
Kallelse 2018-02-12

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

Övriga
Ilina Losund, Utredningssekreterare

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

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

dofter.

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

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

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet. Justering 
föreslås ske den 13 februari kl. 13:00.

Förslag till beslut

Xx väljs att justera dagens protokoll med xx som ersättare.
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2 – Anhörigstöd 2018 Lekebergs kommun 
(SON 18-17)

Föredragande Carl Johan Ulfgren 
13:05

Ärendebeskrivning

Syftet med anhörigstödet är att underlätta för både den närstående och den anhöriga, minska 
fysisk och psykisk belastning på anhöriga samt att identifiera och fånga upp dem som är i 
behov av särskilt stöd. Målet är att i största möjliga mån uppmärksamma och inkludera 
anhöriga samt att erbjuda ett väl utvecklat individanpassat stöd som är tillgängligt för alla på 
samma villkor.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar riktlinjer för Anhörigstöd i Lekebergs kommun.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden antar riktlinjer för Anhörigstöd i Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Anhörigstöd_2018_Lekebergs_kommun
 Riktlinjer för Anhörigstöd i Lekebergs kommun(53158) (0)
 §18 SONAU Anhörigstöd 2018 Lekebergs kommun
 Riktlinjer anhörigstöd Lekebergs kommun
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3 – Information: Projekt Digital Medarbetare Föredragande Ida Husa, Teamledare 
13:25

Ärendebeskrivning

Ida Husa informerar om arbetet med projekt digital medarbetare.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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4 – Socialnämndens värdegrund 
(VON 16-41)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Socialnämnden föreslås anta den lokala värdegrunden som socialförvaltningens 
ledningsgrupp har arbetat fram.

Värdegrunden utgår från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen 5 kap 4§ 
(2001:453) och följa de allmänna råden i Socialstyrelsens författningssamling; SOSFS 
2012:3.                         

Förslag till beslut

Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till värdegrund.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till värdegrund.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens värdegrund _En bra dag_
 §12 SONAU Socialnämndens värdegrund
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5 – Årsredovisning för socialnämnden 2017 
(SON 18-35)

Föredragande Sandra Magnusson 
13:55

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har utformat en årsredovisning vad gäller verksamhet, måluppfyllelse och 
ekonomi för socialnämndens ansvarsområde för år 2017.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner årsredovisningen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden godkänner årsredovisningen.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2017 för Lekebergs kommun Socialnämnden
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Socialnämnden 2017
 §21 SONAU Årsredovisning för socialnämnden 2017
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6 – Uppföljning av sjukfrånvaro på 
socialförvaltningen 

Föredragande Kerstin Johansson, 
verksamhetsutvecklare 14:15

Ärendebeskrivning

Statistik över socialförvaltningens sjukfrånvaro.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
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7 – Medborgarförslag om insatser för 
äldres hälsa och aktiviteter för äldre i 
Lekebergs kommun 
(SON 17-111)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kerstin Pettersson har den 8 februari 2017 inkommit med ett medborgarförslag till 
kommunen där hon önskar att kommunen utreder förutsättningar kring glädjefylld träning 
för de äldre i kommunen. Medborgarförslaget anmäldes på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 februari 2017 och kommunfullmäktige beslutade att överlämna 
medborgarförslaget till socialnämnden för besvarande.

Socialförvaltningen har tillsammans med Sydnärkes folkhälsoteam och kultur- och 
fritidsavdelningen skrivit ett svar till Kerstin om kommunens arbete med folkhälsa och 
kultur med inriktning på äldre.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar svar på medborgarförslag angående aktiviteter för äldre i Lekebergs 
kommun och anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden antar svar på medborgarförslag angående aktiviteter för äldre i Lekebergs 
kommun och anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag KF 2017-02-27 § 13
 Medborgarförslag om insatser för äldres hälsa och aktiviteter för äldre i Lekebergs kommun
 Svar på medborgarförslag om insatser för äldres hälsa och aktiviteter för äldre i Lekebergs 

kommun
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om insatser för äldres hälsa och aktiviteter för äldre i 

Lekebergs kommun
 §14 SONAU Medborgarförslag om insatser för äldres hälsa och aktiviteter för äldre i 

Lekebergs kommun
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8 – Avtal om samverkan mellan Region 
Örebro län och Lekebergs kommun för 
samverkan inom 
patientnämndsverksamhet 
(SON 18-7)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I varje landsting (eller region) och kommun ska det finnas en eller flera patientnämnder. 
Kommunen får överlåta ovanstående skyldighet till landstinget, om kommunen och 
landstinget har kommit överens om detta.

Örebro läns landstings patientnämnd, nu Region Örebro läns patientnämnd, och samtliga 
kommuner i länet har i tidigare avtal kommit överens om samverkan gällande 
patientnämndsverksamhet inom hälso- och sjukvård i enlighet med lagen (1998:1656) om 
patientnämndsverksamhet m.m.

Den 1 januari 2018 upphävs ovannämnda lag och ersätts av lagen (2017:372) om stöd vid 
klagomål mot hälso- och sjukvården. Med anledning av detta behöver tidigare ingångna 
avtal mellan patientnämnden och kommunerna ersättas av nya avtal från och med 1 januari 
2018.

Det nya avtalet har föredragits för kommunchefer vid möte den 12 oktober 2017, därefter 
har patientnämnden beslutat om tecknande av nya avtal vid sammanträde den 24 oktober 
2017.

Förslag till beslut

Socialnämnden ställer sig bakom avtal med Region Örebro län gällande samverkan inom 
patientnämndsverksamhet och översänder ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden ställer sig bakom avtal med Region Örebro län gällande samverkan inom 
patientnämndsverksamhet och översänder ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avtal om samverkan mellan Region Örebro län och Lekebergs kommun 

för samverkan inom patientnämndsverksamhet
 Förslag till avtal mellan Region Örebro län och Lekebergs kommun gällande samverkan 

inom patientnämndverksamhet för hälso- och sjukvård
 Gällande avtal mellan Lekebergs kommun och Region Örebro län för samverkan inom 

patientnämndverksamhet för hälso- och sjukvård
 §15 SONAU Avtal om samverkan mellan Region Örebro län och Lekebergs kommun för 

samverkan inom patientnämndsverksamhet
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 Följebrev till avtal om samverkan mellan Region Örebro län och Lekebergs kommun för 
samverkan inom patientnämndsverksamhet
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9 – Angående uppkommen vattenskada i 
lägenhet med socialt kontrakt 
(SON 18-19)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen hyr genom Lekebergsbostäder AB ett antal lägenheter i andra hand, 
med så kallade bostadssociala kontrakt. Årsskiftet 2015/2016 uppstod en större 
vattenskada i en av de lägenheter som socialförvaltningen hyrde ut som bostadssocialt 
kontrakt. Ärendet rör ansvarsförhållanden för uppkommen skada samt kostnad för 
återställande av lägenheten.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar avvisa Lekebergsbostäder AB krav på kommunen att ta utdelning, 
istället för nämndens förslag att dela återställningskostnaden lika.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Jäv

Kjell Edlund (S) anmäler jäv.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar avvisa Lekebergsbostäder AB krav på kommunen att ta 
utdelning,istället för nämndens förslag att dela återställningskostnaden lika.

Beslutsunderlag
 Angående vattenskada i socialförvaltningens lägenhet
 Lekebergsbostäder 20171213, Vattenskada i socialförvaltningens lägenhet
 §19 SONAU Angående uppkommen vattenskada i lägenhet med socialt kontrakt
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10 – Tillsynsplan för Lekebergs kommun 
för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror 
enligt Tobakslagen (1993:581) under 2018 
(SON 18-40)

Föredragande Anneli Carlsson, 
socialchef 

Ärendebeskrivning

Tillsynsplan enligt 19 a § tobakslagen.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar anta tillsynsplanen för 2018.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Socialnämnden beslutar anta tillsynsplanen för 2018.

Beslutsunderlag
 Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror enligt 

Tobakslagen (1993:581) under 2018
 §22 SONAU Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror 

enligt Tobakslagen (1993:581) under 2018
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11 – Tillsynsplan för Lekebergs kommun 
för tillsyn enligt alkohollagen under 2018 
(SON 18-41)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Tillsynsplan enligt alkohollagen för 2018.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar tillsynsplanen för 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden antar tillsynsplanen för 2018.

Beslutsunderlag
 Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsynd enligt alkohollagen under 2018
 §23 SONAU Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 2018
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12 – Meddelanden 
Ärendebeskrivning

Inkomna handlignar meddelas nämnden för kännedom.

Lista på meddelanden
  - Information från Migrationsverket om 390 miljoner kronor för hjälp till kommuner för att 

ensamkommande att stanna kvar i kommunen, dnr 7.1-2017-126327
  - Sammanställning av myndighetsprojekt från IVO, Tillgodoses äldres rätt att ansöka om 

bistånd
 SON 18-19-1 - Lekebergsbostäder 20171213, Vattenskada i socialförvaltningens lägenhet
 SON 18-26-1 - §13 KS Utvärdering - Samordning av socialtjänsten
 SON 18-48-1 - Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning
 SON 18-49-1 - Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggning 

i Sydnärke 2017
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13 – Redovisning av delegeringsbeslut 
171130-180206 
Ärendebeskrivning

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

Delegationsbeslut
 SON 18-16-2 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning sjuksköterska
 SON 18-16-3 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning
 SON 18-16-5 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning
 SON 18-16-6 - Anmälan av delegationsbeslut - beslut om tillsvidareanställning
 SON 18-16-7 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning
 SON 18-16-8 - Anmälan av delegationsbeslut - beslut om tillsvidareanställning
 SON 18-16-10 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning
 SON 18-16-11 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning
 SON 18-16-12 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning
 SON 18-16-13 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning
 SON 18-16-14 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning
 SON 18-16-15 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning
 SON 18-16-16 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning
 SON 18-16-17 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning
 SON 18-16-18 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut att ingå avtal

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 
den 12februari 2018.

Sida 15 av 119



Kallelse 2018-02-12

14 – Anmälan av delegationsbeslut för 
perioden 171130 - 180131 (Sekretess) 
(SON 18-50)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 
den 12 februari 2018.
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Anhörigstöd 

Syftet med anhörigstödet är att underlätta för både den närstående och den anhöriga, minska fysisk och psy-

kisk belastning på anhöriga samt att identifiera och fånga upp dem som är i behov av särskilt stöd. Målet är att 

i största möjliga mån uppmärksamma och inkludera anhöriga samt att erbjuda ett väl utvecklat individanpas-

sat stöd som är tillgängligt för alla på samma villkor. I det här dokumentet sammanfattas den verksamhetsplan  

som ligger till grund för Lekebergs kommuns anhörigstöd 2018. 

Öppna träffar 

Under 2018 planerar vi fyra stycken öppna träffar för anhöriga i form av anhörigcafé. Vid dessa till-

fällen kommer vi bjuda in olika gäster och föreningar samt ha olika teman. Vid något eller några till-

fällen bjuder vi på en kort föreläsning. Kommunens anhörigkonsulent kommer vara på plats vid samt-

liga tillfällen. 

Anhöriggrupper 

Årsplaneringen inför 2018 innefattar uppstart av fyra nya anhöriggrupper med olika inriktningar. 

Varje anhöriggrupp kommer att bestå av 4-6 tillfällen samt möjlighet till fortsättning. De olika grup-

perna kommer att arrangeras i samarbete med föreningar och andra externa samarbetspartners. 

Utöver dessa tillfällen är utgångsplanen att, i samarbete med andra aktörer, ha resurser att starta 

ytterligare någon anhöriggrupp beroende på efterfrågan samt att erbjuda stöd för genomförande av 

fortsättningsgrupper. 

Anhörignätverk 

Anhörignätverket är ett nätverk bestående av främst anhöriga men också till viss del av frivilliga 

krafter i from av föreningsrepresentanter. Syftet med nätverket är att på olika sätt främja stöd för 

anhöriga. Det kan dels ske genom att personliga kontakter knyts och individer som befinner sig i en 

liknande situation kommer i kontakt med varandra för stöd, information eller social samvaro. Det kan 

också ske genom att vi i nätverket på andra sätt samverkar för avlastning, samåkning till arrangemang 

och spridning av information. Kommunens anhörigkonsulent är samordnare för nätverket. 

Anhörigambassadörer 

Verksamheten med anhörigambassadörer ska få nytt liv. Gamla, nya och nygamla ambassadörer 

kommer att få genomgå en kort webbutbildning samt samverka med anhörigkonsulent efter en års-

planering med träffar och informationsutbyte. 
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Referensgrupp 

En referensgrupp med representanter från olika delar av både det offentliga och privata samhället är 

knutet till kommunens anhörigstöd. Gruppen kommer att träffas två gånger per år. Syftet är att verka 

för utveckling av anhörigstödet samt ytterligare ett sätt att nå ut med information och sätta anhö-

rigstöd på kartan. Kommunens anhörigkonsulent är sammankallande och samordnande. 

Nätverk och samarbeten 

Utöver tidigare nämnda nätverk och kontaktytor är anhörigkonsulenten del av ett antal kommunö-

verskridande nätverk och samarbeten.  Länsnätverk anhörigstöd är ett samarbete mellan represen-

tanter för anhörigstöd från alla länets kommuner. Anhörigcentrum i Örebro är sammankallande. Syd-

närke anhörigstöd är ett samarbete mellan Lekebergs kommun, Askersunds kommun, Hallsbergs  

kommun och Kumla kommun.  Syftet med dessa nätverk är utveckling, omvärldsbevakning, lärande 

och samarbete runt arrangemang och resursutnyttjande. Anhörigkonsulenten sitter också som repre-

sentant i Sydnärke äldrenätverk. 

Anhörigperspektiv 

Socialstyrelsen förordar att alla Sveriges kommuner ska ha anhörigperspektiv i sina verksamheter. En 

viktig del av arbetet under 2018 blir att främja anhörigperspektiv i Lekeberg kommun genom inform-

ation på arbetsplatsträffar och genom anhörigambassadörerna. 

Anhörigsamtal & rådgivning 

Anhöriga som önskar särskilt stöd eller behöver rådgivning erbjuds anhörigsamtal med anhörigkonsu-

lent. Det kan handla om rådgivning i en uppkommen situation, lots för att hitta rätt stöd eller om di-

rekta stödsamtal. Anhörigsamtalen är individanpassade och kan ske antingen i kommunens lokaler, 

genom hembesök eller på annan neutral plats. 

Anhörigvårdarkort 

Anhöriga som vårdar en närstående i hemmet ska få möjlighet att få ett anhörigvårdarkort. Närstå-

ende som är helt beroende av sin anhöriga är särskilt utsatta om det skulle hända den anhöriga nå-

got. Det kan upplevas som en stress för både den närstående och den anhöriga. Anhörigvårdarkortet 

innehåller information om att det finns en närstående som behöver hjälp samt kontaktinformation 

till andra anhöriga och kommunen. Syftet är dels att minska risken att den närstående blir lämnad 

utan hjälp, men också att öka känslan av trygghet och minska stress. Anhörigvårdarkortet förvaras i 

plånboken eller fästs på handväska, på kläder eller runt halsen. 
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Tjänsteskrivelse 2018-01-15 1 (1)

Dnr: SON 18-17

   

Riktlinjer för Anhörigstöd i Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning
Syftet med anhörigstödet är att underlätta för både den närstående och den 
anhöriga, minska fysisk och psykisk belastning på anhöriga samt att identifiera och 
fånga upp dem som är i behov av särskilt stöd. Målet är att i största möjliga mån 
uppmärksamma och inkludera anhöriga samt att erbjuda ett väl utvecklat 
individanpassat stöd som är tillgängligt för alla på samma villkor.

1 Anhörigkonsulent och anhörigambassadörer
Anhörigkonsulenten erbjuder samtal med anhöriga som önskar ett särskilt stöd eller 
behöver rådgivning. Det kan handla om rådgivning i en uppkommen situation, lots för 
att hitta rätt stöd eller om direkta stödsamtal. Anhörigsamtalen är individanpassade 
och kan ske antingen i kommunens lokaler, genom hembesök eller på annan neutral 
plats.

Anhörigambassadörer bör finnas på varje arbetsplats som möter brukare och 
anhöriga. Anhörigambassadörernas främsta uppgift är att fungera som 
kontaktperson för anhörigstödet och som språkrör i personalgrupperna. 
Anhörigkonsulenten vänder sig i första hand till anhörigambassadören när 
information behöver nå ut till personal.

2 Slutsats
Att ge vård eller stöd till närstående är frivilligt för alla individer. Varje situation är 
unik och anhöriga avgör själv hur stort ansvar de vill ta för att stötta, vårda eller på 
annat sätt bistå en närstående. Dessa riktlinjer om anhörigstöd är grunden i hur 
Lekebergs kommun stöttar de anhöriga som väljer att finnas där för en närstående.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar riktlinjer för Anhörigstöd i Lekebergs kommun

LEKEBERGS KOMMUN

Anneli Carlsson Beatrice Fagerdahl
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2018-02-05

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

Fjugesta  

Övriga
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Anneli Carlsson (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §18

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-05 till och med 2018-02-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

§18 - Anhörigstöd 2018 Lekebergs kommun (SON 18-17)
Ärendebeskrivning
Syftet med anhörigstödet är att underlätta för både den närstående och den anhöriga, 
minska fysisk och psykisk belastning på anhöriga samt att identifiera och fånga upp dem som 
är i behov av särskilt stöd. Målet är att i största möjliga mån uppmärksamma och inkludera 
anhöriga samt att erbjuda ett väl utvecklat individanpassat stöd som är tillgängligt för alla på 
samma villkor.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar riktlinjer för Anhörigstöd i Lekebergs kommun.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden antar riktlinjer för Anhörigstöd i Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Anhörigstöd_2018_Lekebergs_kommun - (53656)
 Riktlinjer för Anhörigstöd i Lekebergs kommun(53158) (0) - (53657)
 Årsplan_anhörigambassadörer_2018 - (53658)
 Riktlinjer_anhorigstod_Lekebergs_kommun - (53659)

Sida 3 av 3Sida 24 av 119



LEKEBERGS
KO IUN

Fastställd av: Nämnd/Styrelse
Datum: 20XX-XX-XX
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l Inledning
Att ge vård eller stöd till närstående är frivilligt för alla individer. Varje situation är
unik och anhöriga avgör själv hur stort ansvar de vill ta för att stötta, vårda eller på
annat sätt bistå en närstående. Dessa riktlinjer är grunden i hur Lekebergs kommun
stöttar de anhöriga som väljer att finnas där för en närstående.

1. 1 Syfte
Syftet med anhörigstödet är att underlätta för både den närstående och den
anhöriga, minska fysisk och psykisk belastning på anhöriga samt att identifiera och
fånga upp dem som är i behov av särskilt stöd.

1. 2 Mål

Målet är att i största möjliga mån uppmärksamma och inkludera arjhörjga sattitétt
erbjuda ett väl utvecklat individanpassat stöd som är tillgängliga för <(lla^å;?amma
villkor.

2 Definitioner

2. l Anhörig o ch närstående

Enligt Socialstyrelsens rekommendatiqfler benämns personer som vårdar eller
stödjer en närstående som anhörig. Per?o^er s^m vårdas av anhörig eller tar emot
stöd från anhörig benämns som nar^tåen^e.

2.2 Anhörigvårdare

Anhöriga som bortillsaonm^ns med, och som dagligen gör insatser för, en närstående
för att denna ska kunna leva ett full\/irdigt liv och som är av sådan karaktär att den
närstående inte skutta kla1'a sig ut^n dem benämns som anhörigvårdare. Notera att
det är disting^faf firgn aOhörigsom är ett bredare begrepp och inkluderar även dem
som inte gör fak^is^a, r^gelBundna insatser.

2.3 Personal

PersoneF. anstSIJda ilcommunen och verksamma i särskilda boenden,

dagverksamhéter och mottagningar eller andra som i sitt dagliga arbete träffar
brukare Qch/ellerfunktionshindrade och dess anhöriga benämns som personal.

3 Målgrupp
Alla socialnämndens områden.
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4 Övergripande perspektiv och principer

4.1 Anhörigperspektiv

l Lekebergs kommun arbetar vi med anhörigperspektiv. Att ha ett anhörigperspektiv i
kommunens verksamhet innebär ett brett perspektiv och att till skillnad från
individbaserat, även ha ett familj- och anhörigbaserat synsätt, l praktiken innebär det
att bemöta anhöriga på ett respektfullt vis, att alltid sträva efter att samverka med
anhöriga för att ta tillvara på kunskap och resurser, att ta hänsyn till anhörigas
synpunkter och att vid samtycke från den närstående erbjuda anhöriga att delta i
utredning och planering. Att ha ett anhörigperspektiv innebär också afr
uppmärksamma den anhörigas behov och att informera om komrytynens^töd til[
anhöriga.

Anhörigperspektivet genomsyrar alla socialnämndens områden s^mt^ela processen
från första kontakt och kontinuerligt medan insats eller kantakt påg^r,

4.2 Barnperspektiv

l Lekebergs kommun arbetar vi med barnpersplektjy. Att^a ett barnperspektiv
innebär att alltid väga in hur en situation, ̂ tt beslut e^ler en insats påverkar barn
både på lång och kort sikt. Att alltid aktivt sö^a^formät^n om, och beakta, ifall det
finns barn som berörs oavsett sammanjiang. ̂ ar^ år^tndivider med känslor och
rättigheter och de behöver ett särskilt skyääLAII? beslut och handlingar som berör
eller påverkar barn ska vila på gallapd^ lagstiffqi ng och FN:s barnkonvention.

4.3 Helhetsperspetetiv

l Lekebergs kommun/härvi ett helhetsperspektiv. Ett helhetsperspektiv innebär i det
här sammanhanget^att dessa riktlinjer gäller alla socialnämndens ansvarsområden
oavsett verksamtiet. Ton törsta kontakt och genom hela processen, alla olika delar
ska hänga ihöp^Peisonäl^chefér, anhörigkonsulent, socialsekreterare,
biståndshanc(lägg^r& oeh alla andra presumtivt inblandade ska arbeta efter samma
värdering^Kochmål.̂ Détärvi som kommunens representanter som ansvarar för att
det <k(BF.

Helhet^pe^p^kti^et innebär också att alla som berörs av dessa riktlinjer ska beakta
alla nämnida perspektiv samtidigt, hela tiden.

5 Olika former av stöd till anhöriga
5. 1 Direkt och indirekt stöd

Stöd till anhöriga kan vara antingen indirekt eller direkt. Indirekt stöd till anhöriga
innebär insatser som främst är riktade till den närstående med funktionshinder. Med

andra ord insatser som inte är riktade till den anhöriga, men som indirekt underlättar
genom fysisk och/eller psykisk avlastning eller genom minskad oro. Direkt stöd
innebär insatser som är riktade direkt till den anhöriga.
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5.2 Generell service eller biståndsbeslut

Stödet består i antingen generell service eller biståndsbeslut. Generell service kan
vara samtal med anhörigkonsulent, rådgivning, deltagande i cirklar, gruppträffar,
föreläsningar, utbildningar eller andra av kommunen erbjudna fria serviceinsatser.
Insatser genom biståndsbeslut regleras i särskilda riktlinjer för biståndsbeslut.

5. 3 Ålder på den anhöriga
Ålder på den anhöriga är delvis avgörande för vilket stöd/vilken insats som är aktuell.
Anhörigstöd genom anhörigkonsulent erbjuds vuxna personer (18 år<), medan barn
erbjuds stöd genom socialtjänsten. Det finns ingen övre åldersgräns.

5.4 Avlösning

Anhöriga har i vissa fall rätt till avlösning, l vilken form och antal tiqifl^ir regleras i
riktlinjer för biståndsbedömning och insatsen aktualiseras hos^bistå^dsha^dläggare.

6 Samverkan

Samverkansanvaret syftar till internt ansvar fqr^s^marbe^e, informationsutbyte och
hänvisningsansvar. Det syftar till ett ansvar att vid b^hov samverka och aktivt söka
samarbete med externa aktörer som andra^arphallsorgan, föreningar och övriga
aktörer som kan vara av intresse för ei^ mdivid\eller4 en uppkommen situation. Det
syftar också till ett ansvar att sträva eftef samverkan med anhöriga som en del av
anhörigperspektivet.

7 Roller och fdit^tioner i kommunens anhörigstöd

7. 1 Anhörigkonsu^ent

AnhörigkonsiJl^nten haKn central roll i anhörigstödet. l uppgifterna ingår

samordnirfg av koimmuifens anhörigstöd och anhörigperspektiv samt
omvärldsl^eyakning Rå^>mrådet. Att upprätthålla och utveckla kontakter med privata
och<p1^entligq<riätverk i kommunen och regionen. Att vara sakkunnig på området
samt samordning, planering och kontakt med kommunens anhörigambassadörer. Att
erbjuda^atihörigsamtal, stödsamtal och rådgivning för personer fyllda 18 år. Att i
samverkan med andra interna och externa aktörer organisera anhörigträffar och
utbildningsinsatser för både anhöriga och personal samt ansvar för att information
om kommunens anhörigstöd är lättillgänglig och når ut till målgruppen.

7.2 Anhörigambassadör

Minst en anhörigambassadör bör finnas på varje arbetsplats som möter brukare och
anhöriga. Beroende på verksamhet kan det vara önskvärt med en
anhörigambassadör på varje avdelning. Anhörigambassadörernas främsta uppgift är
att fungera som kontaktperson för anhörigstödet och som språkrör i
personalgrupperna. Anhörigkonsulenten vänder sig i första hand till
anhörigambassadören när information behöver nå ut till personal.
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Anhörigambassadören kontaktar anhörigkonsulenten om det i personalgrupper eller
på arbetsplatsen uppkommer anhörigfrågor av generell karaktär.

7.3 Kontaktman

l de fall brukares anhöriga på något sätt är inblandade ingår det i kontaktmannens
ansvar att samverka med dem. Kontaktmannen ska vid behov informera om

kommunens anhörigstöd och efter den anhörigas medgivande vidarebefordra
kontaktuppgifter till anhörigkonsulenten. Anhörigkonsulenten ska efter att ha tagit
emot dessa uppgifter kontakta den anhöriga inom två veckor.

7.4 Referensgrupp

Anhörigstödet kan med fördel använda sig av referensgrupper. Dessa ̂ an bestå av
externa och/eller interna aktörer som på något sätt kan bidra till |Euoskap;pch
utveckling av anhörigstöd och anhörigfrågor. Det kan handla om oll|(a~gFupp^rJi5r
olika verksamhetsområden. Kommunens lokaler får användasl^amrtd/rtiet^nsvarig
enhetschef. Anhörigkonsulenten är ansvarig för samordi^iAg.

7.5 Personal

Riktlinje och arbetssätt för personal som på någ^tsätti^iäiter eller uppmärksammar
en anhörig som utför eller kommer att utföra insatsaer fön^ärstående finns i regionala
riktlinjer (bilaga l). Anhörigkonsulent benani^där sovp kontaktperson.

8 Information till medborgarna
Samlad information om anhöyigstöd s1<a finnas på kommunens webbplats. All
personal och alla inblandade a1ctörer?ka^)ckså vid behov informera anhöriga och
närstående om vilket/anhörfgstöd kommunen erbjuder och var man kan vända sig.
Information om ak^viteter riktade till anhöriga annonseras dels på kommunens
anslagstavlor, genom^direktutskick och genom spridning i nätverk samt med fördel på
sociala medier.

9 ansvarsfördelning
Förvalt^gscli^fén är ytterst ansvarig för hela förvaltningens verksamhet inklusive
anhörigstpd och anhörigperspektiv.

Enhetschefer ansvarar för att personalen har kännedom om riktlinjer och kunskap om
anhörigperspektiv samt för att samverka med anhörigkonsulenten.

Biståndshandläggare och socialsekreterare och kontaktmän ansvarar för att
informera om kommunens anhörigstöd och för att vid behov förmedla kontakt med
anhörigkonsulent.

Anhörigkonsulenten ansvarar för att vara kompetenscentrum i anhörigfrågor, ferbjuda
anhöriga anhörigsamtal och rådgivning, för att förmedla kunskap och information till
kommunens olika enheter och verksamheter samt för att vara drivande i

utvecklingen av kommunens anhörigstöd.
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/'ln/?ör/gombossodörer ansvarar för att underlätta kommunikationen mellan övrig
personal och anhörigkonsulent samt för att vidarebefordra och sprida information till
övrig personal.

10 Uppdragsbeskrivningar
Uppdragsbeskrivningar för anhörigkonsulent och anhörigambassadörer finns som
bilagor till dessa riktlinjer.

Bilagor
Bilaga l: Riktlinjer för stöd till anhöriga i Örebro län.

Bilaga 2: Uppdragsbeskrivning för anhörigkonsulent

Bilaga 3: Uppdragsbeskrivning för anhörigambassadör
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ÖREBRO LÄNS
LANDSTING

REGIONFÖRBUNDET
ÖREBRO

2009-03-31
Rev 2010-02-
19

Riktlinjer för stöd till anhöriga i Örebro län

Samarbetsöverenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Örebro
län.

Riktlinjerna är antagna av Vilgotgruppen 2009-03-31 och reviderade 2010-02-19.

Bakgrund
Regionförbundet Örebro har inom projekt, "Länsgemensam utveckling av stödet till
anhöriga/närstående i Örebro län 2008 - 2009", i uppdrag av länsstyrelsen att bland annat
upprätta riktlinjer för att ge kommunerna möjlighet att nå fler anhöriga. Genom att nå fler
anhöriga förbättras livskvaliteten för anhöriga och deras närstående. Detta sker genom att
förmedla lättillgänglig information, råd och stöd samt nya kunskaper till anhöriga. Via detta
stöd får anhöriga en ökad trygghet i sin roll, vilket underlättar hemmaboende och ger en
livskvalitetsfÖrbättring för den sjuke och/eller funktionshindrade.

Förklaring: Vi använder ordet anhörig i överenskommelsen. Med anhörig menar vi person
som vårdar/hjälper eller stödjer en närstående som på gmnd av ålder, sjukdom eller
funktionshinder behöver betydande insats för att kunna leva så normalt som möjligt.

Syfte
Landstinget och kommunerna i Örebro län ska samverka genom att skapa varaktig riktlinje för
att kommunerna i tidigt skede ska komma i kontakt med anhöriga för att ge information,
erbjuda stöd och kontinuerlig kontakt.

Mål
• Alla anhöriga får information och erbjuds anhörigstöd från kommunen.
• Anhöriga som fatt anhörigstöd upplever att de fått ökad trygghet i sin roll, nya kunskaper
och att det har underlättat hemmaboendet.

• Alla medarbetare i landstinget och kommunernas verksamheter arbetar efter riktlinjerna.
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Riktlinjer
Kommunerna ska ha utsett särskilda kontaktpersoner vars uppgift är att ta emot information
om nya anhöriga, ta kontakt med dem och informera om kommunens anhörigstöd samt i
lämpliga fall erbjuda stödinsatser.

Med personal menas: All personal inom de två huvudmännens hälso- och sjukvård samt
kommunens socialtjänst det vill säga läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor,
arbetsterapeuter, sjukgymnaster, undersköterskor, kuratorer, biståndshandläggare,
vårdbito-äden, socialsekreterare, skötare med flera.

All personal som uppmärksammar en anhörig som utför eller kommer att utföra flera insatser
till närstående ska arbeta efter följande riktlinjer:

l. Den anhöriges situation och behov ska uppmärksammas genom ett samtal där
man informerar om att kommunen har stöd till anhöriga.

a) Personalen måste inhämta muntligt medgivande från anhörig för att fä lämna
namn, adress och telefonnummer till kommunens kontaktperson.

b) Vid medgivande av anhörig ska kommunens kontaktperson meddelas detta.
Meddelandet kan ske genom Meddix, e-post eller telefon.

c) Personalen ska alltid lämna information om anhörigstöd till den anhörige.

2. Kommunens kontaktperson tar inom cirka 1-2 veckor kontakt med den
anhörige för att informera om sin roll och kommunens anhörigstöd. I samverkan mellan till
exempel vårdcentral och kommun eller sjukhus och kommun kan lokal överenskommelse
komplettera dessa riktlinjer.

Riktlinjerna kan utan att ändra tillvägagångssättet, göras mer detaljrik om en arbetsplats så
önskar. Det kan som exempel vara checklista, dokumentera under specifikt sökord och så
vidare.

Vilgotgruppen rekommenderar kommunerna att årligen följa upp riktlinjerna.
Riktlinjerna gäller tills vidare och parterna kan när som helst uppta diskussion om revidering
eller avslut av riktlinjerna.
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2017 10-26

LEKEBERGS
KOMMUN

Uppdragsbeskrivning anhörigkonsulent

Det här är en beskrivning av huvudsakliga arbetsuppgifter för anhörigkonsulent i Lekebergs
kommun.

Utveckla, planera och samordna anhörigstödet i Lekebergs kommun.

Ansvar för utveckling och revidering av riktlinjer för anhörigstöd. Beslutas i socialnämnden.

Tillsammans med ansvarig chef formulera och revidera verksamhetsbeskrivning och

verksamhetsplan.

Omvärldsbevakning på området anhörigstöd.

Delta och vara aktiv i nätverk och kommunöverskridande samarbeten.

Samverka med frivilligorganisationer, föreningar och andra externa aktörer.

Verka för att anhörigperspektiv implementeras på hela socialförvaltningens område.

Vara aktiv och drivande i arrangerandet av gruppverksamheter och mötesplatser för

anhöriga.

Sprida information, utbilda och vara sakkunnig i kommunen pé området anhörigstöd.

Samordna och samverka med anhörigambassadörer.

Erbjuda stödsamtal, rådgivning och individanpassat stöd till anhöriga.
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LEKEBERGS
KOMMUN

Uppdragsbeskrivning anhörigambassadör

Anhörigambassadörerna är anhörigkonsulentens länk ut i verksamheterna. Det här är en
beskrivning av huvudsakliga uppgifter.

Vara enhetens/verksamhetens ambassadör i frågor som rör anhöriga.

Samverka med anhörigkonsulent.

Sprida kunskap och information i sin arbetsgrupp/verksamhet.

Verka för att arbetsplatsen har kännedom om och följer rutiner för bemötande och

arbetssätt gällande anhöriga.

Verka för att anhörigperspektiv implementeras och efterlevs på den egna arbetsplatsen.
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Socialnämndens värdegrund
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VON 16-41
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Dnr: VON 16-41

   

Socialnämndens värdegrund

Ärendebeskrivning
Socialnämndens värdegrund 

Socialnämnden föreslås anta den lokala värdegrunden som socialförvaltningens 
ledningsgrupp har arbetat fram. 

Värdegrunden utgår från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen 5 kap 4§ 
(2001:453) och följa de allmänna råden i Socialstyrelsens författningssamling; SOSFS 
2012:3.  

Värdegrund: ”En bra dag”

Vård och omsorg innebär möten mellan människor. Värdegrunden ska säkerställa 
den personliga integriteten. Det innebär att du bland annat ska känna 
självbestämmande och delaktighet. Det är viktigt att du får behålla dina tidigare 
vanor och intressen så långt det är möjligt.

Vad innebär värdegrunden för dig?

Det innebär att alla som har ett uppdrag inom socialnämndens verksamheter ska 
arbeta så att du får möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det är 
du som avgör vad det innebär för dig. Det är viktigt att all personal som du kommer i 
kontakt med frågar dig om dina synpunkter och önskemål. Du är med och påverkar 
hur du vill ha dina insatser så långt det är möjligt. Det handlar med andra ord inte 
bara om vad som ska göras utan mycket mer om när och på vilket sätt det ska göras.
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Dnr: VON 16-41

 Du upplever att den insats du får, planeras och genomförs tillsammans med 
dig utifrån dina behov. Dina närstående kan också vara med om du så önskar.

 Du får ett gott bemötande och vi lyssnar på dina synpunkter och önskemål.

 Du upplever att ditt privatliv, din integritet och dina livsval respekteras.

 Du känner dig trygg. Vad som gör dig trygg avgör du. Det kan handla om att 
du är trygg i ditt hem och med det sätt vi ger dig stöd.

 Du upplever meningsfullhet, du kan leva enligt din kultur, livsåskådning och 
tro.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar förslag till värdegrund.

LEKEBERGS KOMMUN
Anneli Carlsson Beatrice Fagerdal
Förvaltningschef                           Handläggare
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Protokoll 2018-02-05

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

Fjugesta  

Övriga
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Anneli Carlsson (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §12

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-05 till och med 2018-02-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

§12 - Socialnämndens värdegrund (VON 16-41)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden föreslås anta den lokala värdegrunden som socialförvaltningens 
ledningsgrupp har arbetat fram.

Värdegrunden utgår från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen 5 kap 4§ (2001:453) 
och följa de allmänna råden i Socialstyrelsens författningssamling; SOSFS 
2012:3.                         

Förslag till beslut

Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till värdegrund.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till värdegrund.

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens värdegrund _En bra dag_ - (53652)
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1 Verksamhetsberättelse

1.1 Måluppfyllelse
Måluppfyllelse sammantaget

Socialnämnden har av totalt tre nämndmål uppfyllt ett helt och två delvis.

De som uppfylldes delvis var Hemtjänsttagaren och hyresgästen ska uppleva en god 
och trygg omsorg samt Serviceutbudet inom LSS grupp- och serviceboende ska hålla 
hög kvalitet.

Avseende fullmäktigemålens totalt tio riktade indikatorer mot Socialnämnden, har 
fem uppfyllts helt, fyra delvis och ett inte alls.

Extra roligt är att konstatera att indikatorn Nämnderna och styrelsen håller sin 
budgetram lyckades nämnden uppnå till 100 %.

Glädjande nog har även nöjdhetsgrad hos brukarna inom hemtjänsten nått 
måluppfyllelsegrad 100 %, d.v.s. 95 % som uppger att de är ganska nöjda till mycket 
nöjda. Motsvarande måluppfyllelse för särskilda boenden är 105 %, d.v.s. 90 % som 
är ganska nöjda till mycket nöjda.

Indikatorn Bidragshushåll ekonomiskt bistånd, antal/1000 inv. uppnåddes också helt.

Miljödiplomering av Lekebergs kommun uppnåddes inte.

Respektive enhets måluppfyllelse

Lindens särskilda boende

Beläggningsgraden har under året varierat. Linden har ett pågående LEAN arbete. 
Syftet med utbildningen är att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetens 
processer och delprocesser genom ständiga förbättringar. Målet med arbetet är en 
god arbetsmiljö för medarbetare och en ökad nöjdhet hos våra gäster.

Dagrehabiliteringen drevs under 2017 med statliga medel och antalet inskrivna 
patienter var 13 personer.

Hemrehabiliteringen drevs under året i något reducerad form, antalet inskrivna 
patienter var 16 st.

Arbetet med att ge en tydlig information till våra hyresgäster hur och vart de ska 
vända sig med synpunkter och klagomål har bl.a. resulterat i 
"Förbättringsförslaglådor" uppsatta på varje vårdavdelning med avsedd blankett 
lättillgänglig i anslutning till lådan. Resultatet i 2017 års mätning är att 47 % av de 
svarande anger att de vet vart de skall vända sig, en siffra som tangerar det 
genomsnittliga resultatet på frågan nationellt. Dock nås inte riktigt nämndmålet 
52 %.

Antalet brukare som anser att möjligheterna att komma utomhus är bra uppgår i 
samma mätning till 73 %, vilket är ett högt resultat i förhållande till de nationella 
resultaten. Nämndens mål på 50 % nås med marginal. Ett aktivt arbete från 
omsorgspersonalen att anordna aktiviteter på Lindens nyrenoverade baksida har 
med all sannolikhet påverkat resultatet liksom det renoveringsarbete som utfördes 
kring utemiljön.
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Antalet hyresgäster som i mätningarna har svarat att de inte besväras av ensamhet är 
i 2017 års resultat 50 %, vilket är en hög siffra jämfört med det nationella snittet. 
Nämndens mål om 7 % nås inte. Genom Lindens fysiska utformning rör sig 
personalen ständigt kring hyresgästerna vilket med all sannolikhet påverkar 
resultatet positivt.

Lindens resultat när det gäller den övergripande nöjdhetsgraden med äldreboendet 
är för 2017 79 % alltså en procent under målvärdet. En frågeställning i materialet 
som kan antas starkt påverka resultatet är frågan som berör trivseln i lägenheten där 
Lindens resultat ligger långt under det nationella snittet.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög även om utvecklingen är positiv och resultatet per 
december är 12,37%.

 

Oxelgårdens särskilda boende

Oxelgården har 40 särskilda boende platser. Några av dessa platser har används som 
korttidsplatser beroende på hur behovet av platser har varit under året i Lekebergs 
kommunen. Den 1 december öppnades en ny avdelning, B:1 Där 4 platser är avsedda 
för korttidsvård/växelvård (rummet är möblerat med två sängar) och 4 platser för 
särskilt boende.

Demensdagvården Gläntan drivs under 2017 med statliga medel.

Utifrån Socialstyrelsens " Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017" visar 
Oxelgården ett resultat med 94 % nöjdhet. Brukarna får ett bra bemötande och 
känner förtroende för personalen, tycker att maten smakar bra och man är 
sammantaget nöjd med äldreboendet. Men det finns en del frågor i enkäten som 
arbetas vidare med och det görs bland annat i anhörigrådet. Syftet med anhörigrådet 
är att skapa ett forum där utveckling av Oxelgården kan ske tillsammans. Deltagarna 
är anhörig, personal, brukare och inbjudna gäster.

På frågan Händer det att du besväras av ensamhet,(svar nej som mäts) blev 
resultatet 13 % där rikets värde ligger på 34 %. Nämndmålet på 7 % uppnåddes 
därmed inte dock ett mycket bra resultat.

Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga? Resultat 27 % där rikets värde 
är 58 %. Nämndens mål om 50 % uppnåddes inte.

Om man vet var man vänder sig med synpunkter och klagomål gav resultatet 24 % i 
relation till rikets resultat på 47 %. Nämndens mål om 52 % uppnåddes inte.

För att skapa ett ökat samarbete och större delaktighet med anhöriga har 
välfärdsteknologi såsom Skype använts och en Facebook sida skapats där anhöriga 
kan ta del av olika utförda aktiviteter.

Medarbetarna har deltagit i hjärt-lung räddning och brandkunskap. Under hösten 
utbildning för miljödiplomering samt att miljöambassadörer har utsetts i 
verksamheten. En webbutbildning om palliativ vård har påbörjats och alla 
medarbetare ska vara klara till sommaren 2018.

Under hösten har aktivitetsgruppen anordnat flera olika aktiviteter för brukarna på 
Oxelgården. Värdinnan ordnar aktiviteter i veckorna antingen i grupp eller enskilda. 
Mål för 2017 har varit en gemensam aktivitet för alla avdelningar varannan månad. 
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Medarbetarna arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt och skapar 
aktiviteter regelbundet på avdelningarna.

 

Hemtjänsten

Kontaktpersonen kommer överens med brukaren om mellan vilka tider insatserna 
ska utföras i samband med att genomförandeplanen upprättas. Detta har gjort att 
brukarna upplever att personal kommer på avtalad tid. Resultatet utifrån 
Socialstyrelsens "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017" är 88 %, d.v.s. 3 % 
högre än rikets resultat.

Resultatet i samma undersökning om möjligheten att påverka tider som de får hjälp, 
visar på 49 % i relation till rikets 61 %. Nämndens mål om 60 % nåddes därmed inte.

Brukarna får även information om tillfälliga förändringar i förväg. Resultatet i 
undersökningen visade 69 %, en enhet högre än rikets och det tangerar nämndens 
mål om 70 %.

Andel hemtjänsttagare som vet vart de ska vända sig med synpunkter eller klagomål 
uppnådde resultatet 58 % i relation till rikets 64 % utifrån Socialstyrelsens 
undersökning. Nämndens mål om 75 % uppnåddes dock inte.

Sammantaget resultat från hemtjänsttagarna visar på en nöjdhetsgrad om 95 % vilket 
innebär 10 % enheter högre än nämndens mål. Jämfört rikets resultat på 89 % och 
länets 90 %.

Mätning i december avseende kontinuiteten gällande antal personal som besöker 
brukarna under 14 dagar, visade ett genomsnitt på 17 personer. Det är en minskning 
med en mot föregående mätning i september, vilket kan ha sin förklaring i att det är 
färre brukare som är i behov av dubbelbemanning vid alla insatser.

Sjukfrånvaron är fortfarande lite för hög. Decembers resultat ligger på 8,3 %. 
Sjukfrånvaro i december har varit högre jämfört tidigare månader. Frånvaron följs 
upp av chef vid olika tidpunkter genom telefonsamtal till den som är 
sjukfrånvarande. Individuella samtal vid behov och vid samtliga utvecklingssamtal.

I våras gick samtliga medarbetare utbildning i brand och hjärt- lungräddning. Så gott 
som samtliga medarbetare har gått miljöutbildning och utbildning i Palliativ vård 
under hösten.

 

Hälso- och sjukvård samt nattenheten

Bristen på sjuksköterskor har påverkat arbetsmiljön negativt i form av stress och 
känslan av att inte räcka till. Ett särskilt sommarpaket förhandlades fram med 
Vårdförbundet där sjuksköterskorna fick diverse kompensationer under 
semesterperioden. En undersköterska har under sommaren varit verksam i HSL-
teamet vilket till viss del underlättade arbetet för sjuksköterskorna.

Nattpatrullen kör många mil under en natt, ca 15 mil med variation upp eller ner. De 
kan ibland uppleva en otrygghet i att det kan ta lång tid innan någon personal på 
SÄBO saknar dem. En app innehållande GPS har installerats i Nattpatrullens 
mobiltelefon. En ny rutin har införts där medarbetare på SÄBO har kontakt med 
patrullen enligt tidsschema.  Vid utebliven kontakt kan medarbetarna på SÄBO se var 
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patrullen befinner sig och vidta åtgärder utifrån det.

Sjukfrånvaron har under året ökat framförallt när det gäller nattpersonalen. 
Sjukfrånvaron är fortfarande hög. Resultatet för december ligger på 9,92%. 
Frånvaron följs upp av chef vid olika tidpunkter genom telefonsamtal till den som är 
sjukfrånvarande. Individuella samtal vid behov och vid samtliga utvecklingssamtal. 
Statistik avseende enhetens sjukfrånvaro presenteras och analyseras vid APT.

 

LSS/Socialpsykiatri

Målsättningarna har fokuserats på att öka delaktigheten för brukarna vad det gäller 
aktiviteter, val av mat och en hälsosam livsstil. Individuell matplanering genomförs 
kontinuerligt. Delaktighetsslingor har genomförts på Kastanjen och Hasselbacken 
som har lett till ökad delaktighet exempelvis genom husmöten för brukarna. Genom 
en individuell planering för meningsfulla aktiviteter har enskilda brukares behov 
tillgodosetts ytterligare.

Hur vi skapar en hälsosam arbetsplats har diskuteras under en fast punkt på 
arbetsplatsträffarna och åtgärder har vidtagits med hjälp av en ergonom och inköp av 
tekniska hjälpmedel.

Sjukfrånvaron har gått ner under året och positiva resultat har åstadkommits både 
gällande den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Tillbud och arbetsskador 
uppmärksammas extra mycket på APT och personalen är mer aktiva att anmäla dem.

Sjukfrånvaron var per december för Kastanjen 9,88 %, för Daglig verksamhet 22,49 %, 
för Socialpsykiatrin 3,27 % och för Hasselbacken 7,48 %. Såväl Kastanjen som Daglig 
verksamhet har sänkt sina frånvarotal markant under året.

 

Individ och familjeomsorgen

Statistik framtagen ur verksamhetssystemet, Procapita, visar att 104 barnutredningar 
har inletts 2017. Orsaken till att en utredning inleds kan vara en inkommen anmälan 
eller en ansökan. När det gäller anmälningar görs alltid en förhandsbedömning om 
utredning ska inledas eller inte inledas, förutom i ärenden där barn kan ha bevittnat 
våld eller varit utsatt för våld, då ska utredning alltid inledas. Övervägande delen av 
de 104 utredningarna har sin utgångspunkt i en anmälan. De 104 utredningarna är 
inte unika barn, samma barn kan vara föremål för utredning vid flera tillfällen under 
året.

När det gäller familjerättsliga ärenden har 55 utredningar inletts. Det har i huvudsak 
varit faderskapsärenden och därutöver ett antal snabbupplysningar och 
vårdnadsutredningar.

Vidare har det till enheten inkommit 12 st anmälningar gällande missbruk och 4 st 
ansökningar. Nämnda anmälningar och ansökningar har resulterat i 6 st 
institutionsplaceringar enl. socialtjänstlagen, SoL, det vill säga på frivilliga grunder, 2 
st placeringar enl. Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, och 5 st 
öppenvårdsinsatser.

Till enheten har det under året inkommit 88 st nyansökningar om ekonomiskt 
bistånd. Antal pågående insatser är 143 st.
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När det gäller ansökningar från äldre har enheten bedrivit 604 st utredningar enl. 
SoL. Utredningarna avser både hemtjänst, säbo, boendestöd osv. Utredningarna 
resulterade i 544 st beslut om hemtjänstinsatser, säbo, korttid, boendestöd mm.

Utredningar enl. LSS/vuxna, har varit 23 st och har resulterat i motsvarande antal 
insatser uppdelat enligt följande; daglig verksamhet LSS, 10 beslut, bostad med 
särskild service 4 beslut, kontaktperson 7 och personlig assistent, 2 beslut.

I Socialnämndens MER-plan för 2017, framgår det att verksamhetens arbete med 
missbruks-och beroendevård och ekonomiskt bistånd ska bygga på kunskap och 
helhetssyn. I ärenden där insats är tillsatt för att komma till rätta med ett missbruk, 
görs alltid en vårdplan och genomförandeplan för att kunna följa upp hur insatsen 
faller ut. För att barnperspektivet ska tydliggöras i utredningar gällande ekonomiskt 
bistånd, har en särskild utredningsmall utformats som används i samtliga ärenden 
där det finns barn i familjen.

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

Enheten har under året haft en långtidssjukskriven personal. Ärendet har hanterats 
med hjälp av personalenheten och medarbetaren återgick i tjänst på heltid i juli 
månad. Korttidssjukskrivningar hanteras på så sätt att samtal hålls med den 
sjukskrivne vid upprepad sjukfrånvaro. Utvecklingsbehov finns och kommer ses över 
när det gäller hanteringen av korttidssjukskrivningar.

Enhetens sjukfrånvaro var per december 4,47 %

 

Bedömning av måluppfyllelse
Bedömningen görs enligt principen nedan.

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås
 Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = 

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

uppnås ej.
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1.1.1 Nämndmål

Nämndmål Indikator Utfall 
2017

Målvärde 
2017

Målupp-
fyllelse

Andelen på särskilt boende som 
upplever att de besväras av ensamhet

31 % 25 % 76 %

Andel hemtjänsttagare som upplever 
att tillfälliga förändringar meddelas i 
förväg.

69 % 70 % 99 %

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

58 % 75 % 77 %

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

34 % 52 % 65 %

Antalet personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar

17 st högst 15 st 87 %

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

50 % 50 % 100 %

Hemtjänsttagaren och hyresgästen 
ska uppleva en god och trygg omsorg

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

49 % 60 % 82 %

Serviceutbudet inom LSS grupp- och 
serviceboende ska hålla hög kvalitet

Andel av maxpoäng avseende 
kvalitetsaspekter LSS grupp- och 
serviceboende

60 % 83 % 72 %

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

Ja Ja

Utredningsmall ekonomiskt bistånd 
med barnperspektiv

Ja Ja

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

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

Ja Ja

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

46 % 90 % 51 %

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

80 % 90 % 89 %

Nöjd-Region-Index 66 % 70 % 94 %

Värde medarbetarundersökningen 
(medel)

4 4 100 %
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Nämndmål Indikator Utfall 
2017

Målvärde 
2017

Målupp-
fyllelse

Sjukfrånvaro 8,64 % 7 % 71 %

Nämnderna och styrelsen håller sin 
budgetram

42 tkr 0 tkr 100 %

Miljödiplomering av Lekebergs 
kommun

Nej Ja 0

Andel brukare som är ganska/mycket 
nöjda med sin hemtjänst

95 % 95 % 100 %

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

90 % 85,5% 105 %

Bidragshushåll ekonomiskt bistånd, 
antal/1000 inv.

15 15 100 %

1.2 Verksamhet
Gemensam verksamhet

Sverige står inför en förändrad demografi, där det föds fler barn och befolkningen blir 
allt äldre. I takt med ökad digitalisering behöver medarbetarnas kompetens också 
användas på andra sätt.

Lekebergs kommun och Socialnämnden står inför stora utmaningar de närmaste 
åren, framförallt att möta alltmer ökande behov och förväntningar som medborgare 
har på de insatser och stöd som finns inom nämndens ansvarsområden. Men också 
att prioritera och finansiera de ökande behoven. Detta kräver 
förändringskompetenta chefer och medarbetare som hela tiden är beredda att pröva 
andra sätt att arbeta. För att vara framgångsrik som organisation krävs förmågan att 
kunna anpassa sig till förändringar. Den stora utmaningen i att leda förändring, vare 
sig det gäller en omorganisation eller att införa ett nytt IT-system, är att få 
medarbetarna att arbeta på ett annorlunda sätt, nu och framöver. Möjligheten att 
skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap är viktigt för såväl arbetsgivare, 
chefer som medarbetare. Det behövs också en flexibel organisationsstruktur, som 
möjliggör nya roller och nya uppgifter. Detta ställer således andra krav på 
ledarskapet. Ett uppdrag gavs i december 2017 till en konsult med syfte att göra en 
översyn av Socialförvaltningens ledningsorganisation. Ärendet kommer föredras på 
nämnd i början av 2018.

Under året har ett utvecklingsarbete genomförts avseende förvaltningens 
ledningsgrupp som syftade till att bland annat klargöra mål/verksamhetsidé, roller, 
ansvar, krav och förväntningar och spelregler. Ett märkbart resultat är ett mer 
holistiskt synsätt, det vill säga att helheten är större än summan av delarna och att 
ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext.

Nämnden erhöll utökad budgetram för 2017 med totalt knappt 22 000 tkr. 
Förutsättningarna att hålla budget har därmed funnits i högre grad än tidigare. Dock 
har verksamheterna behövt arbeta aktivt med att hålla budget och återhållsamhet 
samt prioriteringar har varit nödvändiga. Detta idoga arbete har resulterat i att 
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nämnden nu redovisar ett nollresultat.

Några av verksamheterna finansieras över en begränsad period av statliga 
stimulansmedel. Nya ställningstagande kring dessa verksamheters berättigande 
behöver framledes göras om dessa medel inte längre står till buds. Klart är att 
finansiering finns för år 2018.

Under året har en ökad vårdtyngd, fler med större omvårdnadsbehov märkts av i 
såväl hemtjänsten som på de särskilda boendena. Under året har i snitt 6 brukare i 
ordinärt boende erhållit stora hemtjänstinsatser som eventuellt skulle kunna 
föranleda samtal om boende i särskilt boende om lägenheter finns tillgängliga. 
Projektet kring ny/ombyggnation av särskilda boendeplatser har under året pausats 
med anledning av osäkerhet kring kommunens prioriteringar och ekonomiska 
förutsättningar.

Till sommaren invigdes Hasselbacken, ett gruppboende med åtta platser samt 
ytterligare fyra lägenheter med särskild service. Hyresgästernas flytt från tidigare 
hemvist i Oxelgården friställde ytterligare åtta platser för särskilt boende som avses 
användas flexibelt utifrån behov. Efter viss ombyggnation och ekonomiska 
prioriteringar togs denna avdelning i bruk i december.

En utmaning har under året varit tillgång till SÄBO-platser och korttidsplatser och 
undvikande av betalningsansvar och därmed möjlighet att verkställa biståndsbeslut 
inom stipulerad tid, d.v.s. tre månader. Resultatet för året visar på att under kvartal 
tre, har endast ett SÄBO-beslut inte kunnat verkställas inom tre månader utan inom 
knappt fem månader. Under kvartal ett blev ett beslut om daglig verksamhet fördröjt 
knappt en månad och ett beslut om LSS-bostad verkställdes inom åtta månader. För 
kvartal två och fyra har samtliga beslut kunnat verkställas inom tre månader. 
Fördröjningarna har inte inneburit något vite från Socialstyrelsen.

Ett stort behov av olika typer av boenden för nämndens verksamhetsområden finns, 
exempelvis Bostadssocialt kontrakt som vänder sig till bostadslösa personer över 20 
år som inte kan få ett eget hyreskontrakt på den öppna bostadsmarknaden på grund 
utav beroendeproblematik, hyres-/elskulder, störningar, sanitära problem eller 
annan förekommen anledning. Här har ett arbete startat att tillsammans med 
Lekebergs bostäder aktivt arbeta med detta.

I november fick förvaltningen ett dygns betalningsansvar, drygt 6 tkr. Skälet var att 
förvaltningen inte kunde erbjuda ett eget rum utan endast ett dubbelrum. Behovet 
hos brukaren var av den karaktären att en god vård och omsorg inte kunde erbjudas 
utifrån tillgång på lägenhet.

Efter utredning och beslut om att LOV ska finnas kvar i kommun har det under året 
funnits en extern utförare av hemtjänstinsatser. Volymen av brukare har varierat 
mellan 10-15. Inga ytterligare ansökningar har inkommit.

En översyn av hemtjänstens kostnader har genomförts med inriktningen att försöka 
förklara det höga kostnadsläget. Vid genomgången upptäcktes att 
hemtjänstkostnaderna i tidigare räkenskapssammandrag var för högt räknade 
eftersom vissa utgiftsposter inte var korrekt fördelade. Bland annat framkom att

 Kostnaderna för nattpersonal var i för hög utsträckning fördelade på 
hemtjänsten.

 HSL-kostnader i form av sjuksköterskor och arbetsterapeuter var i sin helhet 
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fördelade på hemtjänsten.
 Kostnader för brukare med ”hemtjänst” under 65 år var inte korrekt 

fördelade.

De kostnader som under tidigare år något felaktigt har fördelats på 
hemtjänstverksamheten försvinner inte utan ska istället hänföras till verksamheterna 
för särskilt boende, LSS och personer med funktionsnedsättning. Detta i sin tur ger ju 
effekten att nyckeltalen för dessa verksamheter istället ökar, dock är ju dessa i 
nuläget inte anmärkningsvärt höga för Lekebergs del. Sammantaget skulle detta 
innebära att Lekeberg skulle ha en kostnad för sin hemtjänst i paritet med rikets 
genomsnitt.

Under året har även en resursfördelningsmodell för Äldreomsorgen arbetats fram. 
Nämndens modell för att fördela resurser till äldreomsorgen (boende och hemtjänst) 
syftar till att skapa likvärdiga och tydliga förutsättningar för personalbemanning och 
budgetering till kommunens särskilda boenden och hemtjänstorganisation. Modellen 
kommer inte användas för 2018 med anledning av de mål och budgetanvisningar 
som gäller för nästa år inte ger utrymme för modellen, utan eventuella förändringar 
får respektive nämnd hantera inom sin internbudgetprocess, utrymmet för 
budgetförändringar är ytterst begränsat därför ska nämnderna hantera eventuella 
volymförändringar inom 2017 års budgetram.

En upphandling av Hem för vård och boende, HVB, för ensamkommande barn har 
genomförts med stöd av upphandlingsenheten i Örebro. Upphandlingen har omfattat 
stödboende och HVB-platser och avtal slöts med två leverantörer på två år med 
möjlighet till därpå ett års förlängning i taget.

Ett förvaltningsövergripande samarbete kring Trygg och säker hemgång startade upp 
under hösten inför att Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård träder i kraft från 1 januari 2018. Bakgrunden är att personer som inte 
längre är i behov av sjukhusvård mår bättre av att komma hem i stället för att ligga 
kvar på sjukhus. Det är bättre att sjukhusplatserna används till de som faktiskt 
behöver vården. Den nya lagen syftar till att förbättra samverkan runt individens 
behov i samband med utskrivning. Region Örebro län och kommunens verksamheter 
ska tillsammans:

 genomföra en trygg och säker utskrivning från sjukhus
 bidra till att öka den enskildes delaktighet i planeringen av vård och omsorg 

efter sjukhusvistelsen
 se till att väntetiden mellan vård på sjukhus och hemmet blir så kort som 

möjligt
 undvika att personer som inte längre behöver sjukhusvård blir kvar på 

sjukhuset

Den nya lagen omfattar personer, i alla åldrar, som efter utskrivning från sjukhus 
behöver insatser i hemmet eller i sitt boende från kommunens socialtjänst och/eller 
kommunens hälso- och sjukvård eller Region Örebro läns öppenvård. Lagen omfattar 
både personer utan tidigare insatser och personer med pågående insatser.

Ytterligare ett förändringsarbete har startat upp avseende bemanning nattetid, Sätt 
ljus på natten, på de särskilda boendena. Detta arbete är ännu i sin linda och 
intensifieras under 2018.
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Ännu ett förändringsprojekt hann startas i slutet av året. Det syftar till att digitalisera 
administrativa processer i förvaltningen och troligen även i andra förvaltningar i 
kommunen. Inom socialförvaltningen har arbetet startat med att digitalisera och öka 
tillgängligheten för medborgarna avseende ansökan om försörjningsstöd. Arbetet 
kommer intensifieras under första halvåret 2018.

Under året har samtliga medarbetare deltagit i Miljöutbildning samt brandutbildning 
inklusive hjärt-lungräddning. En stor del av medarbetarna har även genomgått en 
webbutbildning i Palliativ vård.

Under året har en enhetschef slutat och två enhetschefer har deltagit i utbildningen 
Personligt ledarskap. Verksamhetsutvecklaren har varit föräldraledig i åtta månader 
och ingen ersättare har rekryterats.

Sjukfrånvaron i förvaltningen är fortfarande hög och förvaltningens resultat per 
december är 8,64 %. Resultatet visar dock en sänkning från 2016 med 0,81 % och 
även en sänkning jämfört med 2015 års resultat på 9,69 %. Förvaltningen fortsätter 
att aktivt arbeta med strategier på kort och lång sikt för att öka frisktalet. Vikten av 
en god arbetsmiljö gör att man trivs på arbetet och minskar därmed ofta 
sjukfrånvaron.

Förvaltningens arbete med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt 
SOSFS 2011:9 avstannade under 2017 med anledning av att verksamhetsutvecklaren 
varit föräldraledig och vissa uppdrag behövde fördelas ut på enhetscheferna. Dock 
har ett visst arbete genomförts att sammanföra dokument med ledningssystemet i 
Stratsys.

Respektive enhets verksamhetsberättelse

Lindens särskilda boende

Verksamheten Linden består av 34 permanenta lägenheter och 6 korttidsplatser. 
Linden har under verksamhetsåret fortsatt höga siffror gällande sjukfrånvaro, resultat 
per december är 12,37 %. Arbetet med att öka frisktalen på Linden startades redan 
under sista kvartalet 2015 och fortsatte under 2017 med en genomlysning som 
genomförts tillsammans med kommunens rehabansvarig. Den påvisar att de förhöjda 
siffrorna inte handlar om korttidsfrånvaro utan främst om den långtidsfrånvaro som 
funnits under de senaste åren. Ett fåtal medarbetares frånvaro påverkar också det 
generella resultat i hög grad. Arbetet med LEAN i verksamheten förväntas också öka 
frisktalen genom ökad känsla av påverkansmöjlighet, tydlighet i vad som förväntas av 
medarbetaren, enhetens rutiner etc. Linden har genom arbetet med LEAN genomfört 
en rad förbättringar i arbetsmiljön.

Boenderåd på Linden består av enhetschef, kostchef och hyresgäster på Linden. 
Syftet med rådets möten är att samtala kring den kost serveras på Linden, hur det 
smakar etc. men också att diskutera måltidsmiljön och hur vi kan förbättra den. I 
årets mätningar "Så tycker de äldre om äldreomsorgen" är resultatet positivt med 
goda resultat både gällande matens kvalitet och om måltiden upplevs som en positiv 
stund på dagen.

Under våren startade ett större renoveringsarbete kring Lindens utemiljö. I samband 
med att ett större dräneringsarbete utfördes, satsades resurser på att göra om och 
anlägga en trevlig uteplats och nya grönytor på Lindens innergård. Resultatet blev en 
mycket trevlig oas på innergården där många av hyresgästerna tillbringat tid under 
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sommaren, vilket också märkts i den mätning som utförs av socialstyrelsen där 
Linden får bra betyg både gällande trivsam utemiljö och möjligheter att komma 
utomhus.

Oxelgårdens särskilda boende

Dagverksamheten Gläntan har i snitt haft sju deltagare per vecka med olika många 
dagar beviljade. Personal från Oxelgården har stärkt upp på Gläntan för att kunna 
hantera vårdtyngden. En eftermiddag i veckan riktar sig verksamheten mot yngre 
med demens och verksamheten kallas Lönnen.

Sjukfrånvaro på Oxelgården var per december 5,94 %. Strategin är att följa upp 
sjukfrånvaron kontinuerligt och god tid ta hjälp av rehabiliteringsamordnaren vid 
längre sjukfrånvaro för att ta fram en rehabiliteringsplan. Medarbetare som har 5-6 
tillfällen av sjukfrånvaro under en 12 månaders period följs upp med samtal. Ingen 
medarbetare har under 2017 varit långtidssjukskriven.

Synpunkter har funnits kring schema och ett nytt arbetades fram i början av 2017. Ur 
ett verksamhetsperspektiv fanns behov av att jämna ut personalbemanningen på 
vardagar vilket innebar att behovet att ersätta vid frånvaro minskade. Personalen har 
varit delaktighet i schema planeringen.

Oxelgården har utbildat två stycken undersköterskor till Silvia systrar med 
spetskompetens inom demens. Deras kompetens används i hela förvaltningen. 
Uppdraget är att ge stöd till medborgare i kommunen som fått en demensdiagnos 
men ännu inte har kontakt med hemvården och där familjen behöver stöd och råd, 
samt erbjuds deltagande i anhörigcirkel.

Nyöppnade avdelningen B1 har ett nytt larmsystem, Phoniro Care. Systemet ger en 
ökad trygghet för brukaren och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Avdelningen 
har nyckelfria boendelås, brukaren har en egen tagg för att ta sig in i lägenheten. 
Medicinskåpet är utrustat så att det i nästa steg kan användas med personliga taggar 
i syfte att kunna följa vem som har varit inne i medicinskåpet. Larmsystemet kan 
kompletteras med personliga larmknappar, dörrlarm, sänglarm och olika typer av 
bärbara eller fasta larmgivare som rörelse- och rökdetektorer.

Hemtjänsten

Vid mätning mellan 171127 - 171210 var snittet 17 personalkontakter per brukare. 5 
brukare hade mellan 112 och 181 besök under perioden. Antal hemtjänsttagare var i 
december 124 personer och antal utförda hemtjänsttimmar för samma period 2 743.  
Antalet hemtjänsttimmar inkluderar inte larmtid, den tiden är inte registrerad och 
kan därför inte mätas.

I maj infördes Lifecare Mobil Hemtjänst, vilket innebar att undersköterskorna får sina 
arbetslistor i mobiltelefonen. Där kan de se vad som ska göras hemma hos brukaren 
och också dokumentera händelser av vikt. Detta införande har inneburit ett 
utvecklingsarbete med nya arbetssätt och arbetsformer för alla medarbetare i 
enheten. Arbetet har lett till en högre kvalitet i verksamheten liksom ett effektivare 
arbetssätt.

Under senhösten har arbete pågått för att planera för utökade lokaler och en därmed 
en klart förbättrad arbetsmiljö. De nya och rustade lokalerna kommer tas i bruk till 
fullo i början av 2018.
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Undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" visar att andelen brukare 
som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst är 95 %.

Enhetens sjukfrånvaro var per december 8,3 %.

 

Hälso- och sjukvård och nattenhet

Sjuksköterskor och arbetsterapeuter är verksamma både på SÄBO och i ordinärt 
boende. Sjuksköterskorna ser till att patienten får den vård- och behandling som 
han/hon är i behov av samt ansvarar för läkemedelshantering efter uppdrag från 
vårdcentralen eller slutenvården. Antal aktiva patientärenden i ordinärt boende har 
varierat mellan 100 - 120.

Arbetsterapeuterna ser till att patienten får den rehabilitering som han/hon är i 
behov av samt ser till att patienten får de hjälpmedel som behövs. De skriver 
underlag för bostadsanpassning. Underlaget används sedan av handläggaren på 
teknik och service för beslut om bostadsanpassning. Antal aktiva patientärenden i 
ordinärt boende har varierat mellan 50 - 70.

Nattpersonalen är fördelad på Linden tre undersköterskor och på Oxelgården med 
fyra undersköterskor från och första december då det öppnades ytterligare en 
vårdavdelning. Nattpatrullen består av en undersköterska och en sjuksköterska. De 
har hela kommunen som arbetsfält. Sjuksköterskan ska vara där hon bäst behövs. I 
det fall det finns behov av en sjuksköterska på SÄBO så stannar sköterskan där och en 
undersköterska från SÄBO ansluter till nattpatrullen.

Två sjuksköterskor har anställts under sensommaren/hösten. Schemat för 
sjuksköterskorna har gjorts om, vilket innebär att de tjänstgör var sjätte helg jämfört 
med tidigare var tredje. Under sex veckor tjänstgör de tre till fyra kvällspass.

Rekryteringsarbetet avseende sjuksköterskor har varit lyckosamt och enheten är i 
stort sett fullbemannad.

Enhetens sjukfrånvaro var per december 9,92 %.

 

LSS/Socialpsykiatri

För brukargrupperna inom LSS har personalens arbetssätt förstärkts genom att 
använda individuella planer i syfte att öka brukarnas delaktighet och 
påverkansmöjligheter gällande sina insatser samt arbetsplatsens rutiner.

Daglig verksamhet har framgångsrikt startat upp en ny verksamhet med "Återbruket" 
som även inkluderar en ny lokal på torget. Eftersom återbruket skapat flera olika 
arbetssysslor, så har det medfört ökade möjligheter för brukarna att få anpassade 
aktiviteter utifrån sina behov och önskemål.

Kastanjen har under 2017 öppnat ett gemensamhetsutrymme. Detta har medfört 
ökad trivsel hos de boende. I dagsläget finns en lägenhet tillgänglig. 
Välfärdsteknologin implementeras just nu i verksamheten. 2 Ipad har köpts in för att 
börja testa välfärdsteknologiska hjälpmedel på boendet och daglig verksamhet. Tv 
skärmar finns uppsatta på båda sidor för att de boende ska få uppdateringar 
kontinuerligt om vilka personal som jobbar och vad som händer i verksamheten.
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Det nya gruppboendet Hasselbacken var inflyttningsklart under sommaren och har 
under hösten utvecklat nya arbetssätt i en förändrad organisation med 3 små 
enheter och ytterligare 4 brukare som bor i lägenheter på gården. Under hösten har 
1 brukare flyttat till Oxelgården och 2 brukare har avlidit. Oklarheter har rått kring en 
brukarens accepterande av beslut samt tidpunkt för en brukares ankomst. För båda 
har mottagningsplanering skett. Det innebär att det vid årsskiftet fanns 2 lediga 
lägenheter.

Genom delaktighetsslingor och husmöten har brukarnas möjligheter att påverka 
verksamhetens innehåll fångats upp.

Under året har några medarbetare gått utbildning till vägledare inom 
Delaktighetsmodellen, några VISA utbildning liksom några utbildning enligt 
Durewallmetoden i att förebygga och bemöta utåtagerande beteenden. Samtliga 
personal har genomfört en webbutbildning i miljö och getts möjlighet att göra en 
webbutbildning i Palliativ vård. Hasselbackens personal har genomgått en 
webbutbildning i Funka som är ett register för att utveckla bemötande och skapa 
aktiviteter som insats för att öka välmåendet hos brukarna.

Medarbetare från Daglig verksamhet och Socialpsykiatrin har deltagit i 
nätverksträffar och haft erfarenhetsutbyte med andra kommuner för att utbyta 
erfarenheter och arbetssätt.

Samverkansarbetet i Coachingteamet, med personal bl.a. från Socialpsykiatrin, har 
utvecklats och permanentats. Ett 30-tal deltagare finns nu från KUB, AMI och SOF. 
Socialpsykiatrins boendestödjare är viktiga samarbetspartners i de ärenden som är 
gemensamma för den enskilde brukarens stegförflyttningar. Uppdragen kommer från 
handläggare inom IFO.

Den nya anhörigkonsulenten har arbetat med förarbetet till nya riktlinjer för 
anhörigstöd och knutit kontakter med verksamheternas anhörigambassadörer. Ett 
samarbete med olika ideella föreningar i länet och kommunens Sylviasystrar samt 
kommunens diakon har resulterat i en plan för ett fortsatt arbete gällande 
anhörigcirklar och olika träffpunkter.

Utvecklingsarbetet med att sänka sjukfrånvaron har bestått i att följa upp 
sjukfrånvaron på APT samt individuella samtal, Den höga sjukfrånvaron beror i hög 
del på att det är många som är deltidssjukskrivna. Inom LSS hade ingen medarbetare 
fler än 6 enskilda sjukfrånvarotillfällen vilket betonar att den höga frånvaron är 
långtidsfrånvaro.

Sjukfrånvaron var per december för Kastanjen 9,88 %, för Daglig verksamhet 22,49 %, 
för Socialpsykiatrin 3,27 % och för Hasselbacken 7,48 %. Såväl Kastanjen som Daglig 
verksamhet har sänkt sina frånvarotal markant under året.

Ett utvecklingsarbete med välfärdsteknologi som hjälp har påbörjats genom olika 
tekniska lösningar med appar, informationstavlor, larmfunktioner. En del av 
välfärdsteknologin syftar till att öka självständigheten hos den enskilde, medan andra 
syftar till att personalens kompetens kan höjas. Ett exempel på detta är där 
möjligheten att delta på videokonferenser och webbutbildningar.
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Individ och familjeomsorgen

Antalet ensamkommande barn och unga aktuella inom enheten, var i början av året 
52 st. Under året har 24 ungdomar fyllt 18 år och har i och med det lämnat 
kommunen. Flera av dessa ungdomar fick avslag på sin asylansökan och övergick till 
Migrationsverkets ansvar. I slutet av året var aktuella antal ensamkommande barn 
och ungdomar 27 st.

Belastningen på enheten har under de första tre kvartalen varit hög på grund av 
vakanta tjänster. Framför allt har handläggning av barnärenden blivit lidande på så 
sätt att förhandsbedömningar inte har gjorts inom lagstadgad tid, 14 dagar, och 
utredningar inte blivit klara inom lagstadgad tid, fyra månader.

Orsaken till de vakanta tjänsterna beror bland annat på föräldraledigheter och på det 
besvärliga rekryteringsläget inom socialtjänsten, framför allt till handläggning av 
barnärenden. Annonsering efter socialsekreterare gjordes strax före sommaren men 
gav inget resultat. För att tillgodose personalförsörjningen har bemanningen på 
enheten under del av året tillgodosetts med hjälp av konsulter. Fram till och med juli 
månad en konsult, därefter tre konsulter som stannade till och med oktober månad. 
Bemanningsbehovet blev efter det tillgodosett i och med att två medarbetare 
återkom från föräldraledighet respektive tjänstledighet i november månad.

Omfördelning av arbetsuppgifter har påbörjats i syfte att socialsekreterarna ska 
arbeta på sin högsta kompetensnivå. Detta har resulterat i att en ny tjänst inrättats i 
form av en administrativ assistent. Tjänsten tillsattes den 1 november och omfattar 
100 %. Finansiering sker med hjälp av statliga medel.

Arbetsbelastningen har periodvis även varit hög när det gäller biståndshandläggning. 
Detta har bland annat resulterat i att uppföljningar av biståndsbeslut inte har hunnits 
med i tid. Åtgärder såsom omfördelning av arbetsuppgifter och även med hjälp av 
timanställd personal har vidtagits.

Akt förvaring och arkivering inom enheten, har varit eftersatt och har krävt en stor 
arbetsinsats, varför en timvikarie anställdes för detta arbete. Rutin om hur arkivering 
ska skötas framöver kommer att tas fram av den administrativa assistenten.

I oktober månad genomfördes en kombinerad Kick-off och planeringsdag under två 
heldagar på Sätra Bruks herrgård för hela enheten. Syftet med dag ett var att under 
trevliga former och i en inspirerande miljö arbeta med att få ihop de tidigare två 
enheterna till en Individ och familjeenhet. Dagen genomfördes med hjälp av konsult 
från INDEA. Syftet med dag två var att inhämta medarbetarnas nya tankar och idéer 
om hur verksamheten bäst kan organiseras för att tillgodose våra besökares behov.

Det har under hösten blivit tydligt att det återstår en hel del arbete då det gäller att 
få medarbetarna att agera som en enhet. Externt stöd bedöms nödvändigt och tre 
heldagar med grupputveckling kommer att genomföras våren 2018, med hjälp av 
INDEA.

Ett utvecklingsarbete pågår mellan Individ och familjeomsorg/Försörjningsstöd och 
AMI kring arbetslinjen. I styrgruppen ingår enhetschefer och teamledare från båda 
verksamheterna och i arbetsgruppen handläggare.

Ytterligare ett utvecklingsarbete har påbörjats kring digitalisering av processen för 
ansökan om försörjningsstöd.
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Ett samarbete kring integrationsfrågan pågår. Arbetet leds av AMI och 
representanter från IFO och KUB ingår.

Samarbete med KUB kring Familjecentral har skett.

Enhetens sjukfrånvaro per december var 4,47 %.

1.3 Ekonomi
Ekonomiskt resultat 2017

Det ekonomiska resultatet för socialnämnden uppgår 2017 till + 42 tkr. I början av 
året fattades beslut om ett antal effektiviseringar utifrån det prognostiserade 
underskottet vid första prognosrapporten. Särskilt boende fick ett 
effektiviseringskrav på 1 600 tkr vilket uppnås fullt ut. Underskott finns inom LSS: 
Kontaktpersoner och personlig assistans samt bostadsanpassning, omsorgsintäkter 
hemtjänst, nyckelfri hemtjänst och mattjänst, nattenhet och individ-och 
familjeomsorg. Vakanser inom den gemensamma ledningsadministrationen, 
överskottet inom särskilt boende samt socialpsykiatri och gruppbostaden täcker upp 
nämnda underskott.

Gemensamt - 560 Tkr

Här i ligger budget för nämnden, förvaltningsledningen och den gemensamma 
administrationen samt bostadsanpassning och mat- och hemtjänstintäkter samt 
dagvårdsresor. Överskott på personalkostnader med anledning av flertalet vakanser 
inom den gemensamma ledningsadministrationen. Totalt sett ett underskott för 
verksamhetsområdet som beror på underskott för bostadsanpassning ca - 900 tkr 
samt för lägre hemtjänstintäkter än budgeterat och högre kostnader för nyckelfri 
hemtjänst än budgeterat. Under året förändrades leveransen av matlådor till 
hemtjänsttagarna som numera levereras av Arbetsmarknadsenheten istället för 
hemtjänsten. Detta har medfört en kostnad som inte varit budgeterad under året.

LSS och socialpsykiatri - 48 tkr

LSS och Socialpsykiatrins budgetramar har hanterats genom ett extra tillskott till 
personalbudgeten för nya gruppbostaden Hasselbacken med 2,0 åa. Ett stadsbidrag 
på 195 t.kr tillfördes Socialpsykiatrin för arbetet med Psykisk hälsa inom 
Coachingteamet. Överskott både på nya gruppboendet och socialpsykiatrin. Köp av 
boendeplatser och daglig verksamhet på Sanna Gård har även bidragit till utökade 
kostnader som finansierats med nämndens budget för oförutsedda händelser.

Kastanjens budget har varit föremål för omflyttningar av olika poster där 
personalresurser flyttats från boendet till daglig verksamhet. Dessa två verksamheter 
gör tillsammans ett nollresultat.

Sedan tidigare ofinansierade budget av kontaktpersoner och personlig 
assistansärenden skapar ett negativt resultat för 2017.

Hemtjänsten 362 tkr

Hemtjänstens överskott beror på återhållsamhet med tillsättning av vikarier under 
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hösten. Brukare med många timmar har under hösten flyttat in på Särskilt boende 
vilket har medfört mindre antal hemtjänsttimmar och därmed minskat behov av 
vikarier vid frånvaro.

HSL och nattenheten - 103 tkr

Nattenheten har ett underskott för 2017 med 176 tkr. Kostnaderna för 
nattmedarbetarna har varit hög under 2017. Under våren och sommaren var det en 
tjänst som inte var tillsatt med vikarie utan ersattes med ordinarie personal, på 
fyllnadstid och övertid. Detta medförde höga lönekostnader. I september tillsattes 
detta med ett vikariat och då bromsades kostnaderna upp.

Budgeten för sjuksköterskor och arbetsterapeuter är i balans med ett litet överskott 
på 36 respektive 37 tkr. Detta beror på att alla tjänster inte varit fullt utnyttjade.

Särskilt boende 1 945 tkr

Linden inkl. dagrehab och hemrehab 16 tkr

Lindens budget inkl. dagrehab och hemrehab är i balans för 2017. Verksamheten fick 
under våren 2017 ett effektiviseringskrav då prognosen visade högre intäkter än 
budgeterat. De högre intäkterna berodde i hög grad på den höga beläggningsgraden 
under stora delar av året.

På grund av en hög beläggning under senare delen av året har personalkostnaderna 
ökat utifrån en bedömning av att klara uppdraget, men varit i paritet med de ökade 
intäkterna som följer med en hög beläggning.

Oxelgården inkl. Gläntan 1 929 tkr

Oxelgården fick ett effektiviseringskrav i början på året då nämndens resultat inte var 
i balans. Det har verkställts genom ett nytt schema till personalen där vakanta 
tjänster hålls vakanta. Senareläggning av öppningen av B:1 på grund av avsaknad av 
kö har också gett ett överskott.

Individ- och familjeomsorg -1 554 tkr

Individ-och familjeenheten har ett underskott med 1,5 miljoner. Den största 
kostnaden har varit inköp av konsulter då bemanningsläget så krävt för att garantera 
rättssäkerheten.

Försörjningsstöd har ökat av flera orsaker. Bland annat flera dödsbo och nya 
biståndstagare varav flera familjer med många barn utan tillgångar.

Kostnaden för institutionsvård vuxna med missbruksproblem, har överstigit budget 
på grund av institutionsplaceringar. Två placeringar har varit med stöd av LVM vilket 
innebär en högre dygnsavgift.

Även kostnaden för familjehemsplacerade barn har blivit dyrare än budgeterat på 
grund av att enheten inte har haft egna familjehem att tillgå. Konsulentstödd 
familjehemsvård har fått köpas för att tillgodose behoven.
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Socialnämnden (Tkr) Budget 2017 Utfall 2017 Avvikelse 2017

Gemensamt inkl. nämnd 11 205 11 765 -560

LSS och socialpsykiatri 35 609 35 658 -48

Hemtjänsten 19 052 18 690 362

HSL och nattenhet 19 745 19 847 -103

Särskilt boende 36 215 34 270 1 945

Ifo 27 977 29 531 -1 554

Totalt Socialnämnden 149 803 149 761 42

Investeringar 

Nämndens budget för reinvesteringar avser utbyte av gamla inventarier men även 
anförskaffning av nya, den budgeten har inte förbrukats helt under året. 
Investeringsbudgeten för bostadsanpassning är ej förbrukad då de åtgärder som 
gjorts under året inte klassas som investeringar. Inventarier för nyöppnad avdelning 
på Oxelgården samt ny gruppbostad LSS är inte förbrukad fullt ut. Detsamma gäller 
för inventarier till Ifo och som beror på att ombyggnationen är framskjuten till 2018. 
Ej förbrukad budget flyttas med till nästkommande år.

Investeringar (Tkr) 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Avvikelse 2017

Reinvesteringar 1 230 256 974

Bostadsanpassning 500 0 500

Inventarier B1 Oxelgården 500 67 433

Inventarier nytt gruppboende 500 300 200

Inventarier ombyggnad Ifo 300 0 300

Totalt investeringar 3 030 623 2 407

 

 

 

 

Sida 62 av 119



Tjänsteskrivelse 2018-02-06 1 (1)

Dnr: SON 18-35

   

Klicka här för att skriva ärenderubrik.

Ärendebeskrivning
Klicka här för att skriva en sammanfattning (OBLIGATORISKT). 

1 Bakgrund

2 Analys

3 Slutsats

Förslag till beslut
Klicka här för att skriva förslag till beslut.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Namn Förnamn Sandra Magnusson
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2018-02-05

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

Fjugesta  

Övriga
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Anneli Carlsson (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §21

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-05 till och med 2018-02-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

§21 - Årsredovisning för socialnämnden 2017 (SON 18-35)
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har utformat en årsredovisning vad gäller verksamhet, måluppfyllelse och 
ekonomi för socialnämndens ansvarsområde för år 2017.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner årsredovisningen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden godkänner årsredovisningen.

 

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2017 för Lekebergs kommun Socialnämnden - (54523)
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Uppföljning av sjukfrånvaro på 
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 Medborgarförslag om insatser 
för äldres hälsa och aktiviteter 
för äldre i Lekebergs kommun

7

SON 17-111
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Protokoll 2017-02-27

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-19:30 Hidinge skola  

Övriga

Ej tjänstgörande ersättare
Leif Göransson (C)
Sören Fagerstedt (KD)
Lena Fagerstedt (KD)
Elin Nilsson (L)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

Beslutande ledamöter
Britt Åhsling (M) (vice ordförande)
Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande)
Amanda Höjer (C) (ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Linnéa Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Eva Blomqvist (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Kenneth Hagström (S)
Mikael Bergdahl (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Ulla Kristina Fintling (C)  ersätter Peter Sahlqvist 
(C)
Eva Bonnevier (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Christina Haraldsson-Pålsson (M)  ersätter Jonas 
Hellberg (M)
Mait Edlund (S)  ersätter Anette Bergdahl (S)
Olle Leijonborg (FL)  ersätter Kerstin Leijonborg 
(FL)
Maria Larsson (FL)  ersätter Johnolov Ohlsson 
(FL)
Jorma Keskitalo (SD)
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Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Protokollet innehåller paragraferna §13

Ordförande _________________________________________________________________
Amanda Höjer (C)

Justerare _________________________________________________________________
Maria Larsson (FL) Lennart M Pettersson (S)

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2017-02-27

Datum för överklagan 2017-03-08 till och med 2017-03-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§13 - Anmälan av nytt medborgarförslag om insatser för äldres 
hälsa och aktiviteter för äldre i Lekebergs kommun (KS 17-109)
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att kommunen utreder förutsättningar kring träning 
för de äldre i kommunen från Kerstin Pettersson.

Då förslaget till större del rör socialnämndens verksamhet föreslås att det överlämnas till den 
nämnden för besvarande.  

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till socialnämnden för besvarande.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till socialnämnden för besvarande.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om insatser för äldres hälsa och aktiviteter för äldre i Lekebergs kommun - 

(KS 17-109-1)
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 2018-02-05 1 (2)

Kerstin Pettersson

Lekebergs kommun Kontakt Organisationsnr Bankgiro
Bangatan 7 Information.lekeberg@lekeberg.se 212000-2981 5924-3360
716 81 FJUGESTA Tfn: 0585-487 00

Svar på medborgarförslag om insatser för äldres hälsa 
och aktiviteter för äldre i Lekebergs kommun

Tack för ditt medborgarförslag!
Socialnämnden har av kommunfullmäktige ombetts besvara ditt medborgarförslag 
om förutsättningar kring glädjefylld träning för äldre. Förslaget innehåller flera goda 
tankar om äldres möjligheter till glädjefylld träning och rörelse, samt hur kommunens 
lokaler kan nyttjas för detta ändamål. 

Ett av nämndmålen som styr Kultur- och fritidsavdelningen är ”Medborgarna ska 
kunna ta del av ett levande, kvalitativt och varierat kultur- och fritidsutbud samt ges 
förutsättningar att själva ägna sig åt skapande verksamhet”. Äldre är en lika viktig 
målgrupp som alla andra och sannolikt går det att tillsammans göra mer för den 
målgruppen. Kultur- och fritidsavdelningens uppdrag innebär bl.a. att möjliggöra och 
främja idéer och initiativ från t.ex. föreningslivet. Tillsammans har vi ett ansvar för att 
göra vår kommun till en mer attraktiv plats.

Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar för Stora salen på Träffen (som numera 
Lindens samlingssal kallas). Det är även hos oss man bokar samtliga kommunala 
lokaler. De två tennisplanerna i Fjugesta ägs och förvaltas av Fjugesta Tennisklubb 
och används av deras medlemmar.

Socialnämnden har samarbete med Sydnärkes folkhälsoteam för att tillsammans 
erbjuda goda förutsättningar för äldres aktivitet och hälsa. Folkhälsoteamet arbetar 
med folkhälsofrågor i alla fem Sydnärkekommunerna där barn och unga samt äldre är 
prioriterade målgrupper. Tillsammans med kommunerna anordnas olika 
senioraktiviteter, bland annat under Seniorfestivalen i Sydnärke som pågår runt 
vecka 40 i alla kommuner. I Lekeberg anordnas årligen seniordagen ”Peppar, 
peppar”.

Folkhälsoteamet har fått i uppdrag att undersöka förutsättningar för att skapa en 
öppen mötesplats i samverkan med civilsamhället, där en första workshop har 
genomförts i september 2017 med deltagare från civilsamhället. Denna utredning 
pågår och kommer innehålla fler workshops/dialoger/möten med olika målgrupper i 
kommunen för att få en så bred bild som möjligt i denna fråga. Samverkan sker 
mellan alla förvaltningar i kommunen i detta uppdrag, det vill säga: 
Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen samt 
Kommunstyrelseförvaltningen. 
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Kerstin Pettersson

Lekebergs kommun Kontakt Organisationsnr Bankgiro
Bangatan 7 Information.lekeberg@lekeberg.se 212000-2981 5924-3360
716 81 FJUGESTA Tfn: 0585-487 00

För att ta till vara på dina idéer och tankar vill vi bjuda in dig tillsammans med 
representanter från organisationer med verksamhet för äldre för samtal kring 
äldreomsorg, fritid och föreningsliv i kommunen. Med på mötet deltar 
representanter från Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsavdelningen och 
Folkhälsoteamet. Inbjudan kommer under våren 2018.

LEKEBERGS KOMMUN

Hälsningar

Henrik Hult
Ordförande för socialnämnden
Lekebergs kommun

Sida 80 av 119



Tjänsteskrivelse 2018-01-29 1 (1)

Dnr: SON 17-111

   

Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om insatser för 
äldres hälsa och aktiviteter för äldre i Lekebergs 
kommun

Ärendebeskrivning
Kerstin Pettersson har den 8 februari 2017 inkommit med ett medborgarförslag till 
kommunen där hon önskar att kommunen utreder förutsättningar kring glädjefylld 
träning för de äldre i kommunen. Medborgarförslaget anmäldes på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2017 och kommunfullmäktige 
beslutade att överlämna medborgarförslaget till socialnämnden för besvarande.

Socialförvaltningen har tillsammans med Sydnärkes folkhälsoteam och kultur- och 
fritidsavdelningen skrivit ett svar till Kerstin om kommunens arbete med folkhälsa 
och kultur med inriktning på äldre.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar svar på medborgarförslag angående aktiviteter för äldre i 
Lekebergs kommun och anser därmed medborgarförslaget besvarat.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Ilina Losund
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2018-02-05

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

Fjugesta  

Övriga
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Anneli Carlsson (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §14

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-05 till och med 2018-02-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

§14 - Medborgarförslag om insatser för äldres hälsa och 
aktiviteter för äldre i Lekebergs kommun (SON 17-111)
Ärendebeskrivning
Kerstin Pettersson har den 8 februari 2017 inkommit med ett medborgarförslag till kommunen där 
hon önskar att kommunen utreder förutsättningar kring glädjefylld träning för de äldre i kommunen. 
Medborgarförslaget anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2017 och 
kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till socialnämnden för besvarande.

Socialförvaltningen har tillsammans med Sydnärkes folkhälsoteam och kultur- och fritidsavdelningen 
skrivit ett svar till Kerstin om kommunens arbete med folkhälsa och kultur med inriktning på äldre.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar svar på medborgarförslag angående aktiviteter för äldre i Lekebergs 
kommun och anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden antar svar på medborgarförslag angående aktiviteter för äldre i Lekebergs 
kommun och anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om insatser för äldres hälsa och aktiviteter för äldre i 

Lekebergs kommun - (54251)
 Svar på medborgarförslag om insatser för äldres hälsa och aktiviteter för äldre i Lekebergs 

kommun - (54255)
 Protokollsutdrag KF 2017-02-27 § 13 - (SON 17-111-2)
 Medborgarförslag om insatser för äldres hälsa och aktiviteter för äldre i Lekebergs kommun - 

(SON 17-111-1)
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Avtal om samverkan mellan 
Region Örebro län och 
Lekebergs kommun för 

samverkan inom 
patientnämndsverksamhet

8

SON 18-7
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Tjänsteskrivelse 2018-01-30 1 (1)

Dnr: SON 18-7

Tjänsteskrivelse - Avtal om samverkan mellan Region 
Örebro län och Lekebergs kommun för samverkan 
inom patientnämndsverksamhet

Ärendebeskrivning
I varje landsting (eller region) och kommun ska det finnas en eller flera 
patientnämnder. Kommunen får överlåta ovanstående skyldighet till landstinget, om 
kommunen och landstinget har kommit överens om detta.

Örebro läns landstings patientnämnd, nu Region Örebro läns patientnämnd, och 
samtliga kommuner i länet har i tidigare avtal kommit överens om samverkan 
gällande patientnämndsverksamhet inom hälso- och sjukvård i enlighet med lagen 
(1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Den 1 januari 2018 upphävs ovannämnda lag och ersätts av lagen (2017:372) om stöd 
vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Med anledning av detta behöver tidigare 
ingångna avtal mellan patientnämnden och kommunerna ersättas av nya avtal från 
och med 1 januari 2018.

Det nya avtalet har föredragits för kommunchefer vid möte den 12 oktober 2017, 
därefter har patientnämnden beslutat om tecknande av nya avtal vid sammanträde 
den 24 oktober 2017.

Förslag till beslut
Socialnämnden ställer sig bakom avtal med Region Örebro län gällande samverkan 
inom patientnämndsverksamhet och översänder ärendet till kommunfullmäktige för 
beslut.

LEKEBERGS KOMMUN

Anneli Carlsson Ilina Losund
Förvaltningschef Handläggare
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Mellan Region Örebro läns patientnämnd och Lekebergs kommun har träffats följande

AVTAL
om samverkan inom patienrnämndsverksamhet för hälso- och sjukvård.

fa=^

Bakgrund

läns landstings patientnämnd, nu Region Örebro läns patientnämnd, och
Lekebergs kommun har i tidigare avtal kommit överens om samverkan inom patient-
nämndsverksamhet inom hälso- och sjukvård i enlighet med lagen (1998:1656) om patient-
nämndsverksamhet m. m.

Den l januari 2018 upphävs lagen (1998:16^6) om patienrnämndsverksamhet m. m. och
ersätts av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mor hälso- och sjukvården.

Tidigare ingånget avtal mellan parientnämnden och kommunen upphör fr. o. m. i januari
zoi8, varvid detta avtal träder i kraft.

S i Uppgifter m. m.

Med stöd av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mor hälsa- och sjukvården åtar
sig patienmämnden att - mot särskild ersättning - handlägga sådana ärenden som är
hänförliga till den hälso- och sjukvård enligt hälsa- och sjukvårdslagen (2017:30), som
bedrivs av kommunerna eller enligt avtal med kommun, och den allmänna omvårdnad
enligt socialtjänstlagen (2001:453), som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård.

Patientnämndens åtaganden och uppgifter framgår av lagen (2017:372) om stöd vid
klagomål mot hälsa- och sjukvården.

Patientnämnden äger rätt att från kommunens organ och tjänstemän infodra de uppgif-
ter och erhålla de upplysningar och det biträde, som nämnden behöver för a.tt fullgöra
sina uppgifter.

S l Avgifter och kostnader

För den handläggning av ärenden, som patientnämnden ombesörjer, betalar kommunen
till patientnämnden en årlig avgift om en krona per invånare. Ersättningen erläggs för-
skottsvis per kalenderår senast den 30 april efter fakturering från patiencnämnden och
beräknas efter invånarantalet den 31 december närmast föregående år.

Kostnader för informationsinsatser från nämndens sida till anställda eller förtroendevalda

i kommunen, liksom kostnader för patientnämndens egna trycksaker till patienter, när-
stående och allmänhet, ingår i den årliga avgiften. Kommunen ansvarar för information
om patientnämnden i samband med övrig information om kommunens service till all-
mänheten och för att trycksaker med information om patientnämnden hålls tillgängliga.
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§ 4 Giltighet

Avtalet gäller under förutsättning av godkännande av patiemnämnden och behörigt
organ i kommunen.

Avtalet gäller från och med den l januari 2018 till och med den 31 december 2018 med
en ömsesidig uppsägningstid av sex månader. Om uppsägning ej sker förlängs avtalet
med ett år i taget.

Detta avtal ersätter ett tidigare ingånget avtal mellan Örebro läns landstings patient-
nämnd och Lekebergs kommun i denna sak.

Detta, avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Örebro den 6 november 2017

ORT OCH DATUM ORT OCH DATUM

För Region Örebro läns
patientnämnd

UNDERSKRIFT

Ulla Berg, ordförande

NAMNFÖRTYDLIGANDE OCH TITEL

x f^^.
UNDERSKRIFT

Marcus Philipson,

Chef för Patientnämndens kansli

NAMNFÖRTYDLIGANDE OCH TITEL

För Lekebergs kommun

UNDERSKRIFT

NAMNFORTYDLIGANDE OCH TITEL

UNDERSKRIFT

NAMNFORTYDLIGANDE OCH TITEL
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Mellan Region Örebro läns patientnämnd och Lekebergs kommun har träffats följande

AVTAL
om samverkan inom patienrnämndsverksamhet för hälsa- och sjukvård.

fc^?

Bakgrund

Örebro läns landstings patientnämnd, nu Region Örebro läns patientnämnd, och
Lekebergs kommun har i tidigare avtal kommit överens om samverkan inom patient-
nämndsverksamhet inom hälso- och sjukvård i enlighet med lagen (1998:1656) om patient-
nämndsverksamhet m.m.

Den l januari 2018 upphävs lagen (1998:1656) om patienmämndsverksamhet m. m. och
ersätts av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälsa- och sjukvården.

Tidigare ingånget avtal mellan patientnämnden och kommunen upphör fr. o. m. i januari
zoi8, varvid detta avtal träder i kraft.

S i Uppgifter m. m.

Med stöd av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården åtar
sig patientnämnden att - mot särskild ersättning - handlägga sådana ärenden som är
hänförliga till den hälsa- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), som
bedrivs av kommunerna eller enligt avtal med kommun, och den allmänna omvårdnad
enligt socialtjänstlagen (2001:453), som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård.

Patientnämndens åtaganden och uppgifter framgår av lagen (2017:372) om stöd vid
klagomål mot hälsa- och sjukvården.

Patientnämnden äger rätt att från kommunens organ och tjänstemän infodra de uppgif-
ter och erhålla de upplysningar och det biträde, som nämnden behöver för att fullgöra
sina uppgifter.

S j Avgifter och kostnader

För den handläggning av ärenden, som patientnämnden ombesörjer, betalar kommunen
till patientnämnden en årlig avgift om en krona per invånare. Ersättningen erläggs för-
skottsvis per kalenderår senast den 30 april efter fakturering från patientnämnden och
beräknas efter invånarantalet den 31 december närmast föregående år.

Kostnader för informationsinsatser från nämndens sida till anställda eller förtroendevalda

i kommunen, liksom kostnader för patientnämndens egna trycksaker till patienter, när-
stående och allmänhet, ingår i den årliga avgiften. Kommunen ansvarar för information
om patientnämnden i samband med övrig information om kommunens service till all-
mänheten och för att trycksaker med information om patientnämnden hålls tillgängliga.
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$ 4 Giltighet

Avtalet gäller under förutsättning av godkännande av patientnämnden och behörigt
organ i kommunen.

Avtalet gäller från och med den l januari 2018 till och med den 31 december 2018 med
en ömsesidig uppsägningstid av sex månader. Om uppsägning ej sker förlängs avtalet
med ett år i taget.

Detta avtal ersätter ett tidigare ingånget avtal mellan Örebro läns landstings patient-
nämnd och Lekebergs kommun i denna sak.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Örebro den 6 november 2017

ORT OCH DATUM OKT OCH DATUM

För Region Örebro läns
patientnämnd

Ulla Berg, ordförande

NAMNFORTYDLIGANDE OCH TITEL

UNDERSKRTFT

Marcus Philipson,

Chef för Patientnämndens kansli

NAMNFORTYDLIGANDE OCH TITEL

För Lekebergs kommun

UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE OCH TITEL

UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE OCH TITEL
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Mellan Örebro läns landstings patientnämnd och Lekebergs kommun har träffats följande

AVTAL

om samverkan inom patientnämndsverksamhet för hälso- och sjukvård.

§1

Med stöd av lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m. m., vilken innebär en
obligatorisk patientnämndsverksamhet för sjukvårdshuvudmännen-'kommuner'ochlmdstir
:alarsigpatientnämnden inom örebro läns landsting att - mot särskild ersättning'-"handla?

l7arcndensomär hänförhga tiu den hälso- och'SJUkvård enligt hälso- och sjukvårisiaog°en
), som bedrivs av kommunerna eller enligt avtal med kommun, och den allmänna0
l enligt socialtjänstlagen (1980:620), som ges i samband med sådan hälso-~och"

sjukvård.

Nämndens åtaganden och uppgifter framgår av lagen (1998:1656) om patientnämnds-
verksamhet (bil l).

!>itimm nd^n äger rätt a.tt från kommunens organ och tjänstemän infordra de uppgifter och
erhålla de upplysningar och det biträde, som nämnden behöver för attfailgörasin^ppgifter"

§2

Patientnämnden skall till kommunen återföra vunna insikter om otillfredsställande
förhållanden, så att brister uppmärksammas och kan förebyggas.

§3

För den handläggning av ärenden, som patientnämnden ombesörjer, betalar kommunen till
patientnämnden en årlig avgift om en krona per invånare. Ersättningen eriäggs förskottsvis
per kalenderår senast den 30 april efter fakturering från patientnänmden och'beräknas 7fte^

den 31 december närmast föregående år.

Kostnader för informationsinsatser från nämndens sida till anställda eller förtroendevalda i
kommunen, liksom kostnader för patientnämndens egna trycksaker tm-patienter7n"ärståmde
och allmänhet, ingår i den årliga avgiften. Respektive konmiun ansvarar för mfomiation'om
patientnämnden i samband med övrig information om kommunens service till allmänheten'
och för att trycksaker med infonnation om patientnämnden hålls tillgängliga.
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§4

Avtalet gäller under förutsättning av godkännande av patientnämnden och behörigt organ i
kommunen.

Avtalet gäller från och med l januari 2000 till och med den 31 december 2000 med en
ömsesidig uppsägningstid av sex månader. Om uppsägning ej sker förlängs avtalet med ett år
i taget.

§5

Av detta avtal har upprättats två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitl.

Örebro den 29 oktober 199')

t?ör Örebro läns landstings
patientnänmd

Lekel)erg den. ̂ '?/.?-.z..?-.

För Lekebergs kommun

Arne Dahlströui
Ordförande
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Protokoll 2018-02-05

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

Fjugesta  

Övriga
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Anneli Carlsson (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §15

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-05 till och med 2018-02-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

§15 - Avtal om samverkan mellan Region Örebro län och 
Lekebergs kommun för samverkan inom 
patientnämndsverksamhet (SON 18-7)
Ärendebeskrivning
I varje landsting (eller region) och kommun ska det finnas en eller flera patientnämnder. Kommunen 
får överlåta ovanstående skyldighet till landstinget, om kommunen och landstinget har kommit 
överens om detta.

Örebro läns landstings patientnämnd, nu Region Örebro läns patientnämnd, och samtliga kommuner 
i länet har i tidigare avtal kommit överens om samverkan gällande patientnämndsverksamhet inom 
hälso- och sjukvård i enlighet med lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Den 1 januari 2018 upphävs ovannämnda lag och ersätts av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål 
mot hälso- och sjukvården. Med anledning av detta behöver tidigare ingångna avtal mellan 
patientnämnden och kommunerna ersättas av nya avtal från och med 1 januari 2018.

Det nya avtalet har föredragits för kommunchefer vid möte den 12 oktober 2017, därefter har 
patientnämnden beslutat om tecknande av nya avtal vid sammanträde den 24 oktober 2017.

Förslag till beslut

Socialnämnden ställer sig bakom avtal med Region Örebro län gällande samverkan inom 
patientnämndsverksamhet och översänder ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden ställer sig bakom avtal med Region Örebro län gällande samverkan inom 
patientnämndsverksamhet och översänder ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 18-7-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 18-7-3)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 18-7-2)
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Region Örebro län

Patientnämnden
Datum

2017-11-06
Beteckning
17PN908

Sid 1 (2)

Tjänsteställe, handläggare

Patientnämndens kansli, Marcus Philipson

Se sändlista ANKOM

Angående avtal om samverkan inom patientnämndsverksamhet
I varje landsting (eller region) och kommun ska det finnas en eller flera patient-
nämnder. Kommunen får överlåta ovanstående skyldighet till landstinget, om
kommunen och landstinget har kommit överens om detta.

Örebro läns landstings patientnämnd, nu Region Örebro läns patientnämnd, och
samtliga kommuner i länet har i tidigare avtal kommit överens om samverkan
gällande parientnämndsverksamhet inom hälso- och sjukvård i enlighet med
lagen (15198:1656) om patientnämndsverksamhet m. m.

Den i januari zoi8 upphävs ovannämnda lag och ersätts av lagen (2017:372) om
stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Med anledning av detta behöver
tidigare ingångna avtal mellan patientnämnden och kommunerna ersättas av
nya avtal från och med i januari 2018.

Den nya lagen är en del av flera förändringar som också påverkar vårdgivarnas
och Inspektionen för vård och omsorgs (ivo:s) hantering av klagomål. För
patientnämndens vidkommande förtydligas bland annat att nämndens huvud-
uppgift är att hjälpa och stödja patienter med att få sina klagomål besvarade
av vårdgivarna (i de fall patienten inte vill vända sig direkt till vårdgivaren).
Vidare ska patientnämnden bland annat bidra till kvalitetsutveckling och hög
patientsäkerhet och till att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas
efter patienternas behov och förutsättningar.

Det nya avtalet har föredragits för kommunchefer vid möte den iz oktober
zoiy, därefter har patientnämnden beslutat om tecknande av nya avtal vid
sammanträde den 24 oktober 2017.

Avtalet skickas nu till er i två likalydande exemplar. Under förutsättning att
avtalet godkänns av behörigt organ i kommunen återsänds ett undertecknat
exemplar till Patientnämndens kansli. Box 1613, /OT 16 Örebro.

www.regionorebrolan.se/patientnamnden

Postadress

Region Örebro län
Patientnämndens kansli

Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: patientnamnden@regionorebrolan.se

Besöksadress

Landbotorpsallén 25 A, Örebro
Tel: 019-6022760

Fax:019-6022745

Organisationsnummer: 232100-0165
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Region Örebro län

Patientnämnden

Tjänsteställe, handläggare

Patientnämndens kansli, Marcus Philipson

Sid 1 (2)
Datum

2017-11-06

Beteckning

För Region Örebro läns patientnämnd

!^^
Ulla Berg
ordförande <^^^7

Marcus Philipson
chef för Patientnämndens kansli

Bilagor
i. Protokollsutdrag, patientnämndens sammanträde den Z4 oktober 2017

2. Kopia av nu gällande avtal mellan patientnämnden och kommunen
3. Nytt avtal mellan patientnämnden och kommunen (två exemplar)

Sändlista

i. Kommunstyrelsen,
z. Kommunstyrelsen,
3. Kommunstyrelsen,
4. Kommunstyrelsen,
5. Kommunstyrelsen,
6. Kommunstyrelsen,
7. Kommunstyrelsen,
8. Kommunstyrelsen,
9. Kommunstyrelsen,

io. Kommunstyrelsen,
ii. Kommunstyrelsen,
iz. Kommunstyrelsen,

Askersunds kommun

Degerfors kommun
Hallsbergs kommun
Hällefors kommun

Karlskoga kommun
Kumla kommun

Laxå kommun

Lekebergs kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun

Örebro kommun

www.regionorebrolan.se/patientnamnden
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Angående uppkommen 
vattenskada i lägenhet med 

socialt kontrakt

9

SON 18-19
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Tjänsteskrivelse 2018-01-30 1 (3)

Dnr: SON 18-19

   

Angående uppkommen vattenskada i lägenhet med 
socialt kontrakt

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen hyr genom Lekebergsbostäder AB ett antal lägenheter i 
andra hand, med så kallade bostadssociala kontrakt. Årsskiftet 2015/2016 
uppstod en större vattenskada i en av de lägenheter som socialförvaltningen 
hyrde ut som bostadssocialt kontrakt. Ärendet rör ansvarsförhållanden för 
uppkommen skada samt kostnad för återställande av lägenheten.

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

Socialförvaltningen hyr genom Lekebergsbostäder AB ett antal lägenheter i 
andra hand, med så kallade bostadssociala kontrakt. 

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

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

I början av februari 2017 kontaktar hyresvärden förvaltningen för att berätta 
att klienten sagt upp lägenheten och ska flytta. Medarbetare på Individ och 
familjeomsorgen förde därefter en dialog med klient och hyresvärd kring 
behov av att besikta lägenheten. Vid besiktningen upptäcks bland annat en 
vattenskada troligen orsakad av installation av en tvättmaskin.

En utredning görs av bostadsbolaget för att undersöka hur stor skadan är och 
kostnadsberäkna åtgärder för återställande. Bolaget fakturerar förvaltningen 
hela kostanden för återställandet motsvarande 352 157 sek.
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Dnr: SON 18-19

2 Analys
I förvaltningens utredning har kommunens säkerhetsstrateg varit 
handläggare. Detta arbete har bla inneburit kontakt med försäkringsbolag, 
Lekebergs bostäder, andrahandshyresgästen och Individ och familjeomsorgen.

Under utredningen framkommer olika uppfattningar mellan hyresvärd och 
andrahandshyresgäst, i detta fall klienten, om hur vattenskadan uppkommit.

Hyresvärdens uppfattning, liksom fastighetsägarens, är att skadan orsakats av 
vårdslöshet då diskmaskinen anslutits med en grön trädgårdsslang.

Förvaltningen menar att det inte stämmer att diskmaskinen anslutits med en 
grön trädgårdsslang. Hyresgästen menar att erforderlig vattenslang till 
diskmaskin har använts. 

Försäkringsbolaget Folksam kan inte se att skadan orsakats av 
försäkringstagarens vårdslöshet. Eftersom vårdslöshet eller liknande som 
orsak inte är bevisat menar de att det är fastighetsägare som står för skadan. 
Eftersom husvärds påstående om vattenslangen nekas av hyresgäst, och inte 
är dokumenterad anser Folksam detta som ord mot ord.

Förvaltningen menar därmed att Lekebergs bostäder måste bevisa att skadan 
orsakats av andrahandshyresgästens vårdslösa agerande och att det 
inträffade inte varit en olyckshändelse eller liknande. Vid skada är det viktigt 
med bevis för det man anser kan ha orsakat skadan. I detta fall hade det varit 
bra om husvärden hade fotograferat vattenslangen till diskmaskinen samt att 
den varit felkopplad. Eftersom ett kort skulle ha varit tillräckligt som bevis 
hade hyresgästens försäkring tagit ansvar för kostnaderna.

I augusti inkommer en faktura på 352 157 sek till socialförvaltningen.

Den 16 augusti 2017 bestrider förvaltningen faktura nr 60019 med 
förfallodatum 170910. Detta mot bakgrund av att ärendet med 
försäkringsfallsnr: FF023376122S och ansvarsförhållandena mellan parterna 
inte är avgjort. 

Då ord står mot ord och konkreta bevis saknas i ärendet, tycks det rimligt att 
parterna delar på kostnaderna. 

Den 28 september mejlade säkerhetsstrategen till Lekebergs bostäder med 
förslag om att då det tyvärr saknas dokumentation av händelsen föreslås att 
fakturan delas lika mellan parterna, kommunen betalar då hälften.

3 Slutsats
Lekebergs bostäder har inte kunnat bevisa att skadan orsakats av 
andrahandshyresgästens vårdslösa agerande och att det inträffade inte varit 
en olyckshändelse eller liknande. Vid skada är det viktigt med bevis för det 
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Dnr: SON 18-19

man anser kan ha orsakat skadan. Eftersom ett kort skulle ha varit tillräckligt 
som bevis hade hyresgästens försäkring tagit ansvar för kostnaderna.

Då ord står mot ord och konkreta bevis saknas i ärendet, tycks det rimligt att 
parterna delar på kostnaderna. 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar avvisa Lekebergsbostäder AB krav på kommunen att 
ta utdelning, istället för nämndens förslag att dela återställningskostnaden 
lika.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Harmen Rebel
Förvaltningschef Handläggare
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LEKEBERGSBOSTÄDER AB
Sören Skårsjö

TJÄNSTCUTLÅTANDE

2017-12-13

Styrelsen

SOCIALENS LÄGENHET

En mycket stor vattenskada har inträffat i en av socialens lägenlieter som orsakats av
iten. En vanlig plastslang hade anslutits till diskmaskinen som sen

!^"^Ll?k^ch fym aua solv {den aktuella lägenheten. Vår husvärd tog kort~på'
airangemanget som även vår förvaltare såg men han har av misstag raderat bildbeviset.

Konmiunen anser nu att det inte är bevisat att andrahandshyresgästen orsakat skadan och
kraver att vi ska dela_på kostnaden, 352 157 SEK, se bilaga 37^bestndCTkra7eT
eftersom det dels_år fel mot våra andra hyresgästa-, dels att det ävenivissmmsteider
mot-kravet_påaffaremässighetmen framfora"t strider det mot skattelagstiftmngai'och
aktiebolagslagen eftersom det kan ses som en förbjuden värdeöverfömgT
FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

att^vi bestrider kommunens krav på att vi ska dela på återstälhimgskostaaden efter
vattenskadan.

att^föreslå kommunen att ta ut utdelning istället om den ekonomiska situationen så
erfordrar.

LEKEBERGSBOSTÄDER AB

^

^.
Sören Skårsjö
VD
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LekebergsBostäder AB 2017-12-13

Styrelsen:

Plats och tid:

Beslutande:

Frånvarande:

Sammanträdesprotokoll

LekebergsBostäders kontor
Kl. 10.00 -11.30

Peter Sahlqvist, ordförande
Kjell Edlund
Gunilla Pihlblad
Sören Fagerstedt

Pelle Widlund

Sida l av 2

Övriga deltagare: Sören Skårsjö, VD
Inger Falck, ekonomichef

Utsetts att justera: Kjell Edlund

Underskrifter: Sekreterare: . 'l[Wf/i/. L.. [........ ...... :.............. § 30- § 40
Inger/Falck

p -
Ordförande:

Peter Sahlqvist

Justerare:

Kjell Edlund

1 r
VD:

Sören Skårsjö
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LekebergsBostäder AB

§ 38 Socialens lä enhet

2017-12-13
Sida 2 av 2

VD informerar om vattenskadan i en av socialens lägenheter och kommunens krav
på delat ansvar for kostnaden.

Styrelsen beslutar

- att bestrida krav på delat ansvar för återställningskostnaden.
- att föreslå kommunen att ta ut utdelning istället om den ekonomiska situationen så

erfordrar.
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Protokoll 2018-02-05

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

Fjugesta  

Övriga
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Anneli Carlsson (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §19

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-05 till och med 2018-02-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

§19 - Angående uppkommen vattenskada i lägenhet med socialt 
kontrakt (SON 18-19)
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen hyr genom Lekebergsbostäder AB ett antal lägenheter i andra hand, med 
så kallade bostadssociala kontrakt. Årsskiftet 2015/2016 uppstod en större vattenskada i en 
av de lägenheter som socialförvaltningen hyrde ut som bostadssocialt kontrakt. Ärendet rör 
ansvarsförhållanden för uppkommen skada samt kostnad för återställande av lägenheten.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar avvisa Lekebergsbostäder AB krav på kommunen att ta utdelning, 
istället för nämndens förslag att dela återställningskostnaden lika.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Jäv
Kjell Edlund (S) anmäler jäv.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Socialnämnden beslutar avvisa Lekebergsbostäder AB krav på kommunen att ta utdelning, 
istället för nämndens förslag att dela återställningskostnaden lika.

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Angående vattenskada i socialförvaltningens lägenhet - (54305)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 18-19-1)
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Tillsynsplan för Lekebergs 
kommun för tillsyn av 

detaljhandel av tobaksvaror 
enligt Tobakslagen (1993:581) 

under 2018

10

SON 18-40
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Protokoll 2018-02-05

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

Fjugesta  

Övriga
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Anneli Carlsson (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §22

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-05 till och med 2018-02-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

§22 - Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av 
detaljhandel av tobaksvaror enligt Tobakslagen (1993:581) under 
2018 (SON 18-40)
Ärendebeskrivning

Tillsynsplan enligt 19 a § tobakslagen.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar anta tillsynsplanen för 2018.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Socialnämnden beslutar anta tillsynsplanen för 2018.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 18-40-1)
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Tillsynsplan för Lekebergs 
kommun för tillsyn enligt 
alkohollagen under 2018

11

SON 18-41
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Protokoll 2018-02-05

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

Fjugesta  

Övriga
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Anneli Carlsson (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §23

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund John Hägglöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-05 till och med 2018-02-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

§23 - Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt 
alkohollagen under 2018 (SON 18-41)
Ärendebeskrivning

Tillsynsplan enligt alkohollagen för 2018.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar tillsynsplanen för 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden antar tillsynsplanen för 2018.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 18-41-1)
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