)
 Trepartssamtal vid upprepad korttidsfrånvaro
 Utökning av tjänst som rehabiliteringshandläggare
 Obligatorisk arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud med 

kunskapsprov
 Närvarande chefer
 Medarbetarenkät

Det pågår en rad insatser för att minska sjukfrånvaron såväl förebyggande som 
uppföljande. Det systematiska arbetet för friska medarbetare behöver fortsätta och 
utvecklas. Ett vinnande koncept för Torsby kommun som har Sveriges friskaste 
medarbetare har varit utbildning av chefer och förebyggande sjukpenning. Det finns 
alla anledning för förvaltningen och kanske hela kommunen att dels omvärldsbevaka 
vilka framgångsfaktorer andra kommuner identifierat i sitt arbete och att involvera 
andra resurser ytterligare som försäkringskassa, företagshälsovård, fackliga 
organisationer, m.fl. i detta arbete. Flera är de kommuner som tar efter exempelvis 
Torsby kommun. 

Förslag på fortsatt arbete:
 Omvärldsbevaka andra kommuners framgångsfaktorer
 Administrativt stöd till chefer så de har förutsättningar att arbeta 

förebyggande och uppföljande
 Systemstöd till cheferna
 Öka det förebyggande arbetet (exempelvis involvera andra resurser/samhällsresurser 

ytterligare, involvera medarbetarna)

 Sätta ett mål
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Ann-Mari Gustafsson Maria Eck
Kommundirektör/förvaltningschef Verksamhetscontroller 
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Sjukfrånvaro januari-
juli 2019
Socialförvaltningen
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Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

11.89

11.94

10.5

10.97

10.84

10.56

9.89

7.16

8.22

6.88

7.8

7.63

7.38

7.09

8.61

10.29

10.24

9.68

9.43

8.96

8.39

SOF TOTALT 
Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019
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Jan
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Mars
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Maj
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9.35

10.58

7.7

9.19

9.03

8.31

7.45

7.53

6.06

6.43

7.29

7.06

6.61

6.11

6.53

10.71

10.62

9.95

9.6

8.31

8.59

OXELGÅRDEN
Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019
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Jan

Feb

Mars
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Maj
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Juli
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Okt
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19.55

18.24

17.15

17.18

16.63

16.12

14.69

9.05

10.48

14.54

10.77

11.05

10.93

10.44

8.49

11.42

12.19

11.73

11.16

10.77

10.11

LINDEN
Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019
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Jan
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Maj
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Okt
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Dec

11.11

9.82

9.23

9.63

9.67

9.49

8.82

7.41

10.46

4.19

7.51

6.45

5.8

5.4

6.83

8.88

10.18

9.61

9.63

9.62

8.7

HEMTJÄNST
Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019
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Jan

Feb

Mars
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Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

30.79

29.92

21.98

27.82

29.52

29.54

28.17

11.56

14.12

10.18

12.96

9.72

13.39

12.72

0.99

3.02

3.48

4.2

5.23

4.45

3.76

DAGLIG VERKSAMHET

Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019
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Jan
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Jan
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Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

7.1

10.76

6.59

7.68

7.9

7.94

7.13

4.41

8.04

5.89

6.93

6.25

5.7

5.31

17.65

18.82

16.49

14.78

13.02

10.81

12.08

HASSELBACKEN
Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Jan
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Sept

Okt
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Dec

6.7

5.75

10.31

2.83

2.77

2.4

1.98

0.25

2.67

5.31

2.21

1.81

1.67

1.9

17.13

16.29

11.61

9.4

7.97

2.4

5.78

SOCIALPSYKIATRI

Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Jan
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21.45
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10.41
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12.93
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0
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3.34

17.98

11.21

10.4

9.46

10.85

11.9

11.89

KASTANJEN
Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Jan

Feb

Mars

April

Maj
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Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

11.39

10.89

5.02

7.4

6.95

6.45

6

3.2

5.24

1.25

4.92

6.04

7.17

8.02

15.91

16.5

16.27

16.45

14.98

13.55

12.72

IFO
Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019

Page 200 of 265



Protokoll 2019-08-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Leken, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §87

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
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 2019-08-20

Datum för överklagan 2019-08-21 till och med 2019-09-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson

Page 2 of 3Page 202 of 265



Protokoll 2019-08-20

Justerare signatur

§87 - Uppföljning samt fördjupad analys av sjukfrånvaron på 
socialförvaltningen (SON 19-33)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden gav på nämndens sammanträde i maj 2019 förvaltningen i uppdrag att göra en 
fördjupad analys av sjukfrånvaron på socialförvaltningen. Denna presenteras i bifogad 
rapport. Rapporten innehåller såväl omvärldsanalys kring sjukfrånvaron nationellt i Sverige 
som analys av sjukfrånvaron på socialförvaltningen i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Socialnämnden
1. Godkänner rapporten
2. Ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslagen till fortsatt arbete som anges i 
rapporten.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Analys av sjukfrånvaro Socialförvaltningen - (77467)
 sjukfrånvaro nämnd jan-juni 19 - (77466)
 Tjänsteskrivelse - Fördjupad analys av sjukfrånvaron på socialförvaltningen - (77485)
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Uppdrag till 
socialförvaltningen 

Handlingsplan för framtidens 
socialnämnd i Lekebergs 

kommun

13

SON 19-122
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Tjänsteskrivelse – Uppdrag till socialförvaltningen 
Handlingsplan för framtidens socialnämnd i Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning
En stark befolkningstillväxt av främst äldre, utökade eller förändrade vård- och 
omsorgsbehov och mindre tillgång till arbetskraft är utmaningar som Lekebergs 
kommuns socialtjänst kommer ställas inför i framtiden. Ett förebyggande och 
främjande arbete är viktigt för att vi ska kunna möta upp behoven och erbjuda våra 
brukare, patienter och medborgare en trygg vård och omsorg, ökad livskvalitet, 
bättre hälsa och delaktighet i samhället. 

Socialnämnden vill ge förvaltningen i uppdrag att utforma en handlingsplan om 
framtidens socialnämnd i Lekebergs kommun. I handlingsplanen ska det presenteras 
ett underlag på hur vi ska arbeta rehabiliterande och förebyggande, insatser för 
utsatta gruppers delaktighet och inkludering på arbetsmarknaden och översyn av 
organisation som beskriver förutsättningar och möjligheter för att vi ska nå målen.

1 Bakgrund
I framtagen vård- och omsorgsplan 2019-2030 presenteras rapporter på att 
Lekebergs kommun kommer ha en stark befolkningstillväxt av åldersgruppen äldre 
inom en tio-års period. Detta ställer krav på vår äldreomsorg då vi bland annat 
behöver möta upp behovet av antal platser på särskilda boenden, tillgången till 
hemtjänst och nya eller utökade vård- och omsorgsbehov hos brukarna. 

Lekebergs kommun står också, likt många andra kommuner, inför stora utmaningar 
gällande personal- och kompetensförsörjning inom välfärden. Vi står inför ett utökat 
vård- och omsorgsbehov, färre antal personer i arbetsför ålder och hård konkurrens 
om arbetskraften. Detta innebär att vi behöver ta tillvara på all vår arbetskraft, alla 
medborgare ska vara i egen försörjning i högsta möjligaste mån. Ett aktivt arbete bör 
göras för att särskilda utsatta grupper som står långt från arbetsmarknaden ska nå 
dit, till exempel utrikesfödda kvinnor som enligt rapporter från regeringskansliet och 
Arbetsförmedlingen är den grupp med lägst sysselsättningsgrad.

2 Analys
Socialnämnden behöver tydliggöra inriktning, mål och arbetssätt som ska användas i 
det dagliga arbetet i förvaltningen. Samhället ska vara tillgängligt för alla och våra 
medborgare ska ha fler möjligheter att styra över sina egna liv med deras huvudmål i 
fokus. Individerna ska stärkas och kunna genomföra så mycket av de dagliga bestyren 
som möjligt. Insatser ska vara anpassade efter individens behov. 
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Socialförvaltningen ska ställa om mot ett tydligt rehabiliterande arbetssätt. Ett 
rehabiliterande arbetssätt har brukaren i fokus och brukaren tillsammans med 
professionella kan genomföra de åtgärder/förändringar som behövs för att brukaren 
ska kunna leva det liv denne önskar. Individens behov är helt styrande i det 
rehabiliterande arbetssättet. Insatser ska i huvudsak riktas mot förebyggande 
hälsoarbete för äldre, för ökad livskvalitet och bättre hälsa som på sikt ger stora 
samhällsvinster. Många äldre kan få en tryggare vård och omsorg i sina hem. Därför 
vill nämnden satsa på hemtagningsteam, som kan besöka och vårda 
brukare/patienter hemma efter att de är medicinskt färdigbehandlade på sjukhuset. 
Ett annat sätt att ge en tryggare och säkrare vård och omsorg för äldre är att använda 
sig av digitala lösningar och välfärdsteknik. Den digitala utvecklingen kan ge helt nya 
möjligheter att göra vården och omsorgen mer tillgänglig, effektiv och säker för 
brukaren/patienten. Ett utökat samarbete/utbyte mellan professionella och med det 
civila samhället är också en viktig framgångsfaktor inom det förebyggande och 
främjande arbetet.

De insatser som utförs ska alltid syfta mot att alla medborgare ska vara i egen 
försörjning. Kommunen ska finnas där som ett stöd för att stärka individerna och 
bryta utanförskap. Vi ska alltid tro på människans egna förmågor och att alla har en 
plats i samhället. Situationen för utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden är 
bekymmersam. För att lösa integrationen, och vår framtida personal- och 
kompetensförsörjning, måste kvinnors ställning i samhället stärkas. Kravet på 
aktivering ska fungera som ett incitament för att fler ska komma ut i arbete. Vi 
behöver göra en översyn av våra riktlinjer så att det blir tydligt för individ- och 
familjeomsorgen vilka redskap de ska använda i tolkning av lagarna. 

För att göra de här omställningarna är en översyn av organisation nödvändig. Vi 
behöver se över vilka arbetsroller som finns idag och vilka som ska finnas i framtiden. 
Det behövs fler enkla jobb så att socialnämnden kan möta den ekonomiska 
utmaningen som väntar att få ut fler i arbete och säkra en god personal- och 
kompetensförsörjning. 

3 Slutsats
Med utgångspunkt i ovanstående ges socialförvaltningen i uppdrag att utforma en 
handlingsplan som ska beskriva framtidens socialnämnd i Lekebergs kommun. 
Handlingsplanen ska innehålla följande områden:

 Underlag för hur socialnämnden ska ställas om mot ett rehabiliterande 
arbetssätt.

 Insatser för utsatta gruppers väg mot egen försörjning.
 Översyn av organisation med beskrivning på nya arbetssätt och nya 

arbetsroller som är ändamålsenligt med presenterade insatser.

Utöver ovanstående behöver kompetensförsörjningsplan, policys och riktlinjer ses 
över så att de överensstämmer med handlingsplanen för framtidens socialnämnd. 

Handlingsplanen blir en utveckling av framtagen vård- och omsorgsplan 2019-2030 
(Del 2) och ska vara klart till det andra socialnämndssammaträdet 2020.
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Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ovan beskrivet uppdrag till socialförvaltningen om 
handlingsplan för framtidens socialnämnd i Lekebergs kommun. 

LEKEBERGS KOMMUN
Johan Niklasson Ann-Mari Gustafsson
Ordförande socialnämnden Förvaltningschef
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Protokoll 2019-08-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Leken, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §86

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

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

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-08-20

Datum för överklagan 2019-08-21 till och med 2019-09-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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§86 - Uppdrag till socialförvaltningen - Handlingsplan för 
framtidens socialnämnd i Lekebergs kommun (SON 19-122)
Ärendebeskrivning

En stark befolkningstillväxt av främst äldre, utökade eller förändrade vård- och 
omsorgsbehov och mindre tillgång till arbetskraft är utmaningar som Lekebergs kommuns 
socialtjänst kommer ställas inför i framtiden. Ett förebyggande och främjande arbete är viktigt 
för att vi ska kunna möta upp behoven och erbjuda våra brukare, patienter och medborgare en 
trygg vård och omsorg, ökad livskvalitet, bättre hälsa och delaktighet i samhället.

Socialnämnden vill ge förvaltningen i uppdrag att utforma en handlingsplan om framtidens 
socialnämnd i Lekebergs kommun. I handlingsplanen ska det presenteras ett underlag på hur 
vi ska arbeta rehabiliterande och förebyggande, insatser för utsatta gruppers delaktighet och 
inkludering på arbetsmarknaden och översyn av organisation som beskriver förutsättningar 
och möjligheter för att vi ska nå målen.

1. Bakgrund

I framtagen vård- och omsorgsplan 2019-2030 presenteras rapporter på att Lekebergs 
kommun kommer ha en stark befolkningstillväxt av åldersgruppen äldre inom en tio-års 
period. Detta ställer krav på vår äldreomsorg då vi bland annat behöver möta upp behovet av 
antal platser på särskilda boenden, tillgången till hemtjänst och nya eller utökade vård- och 
omsorgsbehov hos brukarna.

Lekebergs kommun står också, likt många andra kommuner, inför stora utmaningar gällande 
personal- och kompetensförsörjning inom välfärden. Vi står inför ett utökat vård- och 
omsorgsbehov, färre antal personer i arbetsför ålder och hård konkurrens om arbetskraften. 
Detta innebär att vi behöver ta tillvara på all vår arbetskraft, alla medborgare ska vara i egen 
försörjning i högsta möjligaste mån. Ett aktivt arbete bör göras för att särskilda utsatta 
grupper som står långt från arbetsmarknaden ska nå dit, till exempel utrikesfödda kvinnor 
som enligt rapporter från regeringskansliet och Arbetsförmedlingen är den grupp med lägst 
sysselsättningsgrad.

2. Analys

Socialnämnden behöver tydliggöra inriktning, mål och arbetssätt som ska användas i det 
dagliga arbetet i förvaltningen. Samhället ska vara tillgängligt för alla och våra medborgare 
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ska ha fler möjligheter att styra över sina egna liv med deras huvudmål i fokus. Individerna 
ska stärkas och kunna genomföra så mycket av de dagliga bestyren som möjligt. Insatser ska 
vara anpassade efter individens behov.

Socialförvaltningen ska ställa om mot ett tydligt rehabiliterande arbetssätt. Ett rehabiliterande 
arbetssätt har brukaren i fokus och brukaren tillsammans med professionella kan genomföra 
de åtgärder/förändringar som behövs för att brukaren ska kunna leva det liv denne önskar. 
Individens behov är helt styrande i det rehabiliterande arbetssättet. Insatser ska i huvudsak 
riktas mot förebyggande hälsoarbete för äldre, för ökad livskvalitet och bättre hälsa som på 
sikt ger stora samhällsvinster. Många äldre kan få en tryggare vård och omsorg i sina hem. 
Därför vill nämnden satsa på hemtagningsteam, som kan besöka och vårda brukare/patienter 
hemma efter att de är medicinskt färdigbehandlade på sjukhuset. Ett annat sätt att ge en 
tryggare och säkrare vård och omsorg för äldre är att använda sig av digitala lösningar och 
välfärdsteknik. Den digitala utvecklingen kan ge helt nya möjligheter att göra vården och 
omsorgen mer tillgänglig, effektiv och säker för brukaren/patienten. Ett utökat 
samarbete/utbyte mellan professionella och med det civila samhället är också en viktig 
framgångsfaktor inom det förebyggande och främjande arbetet.

De insatser som utförs ska alltid syfta mot att alla medborgare ska vara i egen försörjning. 
Kommunen ska finnas där som ett stöd för att stärka individerna och bryta utanförskap. Vi 
ska alltid tro på människans egna förmågor och att alla har en plats i samhället. Situationen 
för utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden är bekymmersam. För att lösa integrationen, och 
vår framtida personal- och kompetensförsörjning, måste kvinnors ställning i samhället 
stärkas. Kravet på aktivering ska fungera som ett incitament för att fler ska komma ut i arbete. 
Vi behöver göra en översyn av våra riktlinjer så att det blir tydligt för individ- och 
familjeomsorgen vilka redskap de ska använda i tolkning av lagarna.

För att göra de här omställningarna är en översyn av organisation nödvändig. Vi behöver se 
över vilka arbetsroller som finns idag och vilka som ska finnas i framtiden. Det behövs fler 
enkla jobb så att socialnämnden kan möta den ekonomiska utmaningen som väntar att få ut 
fler i arbete och säkra en god personal- och kompetensförsörjning.

 

3. Slutsats

Med utgångspunkt i ovanstående ges socialförvaltningen i uppdrag att utforma en 
handlingsplan som ska beskriva framtidens socialnämnd i Lekebergs kommun. 
Handlingsplanen ska innehålla följande områden:
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 Underlag för hur socialnämnden ska ställas om mot ett rehabiliterande arbetssätt.

 Insatser för utsatta gruppers väg mot egen försörjning.

 Översyn av organisation med beskrivning på nya arbetssätt och nya arbetsroller som 
är ändamålsenligt med presenterade insatser.

 

Utöver ovanstående behöver kompetensförsörjningsplan, policys och riktlinjer ses över så att 
de överensstämmer med handlingsplanen för framtidens socialnämnd.

Handlingsplanen blir en utveckling av framtagen vård- och omsorgsplan 2019-2030 (Del 2) 
och ska vara klart till det andra socialnämndssammaträdet 2020.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ovan beskrivet uppdrag till socialförvaltningen om handlingsplan 
för framtidens socialnämnd i Lekebergs kommun.

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Johan Niklasson (C) yrkar att handlingsplanen ska presenteras på Socialnämndens 
sammanträde i mars 2020.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppdrag till socialförvaltningen - (75596)
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Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud

Ärendebeskrivning
Hantering av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen eller GDPR, 
(General Data Protection Regulation 2016/679). I enlighet med artikel 37 i 
förordningen ska alla personuppgiftsansvariga offentliga myndigheter så som 
kommuner, landsting och regioner utse ett dataskyddsombud. I en kommun räknas 
varje nämnd som personuppgiftsansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar. Varje 
nämnd behöver därför fatta beslut om att utse dataskyddsombud. 

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den 
personuppgiftsansvariga kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera 
som kontaktperson för Datainspektionen. Lekebergs kommun har ingått ett avtal 
med Kumla kommun där Lekeberg köper tjänsten dataskyddsombud från Kumla 
kommun.

1 Bakgrund
Hantering av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen eller GDPR, 
(General Data Protection Regulation 2016/679). I enlighet med artikel 37 i 
förordningen ska alla personuppgiftsansvariga offentliga myndigheter så som 
kommuner, landsting och regioner utse ett dataskyddsombud. I en kommun räknas 
varje nämnd som personuppgiftsansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar. Varje 
nämnd behöver därför fatta beslut om dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den 
personuppgiftsansvariga kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera 
som kontaktperson för Datainspektionen. Som personuppgiftsansvarig ansvarar 
nämnden för att ombudet får det stöd, befogenheter och tillräckliga resurser som 
krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt. Ombudet 
ska också ges möjlighet att delta i alla frågor som rör dataskydd och rapportera direkt 
till högsta förvaltningsnivå. 

Personen som utses till dataskyddsombud ska utses baserat på yrkesmässiga 
kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna 
agera självständigt och oberoende i organisationen. Utifrån dessa kriterier föreslås 
att Johan Borg, dataskyddsombud Kumla kommun utses till dataskyddsombud för 
socialnämnden i Lekebergs kommun.
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Förslag till beslut
Socialnämnden utser Johan Borg till dataskyddsombud.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustavsson Ilina Losund
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2019-08-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Leken, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §90

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

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

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-08-20

Datum för överklagan 2019-08-21 till och med 2019-09-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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§90 - Dataskyddsombud (SON 18-79)
Ärendebeskrivning

Hantering av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen eller GDPR, (General Data 
Protection Regulation 2016/679). I enlighet med artikel 37 i förordningen ska alla 
personuppgiftsansvariga offentliga myndigheter så som kommuner, landsting och regioner 
utse ett dataskyddsombud. I en kommun räknas varje nämnd som personuppgiftsansvarig för 
sina personuppgiftsbehandlingar. Varje nämnd behöver därför fatta beslut om 
dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga 
kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också 
bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen. Som 
personuppgiftsansvarig ansvarar nämnden för att ombudet får det stöd, befogenheter och 
tillräckliga resurser som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende 
sätt. Ombudet ska också ges möjlighet att delta i alla frågor som rör dataskydd och rapportera 
direkt till högsta förvaltningsnivå.

Personen som utses till dataskyddsombud ska utses baserat på yrkesmässiga kvalifikationer, 
sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och 
oberoende i organisationen. Utifrån dessa kriterier föreslås att Johan Borg, dataskyddsombud 
Kumla kommun utses till dataskyddsombud för socialnämnden i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Socialnämnden utser Johan Borg till dataskyddsombud.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud - (76666)
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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
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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
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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
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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

Page 223 of 265



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
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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
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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
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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
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L E K E B E R G S  K O M M U N D e l e g e r i n g s l i s t a
U t s k r i f t s d a t u m :  2 0 1 9 - 0 8 - 0 8
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A V S E R

B o U  P e r s o n l i g t  s t ö d  S o L 4 : 1  f ö r l ä n g s

V u x n a  1 1 : 1  S o L  u t r e d n i n g  i n l e d s  e j

L V U  ö v e r v ä g a n d e  o m  f o r t s a t t  v å r d  j m l  1 3 §  1  s t

B o U  U t r e d n i n g  1 1 : 1  S o L  i n l e d s
^

B o U  U t r e d n i n g  1 1 : 1  S o L  i n l e d s

B o U  ö v e r v ä g a n d e  o m  f o r t s a t t  v å r d  6 : 8  S o L

B o U  P e r s o n l i g t  s t ö d  S o L 4 : 1  b e v i l j a s

U p p d r a g  I F O  B o U  P e r s o n l i g t  s t ö d

L V U  Ö v e r v ä g a n d e  o m  f o r t s a t t  v å r d  j m l  1 3 §  1  s t

L V U  ö v e r v ä g a n d e  o m  f o r t s a t t  v å r d  j m l  1 3 §  1  s t

F R  M e d g i v a n d e  j m l  6 : 1 2  S o L  f ö r  a d o p t i o n

B o U  U t r e d n i n g  1 1 : 1  S o L  i n l e d s

B o U  U t r e d n i n g  1 1 : 1  S o L  i n l e d s

P e r i o d :  2 0 1 9 - 0 5 - 0 1 - 2 0 1 9 - 0 7 - 3 1

O i g a n i s a t i o n :  B a r n  o c h  F a m i l j
U n d e m i v i e r :

H a n d l ä g g a r e :

B e s l u t s f a t t a r e :

O r s a k :

B e s l u t :

P e r s o n n u m m e r :  *

@ 1 % ' Ä K

B E S L U T S  T T A R E

R e b e c c a  E k s t r ö m
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A n n e - M a r i e A l s i ö

A n n e - M a r i e A l s i ö

M i a  L i n d b e r g

S u s a n n a  A n d e r s s o n

S u s a n n a  A n d e r s s o n

S o c i a l n ä m n d e n s  a r b e t s u t s k o t t

S o c i a l n ä m n d e n s  a r b e t s u t s k o t t

S o c i a l n ä m n d e n s  a r b e t s u t s k o t t

L i n n e a  J a a n u s

L i n n e a  J a a n u s
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2 0 1 9 - 0 5 - 0 3

2 0 1 9 - 0 5 - 0 3

2 0 1 9 - 0 5 - 0 7

2 0 1 9 - 0 5 - 0 7

2 0 1 9 - 0 5 - 0 7

2 0 1 9 - 0 5 - 0 7

2 0 1 9 - 0 5 - 0 7

2 0 1 9 - 0 5 - 0 7

2 0 1 9 - 0 5 - 0 7

2 0 1 9 - 0 5 - 0 7

2 0 1 9 - 0 5 - 0 7

2 0 1 9 - 0 5 - 0 7

2 0 1 9 - 0 5 - 0 7

U r v a l B d a t u m  B e s l U t S d a t u m
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FtlÉäöÄTO"
AVSER

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

BoU Särskilda kostnader beviljas

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

BoU Utredning jml 11:1 SoL avslutas utan åtgärd

BoU Utredning jml 11:1 SoL avslutas utan åtgärd

BoU Utredning jml 11:1 SoL avslutas utan åtgärd

BoU Utredning jml 11:1 SoL avslutas utan åtgärd

BoU Personligt stöd SoL4:1 förlängs

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Personligt stöd SoL4:1 förlängs

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

URVALSPARAMETRAR Period: 2019-05-01-2019-07-31 Beslu«»fattare:
Organisation: Barn OCh Familj Orsak:

Undemlvier: Be.lut:

Handläggare: Pereonnummer:

Delegeringslista

BESLUTSFWT

Anne-Marie Alsiö

Susanna Andersson

Anne-MarieAlsiö

Susanna Andersson

Susanna Andersson

Susanna Andersson

Susanna Andersson

Tina Jansson

Emma Lindkvist

Susanna Andersson

Linnea Jaanus

Susanna Andersson

Mia Lindberg

Susanna Andersson

Urvalsdatum

*

2019-05-09

2019-05-10

2019-05-13

2019-05-14

2019-05-14

2019-05-14

2019-05-14

2019-05-15

2019-05-16

2019-05-16

2019-05-16

2019-05-17

2019-05-20

2019-05-20

Beslutsdatum

4 590,00
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SÉö.öjffusi g^ajf
AVSER

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

Uppdrag IFO BoU Personligt stöd

BoU Personligt stöd SoL4:1 beviljas

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

Utredning SoL 11:1 avslutas

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

Delegeringslista

BESLUTSFA

Anne-MarieAlsiö

Linnea Jaanus

Susanna Andersson

SusannaAndersson

Susanna Andersson

Mia Lindberg

Mia Lindberg

Susanna Andersson

Susanna Andersson

Susanna Andersson

Ida Husa

Christina Boman Hultberg

Ida Husa

Susanna Andersson

l.UTSOW

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-23

2019-05-24

2019-05-24

2019-05-27

2019-05-27

2019-05-27

2019-05-28

2019-05-29

2019-05-31

2019-06-03

2019-06-03

2019-06-07

Period:

Organisation:

Undemivier:

Handläggare:

2019-05-01 -2019-07-31

Barn och Familj
Besluffattare:

Oreak:

Beslut

Pereonnummer: *

Urvaladatum Beslutsdatum
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Delegeringslista
RÉiSDÄflJiui' r-gg§yjf
AVSER

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

BoU Särskilda kostnader beviljas
>

BoU Utredning 11:1 SoLrnleds

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

LVU Hemlig vistelseort jml 14 § 2p

LVU Placering jml 11§ i Familjehem

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

BESLUTS ARE

Susanna Andersson

Susanna Andersson

Susanna Andersson

Anne-Marie Alsiö

Ida Husa

Mia Lindberg

Mia Lindberg

Socialnämndens ordf

Socialnämndens ordf

BoU

BoU

BoU

BoU

URVALSPARAMETRAR

Utredning jml

Utredning jml

Utredning jml

Utredning 11:

Period:

Organisation:

Undemlväar:

Handläggare

11:1 SoL inleds ej

11:1 SoL inleds ej

11:1 SoL inleds ej

1 SoL inleds

2019-05-01-2019-07-31

Barn och Familj
Beslutsfattare:

Orsak:

Beslut

Personnummer

Mia Lindberg

Ida Husa

Ida Husa

Ida Husa

Liselotte Bäck

2019-06-07

2019-06-07

2019-06-07

2019-06-10

2019-06-10

2019-06-10

2019-06-10

2019-06-11

2019-06-11

2019-06-12

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

Urvalsdatum Beslutsdatum

4 000,00
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fiis^smsw
AVSER

!AR

BÉiSLÖT

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jm) 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU övervägande om fortsatt vård 6:8 SoL

LVU Umgängesbegränsning jml 14 § 1 p

BoU Vård utanför eget hem pga 18 er påbörjas

BoU Placering i Stödboende

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

Period: 2019-05-01-2019-07-31

organisation: Barn och Familj
Undemivåer:

Handläggare:

Delegeringslista

BESLUTSFATTARE

Ida Husa

Ida Husa

IdaHusa

Ida Husa

Ida Husa

Susanna Andersson

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott

Linnea Jaanus

Linnea Jaanus

Linnea Jaanus

Linnea Jaanus

SESl. OTSTSÄ?

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-17

2019-06-17

2019-06-17

2019-06-17

2019-06-17

2019-06-17

2019-06-17

2019-06-17

Beslutsfanare: Urvalsdatum BeslutSdatum

Orsak:

Beslut:

Personnummer: *
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KE^ECTör
;AVSER

Delegeringslista
läEéBW

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Vård utanför eget hem beviljas

BoU Personligt stöd SoL4:1 beviljas

Utredning SoL 11:1 avslutas

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Kontaktperson jml 4:1 o 3:6 SoL beviljas

BoU Personligt stöd SoL4:1 beviljas

Uppdrag IFO BoU Personligt stöd

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

URVALSPARAMETRAR Period: 2019-05-01-2019-07-31

organisation: Barn och Familj
Undemlvier:

Handläggare:

Beslutsfattare:

Oreak:

Beslut:

Personnummer: *

BESLUTSFA ARE

Anne-MarieAlsiö

Anne-Marie Alsiö

Anne-MarieAlsiö

Susanna Andersson

Socialnämndens arbetsutskott

Ida Husa

Susanna Andersson

Susanna Andersson

Mia Lindberg

Mia Lindberg

Mia Lindberg

Susanna Andersson

Susanna Andersson

Susanna Andersson

BESEOTSE

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-19

2019-06-19

2019-06-20

2019-06-24

2019-06-24

2019-06-24

2019-06-24

2019-06-24

2019-06-24

Urvalsdatum Beslutsdatum
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RÉSÖÄTtJi»' SÉSEÖf
Delegeringslista

AVSER

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Personligt stöd SoL4:1 beviljas

Uppdrag IFO BoU Personligt stöd

Utredning SoL 11:1 avslutas

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Stödboende 4:1 o 6:1 avslutas

BoU Stödboende 4:1 o 6:1 avslutas

•BoU Stödboende 4:1 o 6:1 avslutas

BoU Vård utanför eget hem avslutas

BoU Vård utanför eget hem avslutas

BoU Stödboende 4:1 o 6:1 avslutas

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

Utredning SoL 11:1 avslutas

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

URVALSPARAMETRAR period: 2019-05-01-2019-07-31

organisation: Barn och Familj
Undamlvier:

Handläggare:

Beslutafattare:

Orsak:

Beslut

Personnummer: *

BESLUTSFATrARE

Susanna Andersson

Susanna Andersson

Susanna Andersson

Mia Lindberg

Susanna Andersson

Mia Lindberg

Mia Lindberg

Mia Lindberg

Mia Lindberg

Mia Lindberg

Mia Lindberg

Ida Husa

Susanna Andersson

Anne-MarieAlsiö

Urvatedatum

sajisEwr

2019-06-26

2019-06-26

2019-06-26

2019-06-27

2019-06-27

2019-06-30

2019-06-30

2019-06-30

2019-06-30

2019-06-30

2019-06-30

2019-07-01

2019-07-01

2019-07-02

Beslutsdatum
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Delegeringslista

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

BoU Särskilda kostnader beviljas

BoU Utredning jml 11:1 SoL avslutas utan åtgärd

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

Uppdrag IFO BoU Personligt stöd

BoU Personligt stöd SoL 4:1 beviljas

URVALSPARAMETRAR

BESLUTS

Anne-MarieAlsiö

Ida Husa

Ida Husa

Ida Husa

Ida Husa

Ida Husa

Ida Husa

Ida Husa

Ida Husa

Ida Husa

Susanna Andersson

Ida Husa

'rsonligt stöd SoL 4:1 beviljas

Period: 2019-05-01 - 201 9-07.31

Organisation: Barn och Familj
Undemlvier:

Handläggare:

Beslutsfattare:

Orsak;

Beslut

Personnummer: *

Ida Husa

Ida Husa

2019-07-02

2019-07-02

2019-07-02

2019-07-02

2019-07-02

2019-07-03

2019-07-03

2019-07-03

2019-07-04

2019-07-08

2019-07-09

2019-07-10

2019-07-10

2019-07-10

Urvaladatum BeslutsdatUm

2 000,00
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»SSÖÄKffii g^LÖT
AVSER

Delegeringslista

Uppdrag IFO BoU Personligt stöd

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

Uppdrag IFO BoU Personligt stöd

BoU Personligt stöd SoL4:1 beviljas

- BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning 11:1 SoL inleds
)

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

BoU Utredning 11:1 SoL inleds

URVALSPARAMETRAR Period:

OrganlsaUon:

Undemiväer:

Handläggare:

2019-05-01 -2019-07-31

Barn och Familj
Beslutsfattare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer: *

BESL TTARB

Ida Husa

Susanna Andersson

Susanna Andersson

Susanna Andersson

Susanna Andersson

Susanna Andersson

Susanna Andersson

Susanna Andersson

Susanna Andersson

Christina Boman Hultberg

Jens Wolmar Larsson

Jens Wolmar Larsson

Jens Wolmar Larsson

Jens Wolmar Larsson

2019-07-12

2019-07-15

2019-07-15

2019-07-16

2019-07-16

2019-07-17

2019-07-17

2019-07-18

2019-07-19

2019-07-23

2019-07-23

2019-07-23

2019-07-23

2019-07-23

Urvalsdatum BeslutSdatum
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RSEBSrOi»
.AVSER

Delegeringslista

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Utredning jml 11:1 SoL inleds ej

BoU Särskilda kostnader beviljas

BoU Särskilda kostnader beviljas

BESLUTSFAHA

Susanna Andersson

Tina Jansson

Monica Linden

Monica Linden

ESEOTE

2019-07-23

2019-07-29

2019-07-30

2019-07-30

119,00

313,00

URVALSPARAMETRAR Period: 2019-05-01 - 201 9-07-31

organisation: Barn och Familj
Undemlväer:

Handläggare:

Beslutsfattare:

Oreak:

Beslufc

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum
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LEKEBERGS KOMMUN

*•

Rg8.DATOSf BESCUT
lAVSER

LVM Utredning jml 7 § inleds ej

BoU Personligt stöd SoL4:1 avslutas

LVM Utredning jml 7 § inleds ej

LVM Utredning jml 7 § inleds ej
^

Vuxna utredning 11:1 SoL inleds

Vuxna utredning 11:1 SoL inleds

Delegeringslista
Utskriftsdatum: 2019-0&-08

BESLUTSFATTAR

Ida Husa

Susanna Andersson

Ida Husa

Ida Husa

Malin Sjögren

Monica Linden

2019-05-20

2019-06-25

2019-07-01

2019-07-12

2019-07-15

2019-07-30

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Undemlvier:

Handläggare:

2019-05-01 -2019-07-31

Vuxna

Beslutsfattare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Uivaisdatum Beslutsdatum
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L E K E B E R G S  K O M M U N D e l e g e r i n g s l i s t a
U t s k r i f t s d a t u m :  2 0 1 & .0 8 - 0 8

E k  b i s t å n d  u n d e r  n u v  f ö r h å l l a n d e  g r u n d b e s l u t

E k  b i s t  4 : 1  o  4 : 3  o  9 : 2  S o L  b e v i l j a s  f ö r s k o t t  f ö r m å n

E k  b i s t  4 : 1  o  4 : 3  o  9 : 2  S o L  b e v i l j a s  f ö r s k o t t  f ö r m å n

E k  b i s t å n d  e n l i g t  4 : 1 ,3  §  §  S o L  b e v i l j a s

E k  b i s t å n d  u n d e r  n u v  f ö r h å l l a n d e  g r u n d b e s l u t

E k  b i s t å n d  e n l i g t  4 : 1 ,3  §  §  S o L  b e v i l j a s

Ö v e r k l a g a n d e  a w i s a s  j m l  4 5  §  F L

G l a p p e t e r s ä t t n i n g  b e v i l j a s

G l a p p e t e r s ä t t n i n g  b e v i l j a s

G l a p p e t e r s ä t t n i n g  b e v i l j a s

E k  b i s t å n d  4 : 1  §  S o L  a v s l a g

B e s l u t  o m p r ö v a s  j m l  4 6  §  F L

U R V A L S P A R A M E T R A RP e r i o d :

O r g a n i s a U o n :

U n d e m l v A e r :

H a n d l ä g g a r e :

2 0 1 9 - 0 5 - 0 1 - 2 0 1 9 - 0 7 - 3 1

F ö r s ö r j n i n g s s t ö d
B e B l u t s f a t t a r e :

O r e a k :

B e s l u t :

P e n o n n u m m e r :

B E S b U T S  A

M o n i c a  L i n d e n

F ö r ä l d r a l e d i g ,  o t i l l r ä c k l i g
f ö r ä l d r a p e n n i n g
M o n i c a  L i n d e n

2 0 1 9 - 0 5 - 0 2

2 0 1 9 - 0 5 - 0 2

S j u k s k r i v e n ,  m e d  l ä k a r i n t y g ,  i n g e n  2 0 1 9 - 0 5 - 0 2
e r s ä t t n i n g
M o n i c a  L i n d e n

A r b e t s h i n d e r  s o c i a l a  s k ä l
M o n i c a  L i n d e n

M a l i n  S j ö g r e n

E t a b l e r i n g  o t i l l r ä c k l i g  e r s ä t t n i n g
M a l i n  S j ö g r e n

A r b e t s l ö s  o t i l l r ä c k l i g  e r s ä t t n i n g
M o n i c a  L i n d e n

M o n i c a  L i n d e n

M o n i c a  L i n d e n

M a l i n  S j ö g r e n

M o n i c a  L i n d e n

I d a  H u s a

2 0 1 9 - 0 5 - 0 2

2 0 1 9 - 0 5 - 0 2

2 0 1 9 - 0 5 - 0 2

2 0 1 9 - 0 5 - 0 3

2 0 1 9 - 0 5 - 0 3

2 0 1 9 - 0 5 - 0 3

2 0 1 9 - 0 5 - 0 3

2 0 1 9 - 0 5 - 0 7

2 0 1 9 - 0 5 - 0 9

1 1  5 5 6 ,0 0

2  2 4 3 ,0 0

4  5 8 0 ,0 0

5  5 4 3 ,0 0

3  4 8 3 ,0 0

3  4 8 3 ,0 0

6  5 0 5 ,0 0

U r v a l a d a t u m  B e s l u t S d a t u m
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ftI^BÄTOIii
AVSER

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Ek bistånd 4:1 §SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Glappetersättning beviljas ej
>

Glappetersättning beviljas ej

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd under nuv förhållande grundbeslut

Glappetersättning beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Glappet - Berättigad till ersättning

Glappetersättning beviljas

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Delegeringslista

BESLUTS

Ida Husa

Ida Husa

Period:

Organisation;

Undemlvier;

Handläggare:

2019-05-01-2019-07-31

Försörjningsstöd
Beslutsfattare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

2019-05-09

2019-05-09

Sjukskriven, med läkarintyg, ingen 2019-05-09
ersättning
Ida Husa

Ida Husa

Ida Husa

Ida Husa

Arbetslös otillräcklig ersättning 2019-05-10
Monica Linden

2019-05-10

2019-05-10

2019-05-10

6, 00

857,00

Malin Sjögren

Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Utan försörningshinder
Malin Sjögren

Malin Sjögren

Malin Sjögren

Ida Husa

Unalgdatum

2019-05-10

2019-05-10

2019-05-10

2019-05-10

2019-05-10

2019-05-10

2019-05-13

Beslutsdatum

10049,00

420,00

458,00

3 476,00
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RESGÄtLfM
»AVSER

ÖISIÖT

Beslut omprövas jml 46 § FL

Ek bistånd 4:1§ SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd under nuv förhållande grundbeslut

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas
\

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Ek bistånd beviljas kompetenshöj verksamh 4:4 SoL

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Period: 2019-05-01-2019-07-31

Organisation: Försörjningsstöd

Undemlvier:

Handläggare:

Delegeringslista

öiR®^

BESLUTSFAnARE

Ida Husa

Monica Linden

TÖTSEKi

2019-05-13

2019-05-13

Sjukskriven, med läkarintyg, ingen 2019-05-13
ersättning
Monica Linden

8 900,00

4 SoL

Bealutsfattara:

Onak:

Beslut

Personnummer: *

Rebecca Ekström
2019-05-13

Arbetar heltid, otillräcklig inkomst 2019-05-13
Rebecca Ekström

Ida Husa

Arbetslös ingen ersättning
Monica Linden

Ida Husa

Ida Husa

Ida Husa

Arbetshinder sociala skäl
Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl
Ida Husa

Ida Husa

Monica Linden

2019-05-14

2019-05-14

2019-05-15

2019-05-15

2019-05-15

2019-05-15

2019-05-16

2019-05-17

2019-05-17

Urealsdatum Beslutsdatum

860,0(

517,00

2 115,00
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8E^B?№lJ»i BESLÖT
AVSER

URVALSPARAMETRAR

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:1§SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas
^

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Period: 2019-05-01-2019-07-31

Organisation: Föreörjningsstöd
Undemlväer:

Handläggare:

Delegeringslista

BESLUTS TT

Rebecca Ekström

Arbetshinder sociala skäl

Malin Sjögren

Ida Husa

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Sjukskriven, med läkarintyg, ingen

Monica Linden

Monica Linden

Rebecca Ekström

Rebecca Ekström

Arbetslös otillräcklig ersättning
Rebecca Ekström

Ensamkommande ungdom
gymnasiestudier
Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skal

Malin Sjögren

Arbetslös otillräcklig ersättning
Ida Husa

a^EFraBST

2019-05-17

2019-05-17

2019-05-20

2019-05-20

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-22

2019-05-22

8

7

9

3

4

9

2

919,00

080,00

538,00

143,00

975,00

660,00

450,00

Beslutsfattare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer: *

Monica Linden

Urvalsdatum Beslutsdatum
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KESBAfOiil
AVSER

Delegeringslista
BE§U»T

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

SES OTgC^r
BESLUTSFATTAR-.

Etablering otillräcklig ersättning 2019-05-22
Monica Linden

2 002,00

Glappet - Berättigad till ersättning

Glappetersättning beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bist 4:1 o 4:3 o 9:2 SoL beviljas förskott förmån

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Glappetersättning beviljas

URVALSPARAMETRAR period: 2019-05-01-2019-07-31

Organisation: Försörj n ingsstöd

Undemlviar:

Handläggare:

Beslutsfattare:

Onsak:

Beslut

Personnummer: *

Malin Sjögren

Malin Sjögren

Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Ensamkommande ungdom
gymnasiestudier
Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Monica Linden

Arbetslös ingen ersättning
Monica Linden

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Rebecca Ekström

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Malin Sjögren

Malin Sjögren

Urvalsdatum

2019-05-22

2019-05-22

2019-05-22

2019-05-22

2019-05-22

2019-05-22

2019-05-23

2019-05-23

2019-05-23

2019-05-23

2019-05-23

2019-05-23

2019-05-23

Beslutsdatum

576,00

4561,00

3 177, 00

5 057,00

7 900,00

8571,00

10914.00

5 552,00

17919,00
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AVSER

Delegeringslista

URVALSPARAMETRAR

Ek bist 4:1 o 4:3 o 9:2 SoL beviljas förskott förmån

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd under nuv förhållande grundbeslut

Ek bistånd under nuv förhållande grundbeslut

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas
'I

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bist 4:1 o 4:3 o 9:2 SoL beviljas förskott förmån

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bist 4:1 o 4:3 o 9:2 SoL beviljas förskott förmån

Slappetersättning beviljas

Pariod: 2019-05-01-2019-07-31

organisation: Försörjningsstöd

Undamlväer;

Handläggare:

BESI.UTSFATTARE

Sjukskriven, med läkarintyg, ingen 2019-05-24
ersättning
Monica Linden

Arbetshinder sociala skäl
Monica Linden

Rebecca Ekström

Rebecca Ekström

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Rebecca Ekström

Etablering ingen ersättning
Rebecca Ekström

Sjukskriven, med läkarintyg, ingen 2019-05-24
ersättning
Rebecca Ekström

Arbetslös otillräcklig ersättning 2019-05-24
Rebecca Ekström

2019-05-24

2019-05-24

2019-05-24

2019-05-24

2019-05-24

2019-05-24

2019-05-24

9315, 00

10280,00

3 483,00

2 296,00

9 327,00

8 309,00

lån

Beslutsfattare:

Orsak:

Beslut

Personnummer: *

Rebecca Ekström

Arbetshinder sociala skäl
Tina Jansson

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Malin Sjögren

Urealsdatum

2019-05-24

2019-05-24

2019-05-24

2019-05-24

Beslutsdatum

2 115,00

9 155,00

1 740,00
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Delegeringslista

Ek bistånd enligt 4:1,3§§SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1,3§§SoL beviljas

Ek bistånd under nuv förhållande grundbeslut

Ek bistånd enligt 4:1, 3 §§ SOL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Glappetersättning beviljas

Glappetersättning beviljas

Glappetersättning beviljas

Glappetersättrting beviljas

Glappetersätthing beviljas ej

Glappetersättrting beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § 3oL beviljas

Ek bistånd enliöt 4:1, 3 §§ SOL beviljas

URVALSPARAMETRAR
Period: 2019-05-01. 2019-07-31
organisation: Försörjnjngsstöd
Undemivier:

Handlllggare:

Beslutsfattare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer;

BÉSI.UTSFATTARÉ

Arbetslös ingen ersättning
Monica Linden

^öräldraledjg, otillräcklig
föräldrapenning
Monica Linden'

Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Arbetslös otillräcklig ersättning
Monica Linden

Monica Linden

Monica Linden

Monica Linden

Monica Linden

Monica Linden

Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren
Föräldraledig väntar
föräldrapenning
Monica Lindén"

2019-05-27

2019-05-27

2019-05-27

2019-05-27

2019-05-28

20-19-05-28

20^9-05-28

2019-05-28

2019-05-28

2019-05-28

2019-05-28

2016-05-28

2016-05-29

7 402,00

5810,00

1 748,00

.
5 566,00

6 098,00

6 098,00

412,00

12 141,00

4 080. 00

885,00

3 679,00

Urvalsdatum Beslutsdatum
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AVSER

Glappetersättning beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bist 4:1 o 4:3 o 9:2 SoL beviljas förskott förmån

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas
s

Beslut omprövas ej jml 46 § FL och överl till FL

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd under nuv förhållande grundbeslut

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Delegeringslista

^SLUTSFAHARE

Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl
Monica Linden

Sjukskriven, med läkarintyg, ingen

Monica Linden

Arbetslös ingen ersättning
Monica Linden

Arbetslös otillräcklig ersättning
Tina Jansson

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

2019-05-29

2019-05-29

2019-06-03

2019-06-03

2019-06-03

2019-06-03

2019-06-03

2019-06-03

UTT-

4 900,00

1 348,00

4 580,00

1 551,00

2 808,00

705,00

9 035,00

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Undemlvier:

Handläggare;

2019-05-01 -2019-07-31

Försöqningsstöd
Beslutsfattare:

Orsak:

Beslut

Personnummer:

Malin Sjögren

Ensamkommande ungdom
gymnasiestudier
Malin Sjögren

Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Monica Linden

Ida Husa

2019-06-03

2019-06-03

2019-06-03

2019-06-04

2019-06-05

Urvalsdatum BeslUtSdatum

7 580,00

2 050,00
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Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Ek bist 4:1 o 4:3 o 9:2 SoL beviljas förskott förmån

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Domstols avslag av överklagan

URVALSPARAMETRAR Period: 2019-05-01 - 2019-07-31

organisation: Försörjningsstöd

Undemlväer:

Handläggare:

BaslutsfaUara:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Delegeringslista

S^TR
BESLUTSFA S

Ida Husa

Malin Sjögren

Monica Linden

Rebecca Ekström

Ida Husa

Ida Husa

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Ida Husa

Ida Husa

Ida Husa

Ida Husa

Ida Husa

Ida Husa

Arbetshinder sociala skäl

Förvaltningsrätten

Urvalsdatum

2019-06-05

2019-06-05

2019-06-10

2019-06-10

2019-06-11

2019-06-11

2019-06-11

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

Beslutsdatum

1 463,00
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Delegeringslista

BESLUTSFATTARe

URVALSPARAMETRAR

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd under nuv förhållande grundbeslut

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Period: 2019-05-01 - 2019-07-31

Organisation: Försörjningsstöd

Undemlväer;

Handläggare:

Bsslutsfattare:

Orsak:

Be»lut:

Personnummer:

Malin Sjögren

Rebecca Ekström

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl

Malin Sjögren

Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Ida Husa

Arbetar heltid, väntar inkomst
Monica Linden

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Ida Husa

2019-06-13

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-19

2019-06-19

2019-06-19

2019-06-20

Sjukskriven, med läkarintyg, ingen 2019-06-20
ersättning
Monica Linden

Monica Linden

Arbetslös ingen ersättning
Monica Linden

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

2019-06-20

2019-06-20

2019-06-20

Urvatedatum Beslutsdatum

45,00

5 327,00

6 453,00

4 108,00

236,00

16 245,00

9 058,00

7 827,00

4719,00
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Delegeringslista

Ek bist 4:1 o 4:3 o 9:2 SoL beviljas förskott förmån

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Glappetersättning beviljas

Glappetersättning beviljas

Glappetersättning beviljas

Glappetersättning beviljas

Glappetersättning beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Glappetersättning beviljas

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Undemiväer;

Handläggare:

2019-05-01 -2019-07-31

Försörjningsstöd

Bealutsfattare:

Oraak:

Beslut

Personnummer:

BESLU

Sjukskriven, med läkarintyg, ingen 2019-06-20
ersättning
Rebecca Ekström

Malin Sjögren

Unalsdatum Beslutsdatum

9 047,00

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Ensamkommande ungdom
gymnasiestudier
Malin Sjögren

Arbetar heltid, väntar inkomst

Malin Sjögren

Monica Linden

Monica Linden

Monica Linden

Monica Linden

Monica Linden

Arbetslös ingen ersättning
Monica Linden

Arbetslös ingen ersättning
Monica Linden

Sjukskriven, med läkarintyg, ingen
ersättning
Monica Linden

2019-06-20

2019-06-20

2019-06-20

2019-06-24

2019-06-24

2019-06-24

2019-06-24

2019-06-24

2019-06-24

2019-06-24

2019-06-24

2019-06-24

6181,00

7 080,00

7 080,00

11 599,00

6105,00

6 105,00

8 504,00

7151,00

10374,00

7 750,00

7 224,00

Sida 11, 19Page 249 of 265



SÉ<£BATÖ»i
AVSER

URVALSPARAMETRAR

gÉg-LÖT-

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bist 4:1 o 4:3 o 9:2 SoL beviljas förskott förmån

\

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bist 4:1 o 4:3 o 9:2 SoL beviljas förskott förmån

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bist 4:1 o 4:3 o 9:2 SoL beviljas förskott förmån

Period: 2019-05-01-2019-07-31 Be»lutsfattaro:
Organisation: Försörjningsstöd Oreak:

Undemlväer: Bggly,;

Handläggare: Personnummer: *

Delegeringslista

BE8LUTSFATTA &

Malin Sjögren

Arbetslös otillräcklig ersättning
Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Föräldraledig väntar
föräldrapenning
Monica Linden

Arbetslös ingen ersättning
Monica Linden

Arbetslös otillräcklig ersättning
Monica Linden

Arbetslös otillräcklig ersättning
Monica Linden

Arbetslös otillräcklig ersättning
Monica Linden

Etablering otillräcklig ersättning
Malin Sjögren

Malin Sjögren

Etablering otillräcklig ersättning
Malin Sjögren

Arbetslös otillräcklig ersättning
Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

'wrscs^

2019-06-24

2019-06-24

2019-06-24

2019-06-24

2019-06-25

2019-06-25

2019-06-25

2019-06-25

2019-06-25

2019-06-25

2019-06-25

2019-06-25

2019-06-25

2019-06-25

urvaisdatum Beslutsdatum

BBCH--

1 619, 00

7 580,00

3 550,00

3 343, 00

9 582,00

2 306,00

647,00

11 152,00

1 745,00

4 565,00

5 679,00

9 770,00
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Delegeringslista
BÉäUff

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Glappetersättning beviljas
^

Glappet - Berättigad till ersättning

Glappetersättning beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation;

Undemlväer:

Handläggare:

2019-05-01 -2019-07-31

Försörjningsstöd

Beslutsfattara;

Orsak:

Beslut:

Personnummer

BESLUTSFAtf RE

Malin Sjögren

Ida Husa

Föräldraledig, otillräcklig
föräldrapenning
Monica Linden

Monica Linden

Monica Linden

Malin Sjögren

Malin Sjögren

Ensamkommande ungdom
gymnasiestudier
Malin Sjögren

Ida Husa

Ida Husa

Arbetshinder sociala skal
Monica Linden

Etablering otillräcklig ersättning
Monica Linden

Arbetslös ingen ersättning
Monica Linden

2019-06-25

2019-06-26

2019-06-26

2019-06-26

2019-06-26

2019-06-26

2019-06-26

2019-06-26

2019-06-27

2019-06-27

2019-06-27

2019-06-27

2019-06-27

15 167.0C

117,00

4 080,00

2 600,00

4 580,00

3 479,00

3 483,00

Urvatodatum BeslutSdatum

Sida 13, 19Page 251 of 265



Delegeringslista

AVSER

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas
\

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd under nuv förhållande grundbeslut

Ek bist 4:1 o 4:3 o 9:2 SoL beviljas förskott förmån

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd under nuv förhållande grundbeslut

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Undamlväer:

Handläggare;

2019-05-01 -2019-07-31

Försörjningsstöd

Beslutsfattare:

Oraak:

Beslut

Personnummer:

SIJ^SK

BESLUTSFATTARE

Arbetslös otillräcklig ersättning
Malin Sjögren

Malin Sjögren

Ida Husa

Arbetar heltid, väntar inkomst
Monica Linden

Sjukskriven, med läkarintyg, ingen
ersättning
Malin Sjögren

i§SlOTSt%T

2019-06-27

2019-06-27

2019-06-28

2019-06-28

2019-06-28

2019-06-28

6 303,00

3 107,00

1 063,00

Malin Sjögren

Arbetar heltid, väntar inkomst 201 9-07-01
Malin Sjögren

2 076,00

Malin Sjögren

Malin Sjögren

Etablering väntar på ersättning
Malin Sjögren

Arbetslös otillräcklig ersättning
Malin Sjögren

Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl

Malin Sjögren

Utan försörningshinder
Malin Sjögren

2019-07-01

2019-07-02

2019-07-02

2019-07-02

2019-07-02

2019-07-02

2019-07-02

uivaisdatum Beslutsdatum

6 008,00

6 126,00

7 093,00

857,00
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Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Beslut omprövas ej jml 46 § FL och överl till FL

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas
^

Beslut omprövas jml 46 § FL

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd beviljas kompetenshöj verksamh 4:4 SoL

Ek bistånd under nuv förhållande grundbeslut

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Vuxna 11:1 SoL utredning inleds ej

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Delegeringslista

BESLUTS A

Ida Husa

Arbetslös ingen ersättning
Ida Husa

"^LlHSBXr

2019-07-03

2019-07-03

URWZSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Undemivier:

Handläggare:

2019-05-01 -2019-07-31

Försörjningsstöd
Beslutsfattare:

Orsak:

Beslut

Personnummer: *

Arbetar deltid ofrivilligt, väntar 2019-07-03
inkomst

Malin Sjögren

2019-07-05

2019-07-05

2019-07-05

2019-07-05

2019-07-05

2019-07-09
Malin Sjögren

Arbetslös otillräcklig ersättning 2019-07-09
Malin Sjögren

Ida Husa

Utan försörningshinder
Ida Husa

Ida Husa

Arbetshinder sociala skäl
Ida Husa

Arbetslös ingen ersättning
Monica Linden

Ida Husa

Ida Husa

Ida Husa

2019-07-11

2019-07-11

2019-07-11

Etablering otillräcklig ersättning 2019-07-1 5
Rebecca Ekström

Urvalsdatum Beslutsdatum

^fLn

2 250,00

99,00

7 459,00

2 049,00

3 452,00
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'AVSER
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Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas
\

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Undemlvéer:

Handläggare:

2019-05-01 -2019-07-31

Försörjningsstöd
Beslutsfattare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer

Urvatedatum BeslutSdatum

BEBEJST
BESt.UTSIWn

Arbetslös otillräcklig ersättning
Rebecca Ekström

Arbetslös otillräcklig ersättning
Rebecca Ekström

2019-07-15

2019-07-15

Sjukskriven, med läkarintyg, ingen 2019-07-15

Rebecca Ekström

Arbetshinder sociala skäl

Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Etablering otillräcklig ersättning
Malin Sjögren

Etablering otillräcklig ersättning
Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Arbetslös otillräcklig ersättning
Rebecca Ekström

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Arbetshinder sociala skäl
Susanna Andersson

Arbetshinder sociala skäl

Malin Sjögren

2019-07-15

2019-07-15

2019-07-15

2019-07-15

2019-07-16

2019-07-16

2019-07-16

2019-07-16

2019-07-16

2019-07-16

1 588,00

1 776,00

10297,00

8 919,00

7 168,00

2 953,00

1 451,00

7 730,00

7 728,00

7197,00

5 446,00

399,00

405,00

LÅ^Biiepp1
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Delegeringslista

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bist 4:1 o 4:3 o 9:2 SoL beviljas förskott förmån

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Undamivier:

Handläggare:

2019-05-01-2019-07-31

Försörjningsstöd
Beslutsfattare:

Oraak:

Beslut:

Personnummer:

-JESEÖ'BB^
BESLUTSFATr

Sjukskriven, med läkarintyg, ingen 2019-07-16
ersättning
Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Sjukskriven, med läkarintyg, ingen
ersättning
Malin Sjögren

Arbetslös otillräcklig ersättning
Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl
Rebecca Ekström

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Susanna Andersson

Susanna Andersson

Susanna Andersson

Arbetslös otillräcklig ersättning
Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Etablering otillräcklig ersättning 2019-07-1 8
Rebecca Ekström

ureaisdatum Beslutsdatum

8 878,00

2019-07-16

12019-07-16

2019-07-16

2019-07-17

2019-07-17

2019-07-17

2019-07-17

2019-07-17

2019-07-17

2019-07-18

2019-07-18

2019-07-18

4 649,00

4 689,00

9918,00

9 062,00

2 593,00

5 900,00

7641,00

12 768,00

2 170,00
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AVSER

IgSCÖT

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd under nuv förhållande grundbeslut

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bist 4:1 o 4:3 o 9:2 SoL beviljas förskott förmån

Ek bistånd 4:1 §SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Delegeringslista

G^iSK

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Undemivier:

Handläggare:

2019-05-01 -2019-07-31

Försörjningsstöd

Beslut»fattare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

BESLUTS TTARE

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Susanna Andersson

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Sjukskriven, med läkarintyg,
ersättning
Rebecca Ekström

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl
Rebecca Ekström

Ensamkommande ungdom
gymnasiestudier
Rebecca Ekström

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Föräldraledig, otillräcklig
föräldrapenning
Rebecca Ekström

Rebecca Ekström

Arbetslös otillräcklig ersättning 2019-07-29
Monica Linden

Urvatedatum BeSlutSdatum

gegfe.öTSi^

2019-07-18

2019-07-18

2019-07-18

2019-07-18

2019-07-18

2019-07-19

2019-07-19

2019-07-22

2019-07-22

2019-07-23

2019-07-24

2019-07-25

BECTU^ wrSSBSBELSPP

10305,00

8 382,00

8915,00

9 478,00

7014,00

7 394,00

7 080,00

7 580,00

16756,00

3 485,00
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Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bist 4:1 o 4:3 o 9:2 SoL beviljas förskott förmån

Glappetersättning beviljas

Glappetersättning beviljas ej

Ek bistånd under nuv förhållande grundbeslut
^

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Glappetersättning beviljas

Gtappetersättning beviljas

Gtappetersättning beviljas

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Delegeringslista

BESLUTSFATTARE

Etablering otillräcklig ersättning
Monica Linden

Föräldraledig väntar
föräldrapenning
Monica Linden

Monica Linden

Monica Linden

Rebecca Ekström

Arbetshinder sociala skäl

Rebecca Ekström

Rebecca Ekström

Rebecca Ekström

Monica Linden

Monica Linden

Monica Linden

Arbetslös otillräcklig ersättning
Monica Linden

§^E30%B?ff

2019-07-29

2019-07-29

2019-07-29

2019-07-29

2019-07-29

2019-07-29

2019-07-29

2019-07-29

2019-07-30

2019-07-30

2019-07-30

2019-07-31

gSM3^r

5 439,00

5 448,00

7 986,00

6 630,00

8 204,00

18 527,00

7215,00

7 000,00

sw

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Undemiväer:

Handläggare:

2019-05-01-2019-07-31

Försörjningsstöd

Beslutsfattare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Bestutsdatum
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L E K E B E R G S  K O M M U N

E k  b i s t å n d  e n l i g t  4 : 1 ,3  §  §  S o L  b e v i l j a s

E k  b i s t å n d  e n l i g t  4 : 1 ,3  §  §  S o L  b e v i l j a s

E k  b i s t å n d  e n l i g t  4 : 1 ,3  §  §  S o L  b e v i l j a s

E k  b i s t å n d  4 : 1  §  S o L  a v s l a g  <

E k  b i s t å n d  e n l i g t  4 : 1 ,3  §  §  S o L  b e v i l j a s

E k  b i s t å n d  e n l i g t  4 : 1 ,3  §  §  S o L  b e v i l j a s

E k  b i s t å n d  4 : 1  §  S o L  a v s l a g

E k  b i s t å n d  e n l i g t  4 : 1 ,3  §  §  S o L  b e v i l j a s

E k  b i s t å n d  e n l i g t  4 : 1 ,3  §  §  S o L  b e v i l j a s

E k  b i s t å n d  e n l i g t  4 : 1 ,3  §  §  S o L  b e v i l j a s

E k  b i s t å n d  e n l i g t  4 : 1 ,3  §  §  S o L  b e v i l j a s

E k  b i s t å n d  e n l i g t  4 : 1 ,3  §  §  S o L  b e v i l j a s

D e l e g e r i n g s l i s t a
U t s k r i f t s d a t u m :  2 0 1 9 - 0 8 - 0 8

U R V A L S P A R A M E T R A RP e r i o d :

O r g a n i s a t i o n :

U n d e m l v ä e r ;

H a n d l ä g g a r e :

2 0 1 9 - 0 5 - 0 1  - 2 0 1 9 - 0 7 - 3 1

V u x e n e n h e t e n
B e s l u f f a U a r e :

O r a a k :

B e s l u t :

P e r s o n n u m m a r :

Ö K § S R

B E S t .U T S F A r r

A r b e t s l ö s  i n g e n  e r s ä t t n i n g
M a l i n  S j ö g r e n

A r b e t s l ö s  i n g e n  e r s ä t t n i n g
M a l i n  S j ö g r e n

S j u k s k r i v e n ,  m e d  l ä k a r i n t y g ,

M a l i n  S j ö g r e n

I d a  H u s a

A r b e t s l ö s  i n g e n  e r s ä t t n i n g
R e b e c c a  E k s t r ö m

A r b e t s l ö s  i n g e n  e r s ä t t n i n g
R e b e c c a  E k s t r ö m

I d a  H u s a

A r b e t s h i n d e r  s o c i a l a  s k ä l
M o n i c a  L i n d e n

A r b e t s h i n d e r  s o c i a l a  s k ä l
R e b e c c a  E k s t r ö m

A r b e t s h i n d e r  s o c i a l a  s k ä l

M a l i n  S j ö g r e n

A r b e t s h i n d e r  s o c i a l a  s k ä l

M a l i n  S j ö g r e n
A r b e t s h i n d e r  s o c i a l a  s k ä l

M a l i n  S j ö g r e n

2 0 1 9 - 0 5 - 0 2

2 0 1 9 - 0 5 - 0 7

i n g e n  2 0 1 9 - 0 5 - 0 7

2 0 1 9 - 0 5 - 1 0

2 0 1 9 - 0 5 - 1 3

2 0 1 9 - 0 5 - 1 5

2 0 1 9 - 0 5 - 1 6

2 0 1 9 - 0 5 - 2 0

2 0 1 9 - 0 5 - 2 0

2 0 1 9 - 0 5 - 2 0

2 0 1 9 - 0 5 - 2 0

2 0 1 9 - 0 5 - 2 0

6 3 4 ,0 0

2 7 1 0 ,0 0

6 0 0 ,0 0

2  9 4 8 ,0 0

2 0 2 ,0 0

7  7 9 0 ,0 0

1 0  1 9 0 ,0 0

9  6 4 8 ,0 0

5  8 0 3 ,0 0

9  5 9 3 ,0 0

U r o a l s d a t u m  B e s l u t s d a t u m

,@ S F
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AVSER

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:5 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

URVALSPARAMETRAR period: 2019-05-01-2019-07-31

organisation: Vuxenenheten

Undemiväer:

Handläggare:

Delegeringslista

BESLUTSFArr E

Ida Husa

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl

Malin Sjögren

Ida Husa

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Sjukskriven, med läkarintyg,
ersättning
Malin Sjögren

Ida Husa

Arbetslös ingen ersättning
Monica Linden

Arbetslös ingen ersättning
Monica Linden

Arbetslös ingen ersättning
Monica Linden

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Arbetshinder sociala skäl

Malin Sjögren

BeslutsfaUare: Urvalsdatum

Orsak:

Beslut:

Pereonnummer: *

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-21

2019-05-22

2019-05-22

2019-05-22

2019-05-22

ingen 2019-05-22

2019-05-23

2019-05-23

2019-05-23

2019-05-23

2019-05-23

2019-05-23

Beslutsdatum

8 686,00

7 606,00

8 365,00

7 179, 00

7 082,00

4 680,00

7 308,00

8 554,00

11 701,00

10232,00

7 269,00
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AVSER

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bist 4:1 o 4:3 o 9:2 SoL beviljas förskott förmån

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Delegeringslista

'8RSXR

BESLUTSFATTARE

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl
Monica Linden

Arbetshinder sociala skäl
Rebecca Ekström

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl
Monica Linden

Sjukskriven, med läkarintyg,
ersättning
Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl

Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Arbetshinder sociala skäl

Malin Sjögren

Sjukskriven, med läkarintyg,
ersättning
Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Ida Husa

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Sjukskriven, med läkarintyg,

@^LORB~T

2019-05-23

2019-05-24

2019-05-24

2019-05-24

2019-05-27

ingen 2019-06-04

2019-06-05

2019-06-11

2019-06-12

ingen2019.06.18

2019-06-19

2019-06-19

ingen 2019-06-19

8 868,00

9918,00

8 894,00

8615,00

4313,00

600,00

7 587,00

7 656,00

436,00

600,00

4 000,00

9 300,00

4 080,00

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Undemivier;

HandUggare:

2019-05-01 -2019-07-31

Vuxenenheten
Beslutsfattare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

ersättning
Malin Sjögren

Urvalsdatum BeslutSdatum
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Delegeringslista
KEG.öÄMi ~ —åmifff
AVSER

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas
)

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas
!

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

URVALSPARAMETRAR Period: 2019-05-01 - 2019-07-31

organisation; Vuxenen heten

Undemlväer:

Handläggare:

Beslutsfattare;

Orsak:

Bealufc

Personnummer: *

BESLUTSFAHARE

Arbetshinder sociala skäl
Monica Linden

Arbetslös ingen ersättning
Monica Linden

Arbetshinder sociala skäl

Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl

Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl

Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl
Monica Linden

Arbetslös ingen ersättning
Monica Linden

Arbetshinder sociala skäl
Monica Linden

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl
Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Monica Linden

2019-06-20

2019-06-20

2019-06-20

2019-06-20

2019-06-20

2019-06-20

2019-06-24

2019-06-24

2019-06-24

2019-06-24

2019-06-24

2019-06-24

2019-06-24

2019-06-25

^^U5§§EEBPR

11 001,00

6 747,00

8 936,00

9 494,00

9 712, 00

5 803,00

7 385,00

9 095,00

8 904,00

7 555,00

8 657,00

7 538,00

8 443,00

6 860,00

Urvalsdatum BeslötSdatUm
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URVALSPARAMETRAR

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Period: 2019-05-01 - 201 9-07-31

organisation: Vuxenenheten

Undemlvier:

Handläggare:

Delegeringslista

ÖT^XR
BESLUTSFA

Arbetslös ingen ersättning
Monica Linden

Arbetshinder sociala skäl
Malin Sjögren

Ida Husa

Arbetslös ingen ersättning
Monica Linden

Arbetshinder sociala skäl
Monica Linden

Arbetslös ingen ersättning
Tina Jansson

Arbetshinder sociala skäl

Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl
Monica Linden

Arbetshinder sociala skäl

Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Ida Husa

Sjukskriven, med läkarintyg,

Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Ida Husa

Ida hlusa

Beslutsfattare: Urvalsdatum

Orsak:

Beslut

Personnummer: *

SESSLOTSÖi^

2019-06-25

2019-06-25

2019-06-26

2019-06-26

2019-06-26

2019-06-26

2019-06-26

2019-06-26

2019-06-28

2019-06-28

2019-07-03

ingen 2019-07-03

2019-07-05

2019-07-10

Beslutsdatum

8 082,00

7291,00

9901,00

7 269,00

13531, 00

7 536,00

3 796,00

2 600,00

6 803,00

8 482.00

600,00

1 834,00
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BESCEff

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas
\

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Period: 2019-05-01 - 2019-07-31

organisation: Vuxenenheten

Undemlväer:

Handläggare:

Delegeringslista

BESLUTSFAnARE

Ida Husa

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Sjukskriven, med läkarintyg,
ersättning
Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl
Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl
Rebecca Ekström

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Arbetshinder sociala skäl

Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl

Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl

Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl

Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl
Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Beslutsfattare: Uroaladatum

Orsak:

Beslut

Personnummer: *

2019-07-10

2019-07-10

ingen 2019-07-15

2019-07-15

2019-07-16

2019-07-16

2019-07-16

2019-07-16

2019-07-16

2019-07-16

2019-07-16

2019-07-16

2019-07-16

2019-07-17

Beslutsdatum

463.00

4 080,00

9 629,00

9 455,00

8 833, 00

8 245,00

461,00

7 163,00

6571,00

6412, 00

7514,00

8 604.00

14 025,00
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Delegeringslista

AVSER

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1,3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:1 §SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:5 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:1 § SoL avslag

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

URVALSPARAMETRAR period: 2019-05-01-2019-07-31

organisation: Vuxenenheten

Undemlvier:

Handläggare;

Beslutsfattare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

BESLUTSFÄTTARe

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Arbetslös ingen ersättning
Malin Sjögren

Arbetshinder sociala skäl
Rebecca Ekström

Arbetshinder sociala skäl
Rebecca Ekström

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Rebecca Ekström

Arbetshinder sociala skäl
Rebecca Ekström

Susanna Andersson

Arbetshinder sociala skäl
Rebecca Ekström

Arbetshinder sociala skäl
Rebecca Ekström

Arbetshinder sociala skäl

Rebecca Ekström

Susanna Andersson

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Urval»datum

2019-07-17

2019-07-17

2019-07-17

2019-07-18

2019-07-19

2019-07-22

2019-07-22

2019-07-22

2019-07-22

2019-07-23

2019-07-23

2019-07-23

2019-07-23

2019-07-24

Beslutsdatum

®8@B1IOPF

9 603,00

8 529,00

8 643. 00

8910,00

9 073,00

4 207,00

7 499,00

3 170,00

7 065.00

8 445,00

10363,00
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AVSER

Ek bistånd enligt 4:1, 3 § § SoL beviljas

Ek bistånd 4:5 § SoL avslag

Delegeringslista

BE8LUTSFACTAR

Arbetslös ingen ersättning
Rebecca Ekström

Susanna Andersson

2019-07-24 16 156,00

2019-07-24

URVALSPARAMETRAR Period: 2019-05-01 - 201 9-07-31

Organisation: Vuxenenheten

Undemlväer:

Handläggare:

Beslutsfattare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdalum Beslutsdatum
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